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NACIAI SIAUČIA.

Naciai ne tik Vokietijoje, 
bet ir okupuotuose kraštuo
se bruka savo pagonišką 
religiją ir žiauriai persekio
ja visus tuos, kurie prieši
nasi ir boikotuoja nacizmo 
ideologiją. Daugiausia at
sparumo ir pasipriešinimo 
naciams Vokietijoje, okupuo 
toj Prancūzijoje, Olandijo
je, Lenkijoje, Lietuvoje ir 
kitur rodo katalikai ir jų

, ..“ančl fKat Government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln DRAUGAS^
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Tūkstančiai Bombų Nacių Miestuose
Rusai puolą 
Charkovo centrą

Berlynas, gegužės 20 d.—
Vokietijos radio paskelbė 
nacių karo vadovybės pra
nešimą, jog atnaujintos ru
sų atakos Charkovo apylin
kėje sulaikytos.

Londonas, gegužės20 d.— 
Rusų sluogsniai šiandie pa

vadai. Nesenai griežtą bal- į reiškia, jog maršalo Timo- 
są pakėlė prieš nacius Vo-' šenkos vadovaujamieji ru- 
kietijos kardinolas Faulha- sai pasiekę Charkovo apsau- 
beris, kuris raportavo po-' gos linijų centrą, kai tuo 
piežiui Pijui XII apie sunkią ; pačiu laiku pranešama, jog 
katalikų Bažnyčios būklę, spėjama, kad Kerčios sąs- 
Jis pasakė, kad Vokietijos maukoj naciai koncentruoja 
katalikų Bažnyčia stovi tarp 100,000 parašutininkų inva-
gyvybės ir mirties slenksčio.

IR KITI NEATSILIEKA.

zijai Kaukazan.
Rusų pranešimai skelbia,

jog Charkovo fronte naciai 
iki šiol jau netekę 20,000 
kareivių ir virš 600 tankų.Ne taip senai gauta žinių, 

kad Olandijos, Belgijos ir 
Lietuvos katalikai griežčiau
siai priešinasi nacių prie-
spaudaL cijos prieš naciusDaugiausia naciams nepa
tinka katalikai, nes jie drą
siausiai ir energiškiausiai 
gina žmonių ir visuomeninio 
gyvenimo teises, pareigas 
ir laisves.

Prancūzu demonslra-

New Yorkas, gegužės 20 
d.—Šiandie laisvieji prancū
zai paskelbė smulkmenas 
smarkių antinacinių demon
stracijų neokupuotoje Pran-

Naciams ir bolševikams CŪzij'°je gegUŽ5s pirmą die’
labiausiai prie širdies tokie 
žmonės, kurie savo įsitiki
nimus perduoda už nacišką 
markę ar bolševikišką rub
lį.

Apdovanotas medalium.

("Draugas" Arine telephoto)
Prezidentas Rooseveltas apdovanojo garbės medaliu Brig. Gen. James H. Doolittle, 

kuris bombardavo japonų miestus, kaipo savanoris. Čia kartu dalyvauja Įeit. gen. H. 
H. Arnold (kairėje) oro armijos viršininką s, Mrs. Doolittle ir gen. George C. Marshall, 
Armijos vadas.

Britai bombardavo Mannheimą, 
nacių submarinų bazę.

Netrukus siųs Vokietijon tūkstantį 
orlaivių kasnakt atakoms

Londonas, gegužės 20d.— 
Šimtai britų aviacijos bom
banešių šiandie grįžo namo 
po sėkmingų ir smarkių ata-

KARO EIGA

kų Vokietijos industrijos 
mieste Mannheime.

Aviacijos minis terijos 
sluogsniai pareiškė, jog tik 
vienas bombanešių dalinys 
ant miesto numetęs 40,000 
padegamųjų bombų,
1,000 Orlaivių Atakos.

Tuo pačiu laiku autorite
tingi sluogsniai pareiškė, 
jog netrukus britų ir ame
rikiečių aviacijos būriai po 
1,000 orlaivių kas naktį pra
dės bombarduoti Vokietijos 
miestus.

Pranešimai skelbia, jog 
ant Mannheimo numesta 
šimtai tonų bombų Ir sukel
ta milžiniški gaisrai ir spro
gimai.

Britai skelbia, jog žuvę 
dvylika bombanešių ir iš to 
galima spėti apie atakavu
sių bombanešių skaičių, ku
ris turėjo būti milžiniškas. 
Atakavo Submarinų Bazę.

Kiti britų bombanešių da
liniai atakavo nacių subma
rinų bazę St. Nazaire, oku- 
puotojoj Prancūzijoj ir pa
sėta minų priešo kontroliuo
jamuose vandenyse.

Pareikšdami, jog netrukus 
Vokietiją naktimis bombar
duos 1,000 orlaivių, autori
tetingi sluogsniai pabrėžė, 
jog kai kuriomis naktimis 
Vokietijon atakoms gali pa
sileisti ir apie 2,000 ar dau
giau orlaivių.

Tie patys sluogsniai pa
žymi, jog pradėjus tokio 
milžiniško masto aviacijos 
atakas Vokietijoje, karas 
galįs pasibaigti šią vasarą.

Wash ingtonas.—Valsty
bės sekr. Hull pareiškė, 
jog sąjungininkai gali 
laimėti anksčiau negu ti-

! keta.
Londonas.—Britų avia

cija atakavo Mannheimą 
ir kartu pareiškiama, jog 
netolimoj ateityj galima 
tikėtis 1,000 orlaivių ata
kų kas naktį.

Nevv Yorkas.—Neoku
puotoje Prancūzijoje įvy
ko milžiniškos demonstra 
cijos prieš nacius.

Maskva.—Rusų kariuo
menė pasiekė Charkovo 
apsaugos linijų centrą ir 
nukovė 20,000 vokiečių.

Vichy. — Prie Alžiro, 
Afrikoje, įvyko britų ir 
Vichy laivyno ir aviacijos 
susirėmimai.

Roosevelto pareiškimas prancū- Gali suvaržyti gasolino 
zams numesta iš orlaivių vartojimą visoj

AmerikojVichy, gegužės 20 d. — koje spausdintus lapelius, 
Naktį britų orlaiviai nume- kuriuose atspausdinta Pre- 

stracijos buvusios Marseil- į virš Prancūzijos Ameri,- zidento Roosevelto pareiški- 
les ir Lyon apylinkėje, kur -----------------------------------  mas, jog po karo Prancūzi

jai bus grąžinama visos 
okupuotosios nuosavybės.

Šie lapeliai numesti Vichy 
apylinkėje tuo metu, kai Vi
chy sluogsniai pareiškė, jog 
gauta pranešimai, kad neto
limoj ateityj britai pradėsią 
žygius prieš prancūzų Soma- 
liją, ir kai Vichy vyriausy
bės nariai konferavo sąry
šyj su rimtu britų lr pran
cūzų laivyno ir aviacijos 
pajėgų susirėmimu prie Al- 
žiro, šiaurės Afrikoj.
Kovos Prie Alžiro.

ną
Ypač pasekmingos demon-

demonstravę net 30,000 pran . , • • ■ •
cūzų. Toulousoje demonstra- NdCIBI priSKirSliį 
vę tvarkingai 8,000 asmenų,
o Nicoje 3,000 sukėlę didelį 

Mes esame šimtu procen-! trukšmą. 
tu nusistatę, kad Jungtinės Demonstrantai pasisakę 
Amerikos Valstybės teiktų; aiškiai už gen. De Gaulle ir j Londonas, gegužės 20d.— 
Rusijai pagelbą, kad naciz- griežtai pasmerkę dabartinį švedl3os spauda rašo, jog

Vichy vyriausybės vadą Olandijoj Himmleria, Vokie-
Pierre Lavalį.

ŠIMTU PROCENTU. Olandiją prie 
Vokietijos

mas būtų nušluotas nuo že
mės paviršiaus, bet taip pat 
žinome, kad Amerikos pa
gelba Rusijai, tai nėra pa- . v

,, ... , Berlynas, gegužes 20 d.—galba rusiškam komuniz- J » » »
. . ... Berlyno radio paskelbė, jogmui, kuris atima iš zmo- .. ..
, , , , . , . vokiečių, aviacija, pereitągaus bet kokias laisves. i , _

m . ... . , l naktį atakavo britų pajūrioTaip pat pabreziame, kad; \ K ’
būdami šimtu procentu uzĮ ,__ »__ _______„„
Amerikos pagalbą Rusijai, 
esame šimtu procentu nusi-

vokiečių bombanešiai nume
tę bombų ant britų dirbtu
vių pietiniam pajūryje.statę prieš bolševizmą, nes 

jis yra žmogaus laisvių ir 
krikščioniškos demokratijos I ruskeliai, kurie tarnauja 
didžiausias priešas.

tijos Gestapo vadas, perė
męs olandų nacių stormtru- 
perių vadovybę.

Vakar naktį švedų prane
šimai paskelbė, jog naciai 
planuoja inkorporuoti Dani
ją į Tretįjį Reichą autono
mine provincija ir pavadin
ti “Niedermark.” Provinciją 
valdytų olandų nacių vadas 
Anton Mussert.

Washingtonas, gegužės 20 
d. — Vyriausybė šiandie 
svarsto planus platesniam 
gasolino suvaržymui, kad 
tuo būdu būtų gaiima su
taupyti daugiau gurno. Ši 
planą priėmus gasolino var
tojimas būtų suvaržomas
visoje Amerikoje. . x .... ._ . , . .. ,. ieškant priešo laivyno, Aus-Jei transportacijos biuro . f .... , ,. .. . . ... tralija atnaujino savo reika-patiektieji planai butų prnm L . , J .f. . .. lavimus daugiau orlaivių,ti, manoma, jog gasolino ® *

Australija reikalauja 
daugiau aviacijos

Melbourne, gegužės 20 d 
— Gen MacArthur sąjungi 
ninku aviacijai aktyviai vei
kiant prieit japonus ir be-

suvaržymas visoje Ameri
koje būtų įvestas nuo liepos 
pirmosios dienos.

Apskaičiuojama, jog Ame
rikos žmonės į metus auto
mobiliams suvartoja 45,625 
tonas gumos arba 250,000 
svarų gumos į dieną.

vyrų, ginklų ir laivų.
Vienas Australijos laik

raštis netiesioginiai kriti

i Maskvai, o ne Jungtinėms
Amerikos valstybėms, kitaip 
tariant komunistėliai, nori 
primesti kai kuriems lietu
viškiems laikraščiams ir kai 
kuriems žmonėms, kurie yra 
ištikimiausi Amerikos de
mokratijos draugai ir jos 
gynėjai, hitlerizmą, bet nie
kas jų žodžiams netiki. 

Kadangi visokie

KOVOJA NE UŽ 
BOLŠEVIZMĄ.

Grįžusi amerikietė žurna-’; 
listė Moats iš Rusijos pasa
koja, kad rusai kovoja ne 
už bolševizmą, bet Rusiją.
Ir bolševikų spauda nė žo
džiu neprisimena, kad da
bartinė kova vykstanti už Bjm|jO8> Mizaros ir kiti Karo Produkcijos boardas 
bolševizmą, bet visur pabrė
žia, kad dabartinis karas

Vichy komunikatas pa
reiškė, jog vakar rytą virš 
Alžiro teritorijos vandenų Į
pasirodęs britų orlaivis ir išteisino senatorių 

I jog prancūzų orlaivis ban-1
Pereitą savaitę Olandijoj dęs priversti britų orlaivį DdVIu Walsll 

naciai sušaudė 96 asmenis, nusileisti. Britų lakūnai pra 
suareštavo visus Olandijos dėję šaudyti ir prancūzai, 
karininkus ir kadetus ir pa atsakydami ėmė atsišaudyti 
ėmė įkaitan 460 žymiausių jr privertę britus nusileisti.
Olandijos piliečių.

Aprubežiuos reikmenų 
(sargą sandėliuose

Britų torpedinis laivas 
pradėjo apšaudyti prancūzų 
laivus, kurie bandė britų or
laivio įgulą išgelbėti. Vėliau 
britai padegę nukritusį or

su vokiečiais esąs karas už 
Rusijos žemę.

VARGŠAI.
Buvę lietuviai, gyveną 

šiame krašte, dabartiniai

Washingtonas, gegužės 20 j kad jis nepatektų pran
Prūsei-, d.—Tikimasi, jog netrukus Į cūzams.

Vichy komunikatas pareiš
su savo laikraščiais: “Vii-j aprubežiuos kiekį reikmenų kia, jog vėliau britai pašovę 
nis” ir “Laisvė” reiškė sim-| galimų laikyti prekybininkų 
patijos Hitleriui, kai jis bu- sandėlyje.

I čiavos su Stalinu, tai dabar šie planai šiuo metu jau 
būtinai norėtų savo nuode- svarstomi ir jei jie bus ga- 
mes kitiems primesti. Tei- lutinai sudaryti, jie palies 
singai sako patarlė: kas kuo visus reikmenis kaip ir kai- 
kvepia, tas tuo kitą tepa. nų nuostatai.

vieną prancūzų orlaivį, bet 
patys netekę dar vieno or
laivio.

kuoja Jungtines Valstybes. i Amerikiečiai atakuoja 
dėl pasiuntimo daugiau ka- ,• i n ■
riuomenės Anrijon nebent,japonu bazes Btirmoj

New Delhi, gegužės 20 d. 
— Pranešimai skelbia, jog 
savanoriai Amerikos lakū
nai Kinijoje paskutiniuoju 
laiku dar labiau sustiprino 
savo atakas japonų bazėse 
Burmoje, kad priešas nega
lėtų sustiprinti savo linijų.

šių lakūnų nuolatinės ata 
kos prie Salvveen upės taip 
skaudžiai palietusios japo
nus, jog jie buvę priversti 
savo žygius sulaikyti.

Tuo tarpu pareiškiama, 
jog kinų kariuomenė tebe- 
kovojanti prieš japonus prie 
Burmos kelio Yunan provin
cijoje.

laponai pradėjo naujus
įuo pačiu lamu ocusim / ■ ■■ ■

įspėjo britų vyriausybę dėl rygrus Mm joje 
atidarymo vakarų fronto Chungkingas, gegužės 20 
prieš Vokietiją, nes galėtų d.—Kinai šiandie prisipažįs- 
būti blogiau atidarius an- ta, jog japonų kariuomenė 
trąjį frontą ir paskui neiš- Chekiango provincijoj pra
laikius jo. dėjo žygiuoti į pietus.

ji būtų tuojau panaudota 
ofensyvai prieš vokiečius.

Aviacijos ministeris Dra 
feford pareiškė, jog apie or
laivių reikalingumą negali 
būti perdaug pasakyta. Be 
orlaivių, pasak jo, sąjungi
ninkų tikslas bus sunkiai 
pasiekiamas.

Hore-Belisha įspėja 
dėl antro fronto

• Washingtonas, gegužės 20 
d.—šiandie senatui daugu
mos vadas senatorius Bark.- 
ley iš Kentucky pranešė, jog 
teisingumo departa m e n t o 
pravestam nuodugniam ty
rinėjime prieita išvados, i Londonas, gegužės 20d.— 
kad laikraščio New York'Leslie Hore-Belisha, buvęs 
Post pareiškimas, jog sena- karo sekretorius ir griežtas 
torius David Walsh iš Mas- britų karo vadovybės kriti- 
sachusetts turėjęs santykių kas, šiandie ragino įsteigti 
su nacių agentais esąs ne- atskirą apsaugos ministeri- 
teisingas. ją.

Beveik per ištisą valandą Tuo pačiu laiku Belisha 
šen. Barkley papasakojo se
natui, jog minimas laikraš-

------------------ j tis pareiškęs, kad šen. Walsh
Berlynas.—Naciai skel- lankęsis tam tikruose na- 

bia sulaikę naujas rusų I muose, kur dažnai iankyda-
atakas prie Charkovo. 1 vosi nacių šnipai.
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Po Pittsburghą Cecilijos Priesaika
pasidairius scenoje
Kas daugiau šią savaitę 
bažnyčioje

Sekmadienį, gegužės 24 d.
8 vai. pirmoji šv. Komuni
ja mūsų mokyklos vaikučių. 
Jų tėveliai, broliukai, sesu. 
tės ir visi giminės privalo 
eiti prie šv. Komunijos toje 
vaikučių šventėje. Bus įra
šymas į škaplierius ir ro-. 
žančių tuojau po tų Mišių. 
Jei randasi ir suaugusių dar, 
neįsirašiusių, tai bus proga 
įsirašyti. Būkite ten su vai
kučiais.

Gražiausias ir linksmiau
sias metų laikas yra gegu
žės mėnuo, kuomet visa gam 
ta pasipuošia naujais pa va- į 

sario rūbais, — žaliais la-. 
peliais ir skaisčiais žiede-1 
liais. Oras yra persisunkęs 
gardžiais kvapais. Paukšte-1 
lių linksmas čiulbėjimas 
džiugina kiekvieną — net lr 
vargų suspaustą širdį. Jau
nimas, kuris sunkiai darbą-I 
vosi ir lavino savo profąl 
mokslo metu, užėjus pavasa-S 
riui, mokinės trokšta išlie-| 
ti iš savo grynų širdžių irTą pačią dieną, gegužes 24 , ,, . . . o , pasidalinti paslėptomis min-d. lygiai 3 vai. popiet bus \ . ....- ... * timis su savaisiais ir visuo-pasventintos Amerikos ir , . ,

▼r t-» - -• mene, tuo ką jos branginaKatalikų Bažnyčios vėliavos . ’ J ®
atidengtas garbingas miisn
jaunuolių esančių karmom;:-'

ir vertina.
Šv. Pranciškaus vienuoly- 

auklėtinės — akademinėje sąramas. Paskui tuojau , . . ..... s- a , kės — uoliai reng asi vai-vainikavimas Paneles Švc. . - . dinti keturių veiksmų dra-
stovylos .r Įrašymas naujų “Ceciliios Priesaika"
narių i sodalietės — Mari-' ., .. Drama yra labai rimto tujos Vaikelių draugiją. J
Parapijos susirinkimas

Gegužės 24 d. tuojau po
sumos šaukiamas parapijos 
susirinkimas pasitarimui a 
pie auksinį parapijos įkūri
mo jubiliejų, kurs pripuola 
vasario 19 d., 1943 m., kaip 
tą jubiliejų iškilmingiau ap
vaikščioti, kaip prie jo pri
sirengti. Ten pat taipgi yrn 
reikalas pasitarti apie para
pijos nuosavybių pataisy
mus, ypač bažnyčios. Visi 
parapijonai privalo atsilan
kyti ir reikalus rimtai ap
kalbėti. ...
“Decoration Day”

Šįmet vietoje “Decoration 
Day” pamaldos ant Šv. Ka
zimiero kapinių bus sekma
dienyje, gegužės 31 d., ly-

GYVENIMAS SEVASTOPOLY, KARO AUDROMS SIAUČIANT

l'-Drautfiu) Acine luiepnuu,.

Rusų moterys siuva Sevastopoly, pasislėpusios nuo nacių bombų rūsiuose. Sevas
topolis yra raktas į Juodąsias jūras.

kia, bet tiems ligoniams ne- 
siųskit nei cento. Sako, toj 
sanatorijoj nei vienas nerei
kalauja pagalbos. Lietuvių 
ten randasi penki ir visi pa-

, ... siturinti. Dažnai, sako, ašgeidu tą dramą pamatyti. , , ’ ’
Vaidinimas bus Lietuvių aP'antau ten esamus ligo- 

Piliečių salėje, 1721 Jane St.,!
S. S. Pittsburgh, Pa., gegu- j 
žės 24 d. 7:30 vai. vakare.,
Visus nuoširdžiai kviečia i* į
me atsilankyti ir maloniai i 
kiekvieną pasitiksime. i

Kun. J. V. Skripkus, ■
Šv. Pranciškaus Seserų

kapelionas

rinio. Bus atvaizduotas se
novės krikščionių gyveni
mas. Kiekvienam bus žin-

Apie Maryland vai. 
sanatorijos ligonius

Philadelphia. Pa. — Klu
bams ir organizacijoms pa
sitaiko gauti atsišaukimai 
ligonių iš Maryland vai. sa-

giai 3 valandą popiet. Po natorijos. Tokį atsišaukimą 
pamaldų paminklų pašven- yra gavęs ir pasiuntęs auaų
tinimas ir užkandžiai Ado
mo sode, kaip kas met. Ruoš
kitės visi ten būti — pasi
melsti už mirusius, ypač ku
rie čia mūsų kapinėse pa
laidoti,

Lietuvių Pašalpinis Klūbas.
Bet, štai, neseniai į Phila. 

buvo atsilankęs lietuvis (V.
F. S.) iš Baltimore, Md., su 
kuriuo besikalbant užklausė 
manęs, kas iš Phila, Pa., ra-

Žmogus — tai noras, ieš

kas vardu Petras Yankus. Philadelphijos State Board Pranas yra baigęs Sugar 
“Jei esate tokie geri”, ea- examinations pranešimą, kad Notch High School, Mt. St. 

kė tasai Baltimorės lietuvis trys vietiniai vyrai išlaikė Mary’s kolegiją Emettsburg,
— “tai aukokit ten kur rei- advokato kvotimus, kurie į- Maryland, ir advokatūros

vyko 26 ir 27 — Philadel
phijoje.

Tarp sėkmingai išlaikiu
sių egzaminą ir įgijusių ad
vokato teises yra Plymoutho 
Šv. Kazimiero parapijos kle
bono brolis Pranas Edvar 

nius ir matau, kokiam jie das Sinkevičius.
padėjime. Dar pridūrė, kad 
pamačius juos nesakytum.

kursą Katalikų universitete, 
Washington, D. C.

Virš mėnuo atgal Pranas 
įstojo U. S. armijon ir da
bar yra lakūnų mokykloje 
— aviacijos korpuse, Napier 
Flying Field, Dotham, Ala- 
bama.

kad tai ligoniai.
Tą žinią paduodu be jo 

kių komentarų. Patys skai
tytojai lai svarsto. K. D

Naujas advokatas P. E. 
Sinkevičius yra Rožės Sin
kevičienės sūnus. Jo tėvas 
mirė gruodžio 18, 1938 m. OR. VAITUSH, OPT.

Naujas advokatas 
Pr. E. Sinkevičius *

Gegužės 4-tą L u z e r n e 
County Board of Law Ex 
aminers sekretorius advoka
tas Charles Casper gavo iš

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuve 
3401 80. HALSTED ST. 

kampas 84th St.

x lUlao

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRI N ĖJA 

AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų {rengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:

Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.
Antradienio ir ketvirtadienio 

vakarais.
137 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake SL)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Ave., Cicero, IU 

TeL: Cicero 7681

LIETUVIS 
AK i V GYDYTOJAS 

SPEClAI.ISTAh

Suvlri 20 metų praktikavimo aktų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI PRITAI KINTI AKINIAI
pataUys krelvaa akis, trumparegystg 
lr toUrsgyate;
palengvins, aklų {tempimų, prašali o t 
galvos vkaudljLmų, svaigimu lr aklu 
karšti.

MODERNIAKLAUS1, TOBULIAUSI 
EGZAMJNAVIMO BCDAI 

Speciali atyda atkreipiama { valkų

Akiniai pritaikomi tiktai kada reiki* 
VALANDOS:

lu-tofl lkl 8-to* valandos kasdien. 
Sekmadl&rlats pagal sutarti.

4712 So. Ashland Ave.
TeL YABDS 1878

šąs laikraščiuose apie minė- ValandoB nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
, , .. „ T-\—i Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartįtos sanatorijos ligonius? Del

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

klausiau. Ar siuntė kas pi
nigų tiems ligoniams? Taip, 
Liet. Pašalpinis Klūbas, pa
daręs rinkliavą pasiuntė au-

THE MODERN MINUTE MAN

—l»y u jfnLouhU, KoeMBe, N. Z>

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pora aklų vlaam gy
venimui. Saugokite jaa. leisdami 
Išegzaminuoti Jaa modArniškiauda 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali autelktl.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kuHn pašalina 
visą akių {tempimą. . .

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

OPTO.METRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
Telefonas: CANAL 0523, Ublcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kaadten 9:10 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 9:90 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Ofiso tei. VIRginia 0036 
Reiidencijofl t«L: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 0HTRURGA8 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. ToL GROvekUl 0011 
Office toL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.
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 šei 

rais pagal
lenio vaka-

LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamų kainų.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DtL BADIO PATAISYMO 

P AŠA ŪKITE i 
TABDS 8088

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo fl iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office toL YARda 4787 
Namų toL PROspect 1930

ToL YARda 5921.
Rea: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

Ofiso vaLt auo 1-3; nuo 0:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Km bus Ištvermingas Iki 

galui. tas bos Išgelbėtas.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cennak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. » 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave. 

TeL REPubllc 7868

TI. Marijonu misijos
Cicero, III. — Sv. Antano 

parap. bažnyčioje — birže 
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin 
cas Andriuška, M.I.C.

Manan Hills, III. — semi-, j c 

narijoje — birželio 17 — 26 
dd. — kun. Juozas Dam-1 ' 
brauskas, M.I.3. (

Marianapolis, Conn. — ko
legijoje — birželio 15 — 21 
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, M I.C.

Marian Hills, III. — No 
vicijate — liepos 7 — 16 dae
— kun. Vincas Andriuška 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. —
Šv. Šv. Petro ir Povilo par 
bažnyčioje — liepos 17 —

ToL OANal 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiei

6 iki 0 vai. vakaro

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KEIIA
DANTISTAS

6558 So. Western Ave.

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00 

* ia vai. vak.; trečiadieniai* nuo 9:00
(Mat. UI, un UlH

WOLK STUDI

1945 VVest 35* Street

26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna, M.I.C.

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P švč. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd 

1 — kun. Petras Malinauskas,

ADVANCED PHOTOGRAPHV 
LOWE8T POSSIBLE PRICEŠ 

PHONE. LAFAYETTE 2813

ADVOKATAS

VYHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAI
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 

(Lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos

valandos vakare. 
Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST.

2014 Tel STA te 75*72

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

v
buvusis

Asslstant State's Attorney 
of Cook County

Dabar veda generalini teisių praktiku 
po antrašu:

One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tel.: RANdolph 8322 
VALANDOS: nuo V ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriininališkuose srityse.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

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

Ofiao toL OANal 2345 
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
: 7004 So. Fairfield Avenue 
Bee. teL: HEMloek 8160

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vat: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak 7 Iki 9 

Nedalantis pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
________ Tei. Cicero 1484_________

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu talef onaa VIRginia 2421

Rez. TeL LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —

Šauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8:80 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 im 4 popiet 

Pa«*l (*naHarimaMedAlinmie

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4

. Šventadieniais 11-12.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2617 So. VVestern Ave.

TeL CAN ai 7171 
Nup 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

ŪR.~CHAR1£S SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo IU iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dienų

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524 
Emergency — call MlDway 000) 
Bes. — HEMloek 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN ANO SURGEON

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

2408 VVest 63rd Street

Kai suardom gyvenimą 

dėl pinigų, tai suardytas gy

venimas nesirūpina pinigais.

Išmintingas žmogau — at

sikratyk draugo, kuris su 

tavo priešais sėbrauja.

Dievas suteikia mums ge

rus daiktus per mūsų pačių 

rankas. Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”



Ketvirtadienis, geg. 21, 1942 D HAŪftM n

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus, 4204 S. Archer Ave., Chioago

JAUNAVEDE

PAGALBA NELAIMĖJE

(Tęsinys)
Ausies gėlimui sumažinti, 

— sumaišyk svogūnų (cibu
lių, sunkos su valgomu alie
jumi, pašildyk ir įvarvink į 
geliančią ausį bent 6 lašus. 
Paskui aprišk šiltai. Reikia 
kreiptis pas daktarą, nes 
nuo infekcijos ausyje gali
ma apkursti.

Ausin patekusį žirnį, gu- 
ziką ar kitką. — nei nemė
gink patsai išimti, nes gali

Elektros srovė jei žmogų 
pritrenkia, tai gelbėdamas 
būk atsargus, kad tave taip
gi nepritrenktų. Nepalytėk 
žmogaus kūno plika ranka. 
Visupirma išjungk elektros 
srovę; jei elektros srovės 
negali išjungti, tai užsimauk 
storas pirštines, arba apsi
vyniok rankas sausu sku
duru, po savo koomis pa
sidėk sausą lenta, ir tik tuo
met nutvėrus už skverno 
trauk nelaimingąjį šalin. 
Paskui gaivink jį taip kaip

Patarlės
Silpnas yra draugas, ku

ris neištveria savo draugo 
silpnybių.

Draugas yra lengviau pra
rasti, negu gauti.

Ką su tokiais draugais, 
verčiau be jų.

Draugas — pinigas.

A. t A

sužeisti ausies būgnelį. Ir į skenduolį. Paaugtu Elekt-
nedelsk, nes ausies vidus ga
li sutinti arba žirnis išbrink
ti, tuomet baisiai sunku yra 
svetimą kūną iš ausies pa
šalinti. Verčiau kreiptis pas 
daktarą.

Bitei įgilus, — visupirma 
prispausk žiedą ant įgiltos 
vietos ir ištrauk geluonį. 
Paskui užtepk amonijos; o 
jei atnonijos nesiranda, tai 
uždėk gesintų kalkių, arba 
muilo, arba sodos, arba su
trinto svogūno.

čiaudėjimas. Jei užpuola 
didelis ir įkirus čiaudulys, 
tai kamparavų miltelių rei-

ros pritrenktasis kartais bū
na sustingęs kaip numirėlis 
(rigor mortisi, bet tai ne
reiškia, kad jis yra negy
vas. Gaivink jį dirbtinu al
savimu ir n j Custok vilties! 
Būtinai reilra, šaukti dak- 
tn: ą, kad aonugoti nelai
mingąjį nuo komplikacijų.

Gyvates įkandimas. Pir
miausia. užveržk su varžtu 
aukščiau įgiltos vietos, kad 
nuodai nesiskleistų. Paskui 
prapjauk su peiliuku įgiltą 
vietą kryžmai, ir išspaudi 
nėk lauk kraują, o sykiu su 
krauju išsispaus lauk ir di-

Thelma Smith laiko ran
koje savo vyro kepurę, Pvt. 
Herbert Cooke iš CleveLan-! 
do, pirmojo Amerikos ka-1 
reivio, kuris apsivedė Irlan- j 
dijoje. Cooke apsivedė airę 
mergaitę Belfast, kur dabar 
jis randasi — nežinia.

K“ moka pri“u CLASSIFIED ADS
prie gyvenimo aplinkybių, 
tą sveikina gyvenimo pasi
sekimai. “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

‘•DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

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

HELP VVANTED — VYRAI

HELP VVANTED — MOTERYS

OPERATERKOS. patyrusios: pa- 
tovūs darbai, Union Supa. anksčiau
sia mokestis mokama.

UNIVERSAL OVERALL CO.
H.tli VV'. Roosevelt Road

kia įtraukti į nosį. Jei tai džiuma nuodų. Arba jei tu- 
negelbėtų, eik. pas daktarą. į ri sveikus dantis ir jei ga-

Dilgėlės. Apdilgintas vie- Įima prieiti, tai iščiulpk iš 
tas aptepk su šarmu arba žaizdos nuodus ir išspjauk, 
su atlešiuota amonija. Jei dantys sutriušę, arba jei

Dujos ir nuodingi gesai. lūpos suskirdusios, tai ge-

sispaustų, o su krauju išsi- 
plauja ir mikrobai. Paskui 
reikia uždėti ant įdurtos vie
tos karšto alkoholio kom-

1
presą ir laikyti betn pusva
landį. Paskui aprišti švariu 
bandažu. Pasarga: Jei vinis 
ar virbalas buvo aprūdijęs, 
arha jei žaizdon pateko mėš
linas purvas, tai verčiau ei
ti pas daktarą, nes kraujas 
gali užsinuodyti, ir nuo to 
gali baisiose kančiose mirti.

PAULINA LEVITSKIENfi 
(po tėvais Valmaitė)

MirS geg. 19 d., 1942 m., 
8:30 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus I.iftuvojp. Kilo IS 
Panevėžio apskr., Subačių par., 
Milošlūnų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Jurgį; 2 sūnus — Vikto
rą 1r Stanis’ovą; pusbrolį Au
gustą Deveiki ir Seimą; 3 Svo- 
geriua —• Antaną Ir Pranciškų 
T.evitskus. brolienę Julią. i,r 
Mykolą Žlčkų Ir Seimą; Svo- 
gerką Rozaliją šlažienę Ir Sei
mą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko motiną, seserį ir kitas 
gimines.

Velionė priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų ddraugijos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4310 8. Mozart St. laidotuvės 
Jvyks SeSStad., geg. 23 d., 1942 
m. TS namų 8 vai. ryto bus at- 
lvdėta į Neka'to Prasid. Pane
lės švč. par. bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pama'dų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti Siose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnal Ir Gi
minės.

Laid. direktoriai Mažeika ir 
Fvanauskas. tel. Yards 1 138-39.

FRANCIAKAUS 
PETRAUSKAUS 

20 Metų Mirties Sukaktuvių 
Paminėjimas

Mirė geg. 20 d., 1922 m. Pa
laidotas švč. Jėzaus širdies ka
pinėse. Living.ton, III.

Įniko bėgyje pamirštam var
gus Ir skausmus, bet vieno my
limojo negalime pamiršti. Vie
nas iš mūsų brangiųjų atsisky
rė ir paliko mus vargstančius 
šioj ašarų paka'nėje.

Ilgesys spaudžia mūsų šir
dis. Jog 20 meteliai praėjo kai 
mūsų brangus vyras tr myli
mas tėvelis apleido šį pasaulį. 
Buvom tada laimingi, kada tu 
su mumis buvai ir džiaugia
mės. Palikai mus čia vargs- 
tan 'ius. Tavo a,s skyrimas ap
sunkino mus liūdesiu; kur ė- 
Jom. tu vis mūsų akyse sto
vėjai. Raminoinfs vien bran
giomis mintimis. Dievo valiai 
atsiduodami, nes gai tau tenai 
daug lengvinu, brangusis vyre 
ir tėveli. I'sėk's tamiai ir lai 
angelai linksmina tuve, kol 
vieną dieną, nors nežinome ka
da. susieisimo ir tuomet ašarų 
nebebus.

Jo sielos prisiminimui, šven
tos Mišios su egzekvijomis bus 
atlaikyto:-, penktad., geg. 22 d., 
8 vai. ryto, šv. Jurg'.o parap. 
bažnyčioje.

Prašome visų giminių ir pa
žjstamų prisimint, jo sielą sa
vo maldose toje dienoje.

Nuliūdę; Moteris. Sūnus, Duk
tė ir Krikšto Dnkaė.

LATHE HANDS 
AND At.I. AROUND MACHINIST3 

$1.20 j vn’andą su overtime. 
ROCKCASTI.E F.NOINEERINO CO. 

716 W. Luko St.

GAUGE MAKERS
Defense dirbtuvė; gera užmokestis. 

D. GOTTLIEB & CO.,
1140 No. Ko tnr Avenue

TOOL MAKERS 
AUTOMATIC BURNER CO.

903 Wriglltwood

VAIKINAMS progu išmokti Mašinisto 
amatą, ’l’uri būti Iš gerų namų ir 
turėti gerus llūdijlmus.
SEYMOURS A CO., 103 So. \Vells 
St., Room 3OI.

PAIEŠKOMAS PINOTI PISTAS AR 
ZECERIUS

‘‘Draugo” spaustuvėj paieškomas li- 
notipistas ar zecerius laikinam arba 
nuolatiniam darbui. Susisiekite pirm 
su Administratorium prieš atvyks
tant. šaukite: CANaI 8010.

Tegul mano galvą puošia 
ue kepurė, o smegenys.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

Geriausias mokytojas yra 
tas, kuris išmokina uius sa

ve suvaldyti. Goethe

f
Šuliniuose ir požeminiuose 
rūsyse dažnai atsiranda nuo 
dingos dujos. Žmogus, nusi
leidęs į tokį šulinį ar rūsį, 
apsvaigsta ir užtrokšta. Iš 
krosnies gezai ir garai pa-

riau nečiulpti. Paskui plauk 
žaizdą au Potassii Perman- 
ganas; o jei to nėra, tai 
plauk au amoni j aku. O jei 
ir to nėra po ranka, tai ga
lima žaizdą išdeginti au į-

A. + A.

aklidę kambaryje taipgi už- kaitinta geležia. Nenusigąak, 
troškina žmogų. Užtroškus)' žinok, kad nuo gyvatės įkan- 
reikia kuo greičiausia išneš- dimo retai žmogus miršta, 
ti į tyrą orą. i nors tenka labai sirgti. Da-

„ . . , . , , ryk kaip patarta, tai tavo
, . gyvybei pavojaus nebus, iki pradės alsuoti. Paskui J f j

trinti kūną garstyčių mos- 
timi. Nelaimingajam atsipei
kėjus, paguldyk jį šilton lo
von ir duok gerti daug šilto 
vandens. Išplauk gerai ligo
nio žarnas (enema).

Įsidūrus špilka arha vini
mi, gali būti pavojingiau 
nei nuo didelės žaizdos. Y- 
pač negerai jei kraujas ne
teka; už tai reikia žaizdą 
spaudinėti, kad kraujas iš-

PATYRUSIOS OPERATERKOS — 
reikalingos. Pastovūs darbai, gera 
užmokestis.

VVORTH MFC., CO.
2011 No. l4twn<lale Ave.

REIKALINGA SKALBYKLOJ MER
GINOS. Gera užmokestis. Geros 
darbo sąlygos. EITEIj IjAI’NDRY 
CORP., III N. Clinton St., (North- 
vvestern Rallvvay station).

MOTERYS
Valymo darbai naktimis Valandos — 
nuo 9:30 vakaro iki 5:30 ryto. Val
gis ,r un’formos du-damor; ir geras 
užmokestis. HARD'NG'S, 21 S utli 
\Vaba.-li Avenue.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl ‘‘Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

Prisiųskite plukius paštu “parcel 
post.”

28 NO. I.OOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

EMPLOYMENT AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM 
IK MERGINOM

Didžiuma darbų yra Defen«e dirbtuvėse. 
Algos — nuo $24 Iki $110 | savaitę.

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

PAIEŠKOMI VAIKAI NEŠIOTI 
DIENRAŠTJ “DRAUGĄ” 
MARQUETTE PARKE

I “Draugui” reikia vaikų nešioti kas 
I rytą laikraštį po Marąuette Park ko- 
' lonlją. Tesikreipia sąžiningi, darbš
tūs ir pastovūs jaunikaičiai, kurie 
lanko high school arba yra 8-tame 
skyriuje pradinėje mokykloje. Tegul 
surisiekia su "Draugo” Administrato
rium pirm atvykstant: šaukite CAN
aI 801<).

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma viri 50 m. tos 
naftos šeimos rankose!

BENEDIKTA
KOWARSKIENE

(po pirmu vyru Urbonienė, o 
po tėvais ltaš nukaitė)

Gyveno 839 W. 33rd Street.
MirS geg. 18 d , 1942 m., su

laukus pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo IS 

Tauragės apskr.. Kaltinėnų pa
rapijos, Ruzgallų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

brolį Willla»n, broliene Jlašins- 
kus ir jų šeimą (Mu kegon, 
Mich.): seserį Juozefą Ir švo
gerį Augustinus ir jų šeimą 
(Oranže, Mass.); broliene Ka
zimierą Kiaurakienę Ir šeimą; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioie. 3307 S. 1,1- 
tuanlca Ave. laidotuvės įvyks 
šeštad., geg. 23 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta } 
šv. Jurgio par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už ve’ionės sielą. Po pa
maldų hus nulydėta J švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžioj kviečiame visus 
gimine", dmugus ir pažiftamus 
dalyvauti šlo<-e laidituvėse.

Nuliūdę: Brolis, Sesuo. Bro
lienės, švoge ls Ir Giminės.

Iztld. direktorius Antanas M. 
Phillips, (tel. YARds 4908.

PETRONĖLE
SLESORAITIE^įE

(po tėvais Kundrotaitė)

Mirė gęg. 18 d., 1942 m.. 
8:30 vai. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Kėdainių apskr., Pasiškų par., 
Pasiškų miestelio,

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Petrą, dukter, Stanislavą; 
2 sūnus — Kazimierą ir Petrą 
ir marčią Stanislavą ir 3 anū
kus — Geraldne, Eleanor ir 
Charles J r.; 2 seseris — Elz
bietą Ramlzlenę Jr Eufruzlną 
Gudaitienę ir jos vyrą Vilimą 
• r j j šeimas; brolį Jurgį Kiū
rą; brolienė Petronėlę ir Jų 
šeimą; pusseserę Mortą Nau- 
reckienę ir pusbrolį Kazimierą 
Ptlipausk) Ir Jų šeimas Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamu; o Lietuvoj paliko mo
tinėlę Ir seserį Prancišką.

Velionė priklausė prie Apaš
tal y tės Maldos draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2622 Montgomery Ave. Laido
tuvės įvyks p^nkt'd., geg. 22 
d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč. par. bažnyč'ą, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka- 
zimeri kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjsaamus 
dalyvauti šiene laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sii
nai, Marti, Anūkai, Seserys, 
Brolis Ir Giminės.

Ixild. direktorius J<Uin F. Eu
deikls, te,. YARds 1741.

ELENA ZAKAREVIČIENE 
(ZAKER)

po tėvais Tamolevičiutė 
*

Mirė geg. 18 d.. 1942 m.,
4:25 vai popiet, sulaukus pu
sės amžiaus. .

Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ 
Panevėžio apskr., Krekanavos 
miestelio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Konstantą. 3 dukteris — 
Bernice Wallin, žentą VVilliam, 
Eleną Vabrinskas, žentą Al- 
fred. Teklę Riczkus žentą Jo
seph: 4 anukus. dėdę Juoza
pą 8wob,nskis (Nebraska), ir 
daug kitų giminių, draugu ir 
pažįstamų: o T.ie'uvoje paliko 
motiną ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6342 So. Sacramento Ave., te
lefonas Republic 1379.

Velionė prik'ausė prie šv. 
Petronėlės ir Nekalto Prasid. 
Panelės švč. dr-jos ir prie 
Keistučio Pašelpos kliūbo.

Laidotuvės ivyks penktadie
nį. Geg. 22, iš namų 8:30 vai. 
rvto bus atlydėta J Gimimo 
švenč. Panelės parap.’ bažny
čią. kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys 
Žentai. Antikai Ir Giminės.

Laidotuvlu Direktoriai T.a- 
chawicz ir Sūnal, Tel. CANaI 
2515.

ALEKSANDRAS
MARTINKUS

Gyveno: 6013 So. Troy St.

Mirė Gegužės 20 d., 1942 m.. 
2:00 vai. ryt-o, sulaukęs 78 
metų amžiaus.

Gintė Lietuvoje.- .
Paliko dideliame nuliūdime 

3 dukteris: Anna Maskin,
Ella Gedman ir Catherine 
Fulier. žentus ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Gordon 
koplyčioje, 1729 So. Halsted 
Street.

Ijaidotuvės jvyks šeštadienį, 
Gegužės 23 d.. 1942 m. iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Dievo Apveizdos pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve 
llonio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

NuoširdžiaJ kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę
Dukterys, žentai Ir Gimi

nėj.

Laidotuvių Direktorius Gor
don Undertakers, Tel. Canal 
1344.

“BEAUTY SHOP” ĮRENGIMAI — 
parduodami už tiktai pusę kainos. 
Savininkė apleidžia bizni. Atsišaukite 
asmeniškai sekmadieni tarp 9 ir 12 
vai. .ryto, arba rašykite sekančiu 
ad ri šu:
4449 SO. CALIFORNIA AVENUE

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

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

Portugalų patarlė
Kur kas yra geriau turėti 

išmintį, negu auksą.

Nelaiminga būtų moteris, 
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebiįo

Nesidžiaug radęs, 
juok pametęs.

nede-

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

’BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

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

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidatnio Direktorius
AMBUEANCB Dieną Ir Naktį

. 4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayette 0727

Radio Programai — 10:4* vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
U Stoties WHIP (1820). mi P. •altimierti.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS

8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West IRth Street 
Viai telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS
4848 South Callfornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

A ^*7 ../A ' v# — - -

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2814 VVest 28rd Plaee 

Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lltnanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avcme

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue 
Tel GROvehilI 0142
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Vyskupai šelpia lietuvius
Gauta maloni žinia, ku

ri ir visuose Amerikos ka
talikų laikraščiuose buvo 
paskelbta, kad

Jungtinių Va 1 s t y b i ų
Vyskupų šelpimo Komi
tetas ir vėl pasiuntė de
šimts tūkstančių dole
rių nuo karo nukentėju
sioms lietuviams šelpti. 

Jau savo laiku buvo 
pranešta, kad garbingieji 
vyskupai iš pernai surink
tų bažnyčiose aukų nuo 
kkro nukentėjusioms tau
toms šelpti, lietuviams 
skyrė ir išdalino $60,000.

šelpimo Komiteto iždininkas. , Dabar ir vėl stambi auka 
pasiųsta. Vėliau ir daugiau lietuviams bus paskirta.

Kiekvienas nuoširdus lietuvis, be abejojimo, džiau
giasi, kad Amerikos vyskupai ir lietuvių tautai šelpti 
skiria dideles pinigų sumas. Vyskupams, kaip matome, 
lietuvių tremtinių ir kitų nuo karo nukentėjusių šelpi
mas labiau rūpi negu daugeliui iš mūsų. Mes patys 
savo pastangomis, visus fondus krūvon sudėjus, nepa- 
jėgėm nė kelintos dalies suaukoti savo tautiečiams 
šelpti, kiek jau paskyrė ir pasiuntė Vyskupų šelpimo 
Komitetas.

Čia, reikia pripažinti, yra didis Kunigų Vienybės 
centro nuopelnas, nes jis pirmas suėjo į kontaktą per 
katalikų veikimo centrą (NCWC) su Vyskupų šelpimo 
Komitetu, padavė reikalingus prašymus, išdėstė di
džiąją nuo karo nukentėjusios lietuvių tautos šelpimo 
problemą.

Mes džiaugiamės, kad reiškiant Vyskupų Komitetui 
neabejotiną pasitikėjimą ir tuo pačiu kartu dėkingumą, 
A. L. R. K. Federacija prie jos veikiantį Lietuvai Gel
bėti Fondą af iii javo su Amerikos katalikų veikimo cent
ru ir surinktas autas nuo karo nukentėjusiems lietu
viams šelpti siunčia per Vyskupų Komitetą.

Šio gražaus gesto yra ir kita gera pusė — aukos 
tikriausiai pasiekia savo tikslą ir mūsų sudėti trupi
nėliai paakstina didesnes sumas lietuviams skirti. Be 
to, vyskupų kojnitetas turi kelius ir priemones nuken
tėjusioms tautoms pašalpai išdalinti.

Dėkodami garbingiems Amerikos katalikų vysku
pams už rūpinimąsi nelaimingaisiais mūsų broliais už
jūry, patys parodykime daugiau susirūpinimo Ir duos- 
numo. Kiek atsimename, Lietuvai Gelbėti Fondas savo 
laiku buvo iškėlęs šūkį, kad kiekvienas lietuvis aukotų 
bent po vieną dolerį į metus nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti. Ar visi šią savo pareigą atlikome? 
Neatliku8ieji turime pasirūpinti ją atlikti, žinokime, 
juo gausiau patys aukosime, juo daugiau iš kitų pa
ramos susilauksime savo dirbamiems darbams.

Būkime lietuviais patriotais ne žodžiais, bet darbais.

Mūsų tautiečiu lojalumas ir patriotiškumas
Šiuos žodžius rašančiam teko kalbėtis su vienu, taip 

vadinamu “Minute Man”, kurs lankė lietuviais apgy
ventą rajoną rinkdamas pasižadėjimus pirkti U. S. ka
ro bonus ir taupymo ženklus.

Tasai vyras džiaugėsi tuo, kad visos lietuvių šeimos 
jį maloniai priėmė ir pasižadėjo gausiai skolinti Dėdei 
Šamui karo reikalams.

— Retas, kuris iš lietuvių pasižadėjo pirkti bonų ar 
ženklų už mažiau, kaip už du dolerius į savaitę. Dau
giausia po penkis ir net po dešimts dolerių į savaitę.

Taip pasakojo “Minute Man”. Paklausus, kaip at
rodė lietuvių pasižadėjimai palyginus su kitomis tau * 
tinėmis grupėmis arba tais, kurie mėgsta save vadintis 
“šimtaprocentiniais amerikonais”, jisai atsake;

— Gana menkai.
Tokios žinios girdėti yra tikrai smagu. Jos dar stip

riau įrodo, kad mūsų tautiečiai nėra patriotai žodžiais, 
bet darbais, kad jie yra lojalūs savo kraštui — Jung
tinėms Valstybėms ir nesigaili savo sutaupų tam, kad 
jos sutriuškintų savo priešus, išgelbėtų pasaulio de
mokratiją ir išlaisvintų pavergtąsias tautas.

Be to, jei nuodugniau patyrinėtume, mes esame tik
ri, kad lengvai surastume, jog ir U. S. kariuomenėj, 
proporciniai imant, lietuvių karių yra daugiau negu 
kitų tautinių grupių. Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
darbuose lietuviai taip pat nėra paskutiniai.

Mes tuo reiškiniu nuoširdžiausiai džiaugiamės ir nė 
kiek neabejojame, kad visu karo metu mūsų tautiečiai 
ir oonue gausiai pirks ir prie visų karo darbų stipriai 
dėsis.

šių dienų didvyris
Prezidentas Rooseveltas aną dieną apdovanojo gene

rolą Jimmy Doolittle kongreso medaliu, kurs yra aukš
čiausiu ir garbingiausiu atžymėjimu už didžius krašto 
gerovei atliktus žygius.

Gen. Doolittle su lakūnų skvadronu prieš keletą sa
vaičių sėkmingai bombardavo Japonijos didžiuosius 
miestus ir pramonės centrus ir laimingai grįžo atgal, 
neturėdami jokių nuostolių. Japonijai tuo žygiu už
duotas ne tik medžiaginis, bet ir moralinis smūgis.

Gen. Doolittle parodė, kad Japonijos bombardavimas, 
nežiūrint didelių distancijų, yra galimas. Jis pravedė 
kelius. Ir, kaip karo ekspertai tvirtina, Japonija iš ka
ro lėktuvų bus galima supleškinti.

Šių dienų didvyrio gen. Doolittle vardas ne nuo šian
dien žinomas Amerikos visuomenei. Taikos metais jis 
jau stebėtinai didelių žygių atliko, ypač greito skri
dimo atžvilgiu. Jis padarė daug vertingų greito skri
dimo bandymų. Kariuomenei, suprantama, tokie vyrai 
yra neįkainuojamai brangūs. Jie turi daug patyrimo 
ir yra drąsūs. Džiugu, kad Amerikos kariuomenė tokių 
vyrų turi ne vieną, kitą, bet visą jų eilę. Ir jie lahai 
daug prisidės išvesti Ameriką ir Jungtines Tautas į 
didelį, garbingą laimėjimą.

Iškelia svarbų klausimų
“America” Tetų Jėzuitų savaitinis žurnalas balan

džio 4 d. vedamajame, kaip paduoda Liet. Gen. Konsu
lato New Yorke “Sp. Apžvalga”, tarp kitų dalykų iš
kelia tokį klausimą;

“Kodėl Sovietų vyriausybė negali nuoširdžiai pa
kviesti keletą Amerikos katalikų kunigų vykti Rusi
jon ir dirbti pastoracijos darbą daugelio tūkstančių 
lenkų ir lietuvių tarpe. Jie, turimomis žiniomis, buvo 
deportuoti į tolimas šiaurės Rusijos ir šiaurės Sibiro 
vietas ir dabartiniu metu visiškai neturi jokios dvasi
nės pagalbos. Jie, sakoma, išbarstyti viso Šiaurės van
denyno pakraščiu iki upės Kolyma. Keletas kunigų, dir
bančių tarp tų žmonių, jokiu būdu negali kenkti So
vietų santvarkos taikioms pastangoms. Paskelbimas, 
kad tose stovyklose esama kunigų, priduotų daugiau 
nuoširdumo Sovietų tvirtinimams apie religinę laisvę.”

Komunistų fiureris be pilietinių teisių
Earl Browder, komunistų partijos sekretorius, iš ka

lėjimo paleistas, tačiau jam nesugrąžintos civilinės tei
sės, kurias jis prarado, kai buvo nuteistas kalėti už 
paso klastavimą. “N-nos” tuo reikalu rašo:

“Prezidentas Rooseveltas būtų galėjęs sugrąžinti 
tas teises Browderiui, jeigu jisai būtų suteikęs Jam 
susimylėjimą (pardon). Bet, vietoje to, Prezidentas 
tik sutrumpino komunistų “fiurerio” bausmę.

“Pagal įstatymą, Earl Browder galės už keturių 
metų duoti prašymą teismui, kad civilinės teisės bū
tų jam grąžintos. Per tą laiką jisai betgi turės nenu
sidėti ir savo elgesiais įrodyti, kad jisai gerbia JAV 
įstatymus.”

Suprantama, kad dabar ne tik vyriausybė, bet ir 
visuomenė žiūrės, kad Browderis vėl nepradėtų knistis 
po šio krašto santvarkos pagrindais, kad nepradėtų 
laužyti Jungtinių Valstybių įstatymus.

Latviai organizuojasi
•

Praėjusį mėnesį New Yorke, kaip praneša “Latvian 
Information Bulletin,” susiorganizavo Pasaulio Latvių 
Sąjunga — The Latvian World Alliancc. Tos sąjungos 
tikslas — padėti Latvijai atsistatyti laisva ir nepri
klausoma valstybe. Pažadėdama visokeriopą paramą 
Amerikai ir Jungtinėms Tautoms, sąjunga savo viltis 
sudeda į Atlanto Čarterį ir Jungtinių Tautų Deklara
ciją.

Pasaulio Latvių Sąjungos centras yra New Yorke.

Ar žinai, kad -
Vieno karo orlaivio pas 

tatymas kainuoja $95,000, 
vieno tanko — $55,000, vie
no lengvojo lėktuvo — $85, 
000, vieno lengvojo bomba, 
nėšio — $200,000, vieno sun 
kiojo bombanešio — $350,- 
000. Taip skelbia Philadel- 
phia laikraštis E&iletin. štai, 
dėlko reikia visiems pirkti 
Bonus ir Štampas.

Miami Beach, Calif., mer
ginos pradėjo lavintis palik
ti paštininkėmis — laiškų 
išnešiotojomis. Jos pripažį
sta, kad šis darbas nėra 
lengvas. Pavaikščiojus čeve- 
rykuose aukštomis kulnimis, 
dažnai priseina atsisėsti ant 
šalygatvio, nusimauti čeve- 
rykus ir duoti kojoms pa
silsėti.

Ketvirtadienis, l?eg. 21. 1942

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 21 d.)

Po svietą pasidairius Nežinau, ar tikra, ale žrpo 
nės šneka, kad išrasta porce

Vyčių vakariniai kursai...

L. Vyčių 5 kp., Chicagoj, 
turėjo įsteigusi vakarinius 
kursus, kuriuos lankė lietu
viai jaunuoliai. Gerai sekė
si. Kursus baigiant sureng
tas šeimininškas vakarėlis. 
Kalbėjo vedėjas Pranas Ju
ras, kun. F. Kudirka, kun. 
P. Meškauskas, Daunora. M. 
Rozmauskaitė ir Urbonaitė 
padeklamavo eiles, šlapelis, 
Filipavičiūtei akompanuo
jant, padainavo.

•
Vaikų choras... Dievo Ap

vaizdos parap., vargoninin
kui J. Kudirkai vadovaujant, 
sudarytas mokyklos vaikų 
choras.

e
Demonstracijos Berlyne... 

Gegužės 17 d. Berlyno gat
vėse sukelta didelė demons
tracija prieš vokiečių vy
riausybę, ypač kanclerį.

•
Paėmė nelaisvėn daug aus

trų... Paskiausiuose mūšiuo
se italams pavyko supliekti 
austrus ir keliolika tūkstan
čių jų kareivių paimti į ne
laisvę.

•
Koncertas Ciceroj.... šv. 

Grigaliaus choras, vargoni
ninkui K. Mikalauskui va 
dovaujant, turėjo gražų kon
certą Šv. Antano parap. sa
lėj.

Katalikai rūpinasi taika... 
“Deutsche Kirchen Zeitung” 
rašo, kad vokiečių kataliku 
dvasiškija visoj Vokietijoj 
pradėjo plačią agitaciją už 
taiką.

Cicero, III.... Saldžiausios
Viešpaties Jėzaus Širdies 
draugija surengė vakarą. 
Kalbėjo A. Sutkus ir J. Stan 
kus. Deklamavo A. Danie
liūtė ir Rašinskiūtė. Kome
diją vaidino: M. Karbaus
kas, K. Matulevičius. F. Za
karauskas, K. Mikalauskas, 
J. Vilkelis. Vakarą tvarkė 
F. Mozeris. ,

Philadelphia lietuviškai 
reiškia Broliškas Miestas. 
Ale vienas mano tavorščių 
rašo, kad jame broliškumo 
visgi nesimato. Sako, vieni 
uždirba $30, $40, $80 ir net 
$80 į savaitę, o kiti $15 ir 
$20. O jei jau dasivaro iki 
$25, tai rokuoja, kad “gerai 
uždirba”. Taigi, sako, kur 
čia tasai broliškumas? Val
gymas juk visiems tiek pat 
kainuoja. Už porčiapo sva
rą tiek pat turi mokėti už
dirbantis $80 ir $15. Gazie- 
tose, sako, tenka matyti 
žmonių, kurie uždirba po 
$35,000 į metus. Bet nema
tyt, kad jie turėtų po ketu
rias ir šešias rankas.

Brolybė, brolybė, kaip tu 
esi toli nuo mūsų.

New Yorke William Kle- 
ber visuomet didžiavosi mo
kąs daisais šauti ir vieną sy 
kį du savo frentus apmovė 
ant $185. Šie Klebeiį patrau 
kė į kortą, kur sužinota, kad 
jo daisai buvo užtaisyti švi
nu ir dėl to visuomet virs
davo taip, kaip jis norėdavo. 
Teismas jo “gudryb” pas
kaitė apgaule ir nuteisė ka
lėj iman.

Mūsų tarpe, tavorščiai, 
yra gudruolių, kurie vietoj 
daisų, vartoja kitokius tink- 
sus: balšavizmą, nacizmą, 
lietuvių tarpe dar atsiranda 
ir tokių, kurie vartoja viso
kį humbugizmą ir monkey- 
biznizmą. Visa bėda tik, kad 
šie žmones apmauna ir nu
mauna kitokiais būdais ir 
dėl to negalima jų į kortą 
patraukti.

lianinės nedužtamos dišės, 
kurios dabar gaminamos Dė 
dės Šamo kariuomenei.

Sužinojus tai Zuzė Ožka- 
regė labai nudžiugo. Esą bū 
tinai reikės vieną setą nusi 
pirkti. Sako, kuomet susiba 
taliji su vyru, tai pusę pa
prastų dišų išdaužai. Paskui 
vėl reikia pirkti naujas. Gi 
nedužtamos galės laikyti iki 
pačios visiškai nusidėvės.

Džek Konoris tarnauda
mas pas vieną biznierių ap
sivogė. Kai atsistojo prieš 
teisėją, šis jo paklausė:

— Ar prisipažįsti vogęs 
iš biznierio krautuvės?

— Prisipažįstu.
— Kiek ilgai tarnavai pas 

ta biznierių?
—Dviejis metus.
Atsigrįžęs į savo sekreto

rių teisėjas sako:
— Rašyk: aš tarnavau 

pas N. biznierių dviejis me
tus ir pavogiau...

— Ir tamsta, teisėjau, tar 
navai pas tą patį biznierių?
— pertraukė kaltinamasis.
— Sveikinu. Esam abu labu 
tokiu.

Milionierius: — Žinoki, 
tamsta, kad aš savo gyveni
mą pradėjau basomis kojo
mis.

Darbininkas: — Tai kas 
tokio. Ar tu manai, kad aš 
gimiau su batais?

MĮSLĖ

Katinas ne katinas, o vis 
tik yra katinas. Kas?

Atsakymas: Ratukas.

JIE SKRIDO BOMBARDUOTI TOKIO

^^Bn^'lTeVJames H.‘Doolittle skrido bombarduoti 
japonų miestų. Iš kairės į dešinę viršuje capt. David M. 
Jonės of Winters, Tex. ir maj. J. A. Hilger of Houston, 
Tex. Apačioj cap. Charles Greening of Hoąuiam, Wash. 
Ir capt. E. J. York of San Antonio, _ _______
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
4601 Kareiva, Petras (Jokūbas), 27, empioyee, 

(V tanas), ii, stuuenu rts. j\uzių Rūda.
4oU2 Kare,vailC (Vtadas), *641 Karpauskas, Anice- 

2 monLns old. tas (Augustinas), 54, res.
460d Kareivaitė (Vladas), Z. Kalvarija Alsėdžiai.

2 months old. 4642 Karpauskienė, Mar-
4664 Kaiev.ėius, Bronius c Jie (Petras), 33.

(Juozas), 42, niaj^r, res. 4643 Karpauskas, Tomas

IŠTRAUKTAS SUŽALOTAS TANKERIS PATAISYMUI

•»

Vilnius.
4600 KaieeaaAe, Bat borą 

(Mikuo), oo, larmer, res. 
'turgeliai.

(Anicetas), 6.
4644 Kai pauskas, Alfre

das (An.cetas), 7.
4645 Karpavič.u3, Kostas

LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenkų pažiūru i Lietuvą)

I
Rašo prof. K. Pakštas

Gal būt šių laikų žiaurio- tor us sakosi, kad jo kny- 
ji žmonijos drama dar ne gėlė nustebins daugelį len- 
visus išmokins perkainuoti kų. Jis sako: “Turime kai- 
senasias politines vertybes mynus, kurie gali išnaudoti 
ir pažiūras, tač'.au gyvai. mūsų gerą valią, apjuodinti 
protaujantiems žmonėms ji, mus prieš pasaulį, sukliudy- 
jau dabar pakankamai įro- ti mūsų planus. Nes yra 
dė reikalą kitaip persiorien- j stiprūs, apsukrūs ir pasau- 
tuoti tarptautiniuose sinty-1 lis skaitosi su jų balsu. Ta 
kiuose. Daugelis lietuvių lig 1 čiau Lietuva yra mažas ir

4ooo Kaieckaitė, Anasta- (Antanas), 19, vvorker, res. 
zija (Mikas), 4o, įamier, ata. ubai.

r:.-*

464b Kaipav.čius, Vikto
ras. Kybartai,

ras. Mie.nisRis Turgeliai.
460Z Kankoviene, Junja ras, 40,

(Motiejus), 58, maid, res. vvorker.
Kaunas. • ■ 4647 Karpavičienė-Vizbirai

4oO» KarinovaAė, Galia tė, Marija (Pianas), born
*

r.-a* .

šiol manė, kad lenkai nieke 
iš savo istorijos nepramokc 
ir nieko neužmiršo. Betg: 
yra ir stambių išimčių... Tu 
riu galvoje naują lenkiški 
knygelę “Litvva a Polska”

silpnas kaimynas, ogi dabar 
labai nelaimingas. Po sovie
tų okupacijos ji dabar pa
teko į vokiečių rankas. Ji 
neturi sąjungininkų, maža 
kas apie ją kalba. Tadgi bū-

(Aieksiej us), 
res. Kaunas.

4600 Kai inauskas, 
nius (Edmundas), 59, far-

24, student, j ibO&, housevvife.
4648 Kai pavičiutė, Zita 

Bro- (Viktoras), born 1934.
4649 Karpavičienė, Anas-

kr. V. k
l “Draugas” Aciuv telcpnotoj

Išti auktas iš jūros sužalotas minų tanke ris ir nugabentas į anglų uostą taisyti. 
Tankeris yra 12,000 tonų.

mer, res. Nocegala Naumie- tazija (Vincas), 38, farmer, 
stis. įes. Maigai Bartininkai. 4682 Karve.ytė, Apoloni- 4714 Kašubaitė, Ramutė zas), 26, soldier, res. Lent- to (Racja Narodovva) viero'

(Lietuva ir Lenkija,, išieis- tų laikas mums ne tik žo- 
tą Londone 1941 m., 32 psl. džiu, bet ir veiksmu paro- 
Autorium pasirašo Karol dyti lietuviams mūsų sim- 
Leskovviec. Ti i pseudonimas pati jas, mūsų linkėjimus”, 
dabartinio lenkų parlame.-.-' Knygels padaiinta į aštuo-

4610 Karinauskienė-Augus- 
tinavičiutė, Elzbieta, 60, 
farmer.

4641 Kalinauskas, Povilas 
(Bromus), 29, f ai mer.
4612 Kalinauskas, Bronius 

(Bronius), 35, farmer.
4613 Karinauskienė-Kar-

t.

4350 Karpavič.us, Kazys 
(Rapolas), 34, farmer, res. 
Malinauska Vilnius.

4651 Karpavič.enė, Rozali 
ja, 32, farmer.

4652 Karpavičiūtė, Mari
ja (Kazys), 11.

4653 Karpavičius, Zbignie
pavič.uiė, Ona, 20, farmer, vas (Kazys), 9.
res. Nocegala. > 4654 Karpavičiūtė, Vladė

4614 Kareckaitė, Stasė (Kazys), 6.
(Mikas), 44, f ai mer, res. 4655 Kai pienė, Marta, 67, 
Turgeliai Vilnius. farmer, įes. Linkaičiai

4615 Karkala, Kazys Emkuva.
(Juozas) 39, secretary, res. 4656 Karpaši-ienė, Anasta 
Šaukėnai. zija, born 1898, teacher, res.

4646 Karkalienė, 30 (vvith Balninkai Alytus.
3 children — 17, 9 & 7 yrs. 4657 Karpuška, Liuharta, 
old). 15. ,

4617 Karalius, Erikas, 40, 4658 Karpuška, Mindau-
res. Kaunas. * gas, 7.

4618 Kai manas, Juozas, | 4659 Karpuškis, farmer,
57, carpenter, ie3. Vilnius, res. Balninkai Alytus.

4619 Karmanienė, Pranė 4660 Karpovič, Teresė, 35,
54, res. Vilnius. ; housevvife, res. Vi.nius.

4620 Karobavičienė, Pau- 4661 Ka.tanas, Juozas 
liną (Vladas), 69, res. Juš-i (Kazys), 28, empioyee, res. 
koniai Rozalimas.

4621 Karobavičiutė, Stasė,
38, housevvife.

4622 Karoblis, Antanas
(Ignas), 48, police chief, 
res. Rimkunai Pumpėnai.

4623 Karoblienė, 38, house 
vvife.

4624 Ksroblytė, Janina
(Antanas), 20, student.

4625 Karosas, Juozas), 
born 1903, plumber, res'.
Kaunas. vvife.

4626 Karosisnė-Pakalnytė, i 4466 Kartaševaitė
Kaiolina (Mikas), born (Zinovijus), born
1915, housevvife. student.

Pašė te Kėdainiai. , , .. ,
4662 Kartanavičsu, Bro-1 bud3’ 40- housewife.

nius (Mikas), 40, farmer, „ 4394 Kas.lauskis
res. Milvydai Silčeninkai. da8!t® old' -

4695 Kasilauskyte4663 Kartasinskienė, Ma
rija (Liudas), 32, farmer, 
res Gascevičiai Jašiūnai.

j ja (Antanas), 14. (Vincas), 8. varis.
4683 Karve.is, Algirdas 4715 Kasuba, R!mantaas 4746 Kaušys, Petras (Do-

(Antanas), 7 years ola, res. (Vincas), 5. vydas), 47, technician, res.
Vieviržiai, Saiemonys. 4716 Katav.čius, Petras Biržai.

4684 Karvelis, Akvilius (Antanas), 40, farmer, res. 4747 Kavalčiukas, Pranas,
(Antanas), 5. ' uzpaliai Tytuvėnai. 30, vvorker, res. Kaunas.

4680 Karvelytė, Kazė 4717 Katelė, Jonas (An- 4748 Kavalčiukienė, Kazė 
(Adomas), 45, vvoraer, res. tanas), 30, aimy officer, (Jonas), 30, vvorker.
Vilnius. įes. Vilnius. ; 4749 Kavalevskis, Julius

4686 Karvei.s, Stasys (Jo- 4718 Katilienė-Pranaity- (Augustinas), 34, farmer, 
nas), 31, engineer, res? Vii- tė, Gailutė (Antanas), 20, res. Adutiškis, 
mus. student, res. Kaunas. 4750 Kavaliauskas, Kazys

*687 Karvelienė, Uršulė 4719 Katilienė, Stasė, 75, (Kazys), 30, book-keeper, 
(Motiejus), 35, telegraph housevvife, res. Kaunas. Į res. Marijampolė, 
operator, res. Vilnius. 4720 Kait nicnė-Šilteny- 4751 Kavaliauskas, Pra-

4688 Karvin Kulieša, Sta- tė, Anelė (Pranas), born nas (Feliksas), 50, re3. 
sys, born 1893, res.-Vilnius. 1898, empioyee, res. Kaunas Raseiniai.

4689 Kasakauskaas, (Zig- 4721 Katilius, Izaijas-Ema- 4752 Kavaliauskienė, Ka
rnas), 26, farmer, res. Kišse nuelis, born 1929, s.udent. zė, 55, housevvife, res. Ra
iškiai S.esikai. Į 4722 Katikus, Algiman- šeiniai.

4690 Kasakauskienė, Ma- tas-Juozas), barn 1926, stu- 4753 Kavaliauskas, Pijus
rija (Medardas), 24, farmer dent. (Pranas), 17.

4691 Kas-censkas, Juozas 4723 Katiliūtė, Anelė-Rū-. 4754 Kavaliauskaitė, J>o-
(Kazys), born 1911, army ta (Juozas), born 1932, stu- vyga (Pranas), 15, student. 
officer, res. Kaunas. dent.

4692 Kl s Jaus. Js, Vladas, 4724 Katiliūtė, Teresė- zas (Simas), 51, farmer,
55, lavvyer, res. Žarėnai. Irena (Juozas), born 1934. res. Vastapai Alunta.

4693 Kasilauskieaė, Ga- 4725 Katinas, Kazys 4756 Kavaliauskienė-Ke-
i (Kostas), 60, farmer, res. ryte (Jenas), 41, housevvife.

(VIa- Rašė Utena. 4757 Kavaliauskaitė, Ja-
• i 4726 Katinskas, Leonas, nina (Juozas), 20, farmer. 

(VIa- 82, res. Teneniai Kvėdarna. 4758 Kavaliauskas, Sta- 
, ' 4727 Katkus, Antanas gys (Juczas), 18, farmer. 

4696 Kasmauskas, Stasys (Liudas), born 1930, empio-

nis skyrius, kuriuos čia la- 
nario, žymaus krikščionis ! bai suglaustai pravartu bus 
kos grupės politiko ir veikė-; pamįnėt’.
jo. Jo knygelė mums įdom:, [
kaipo rodanti lenkams nau Į Didžioji pagoniškoji 
ją kryptį Lietuvos atžvilgiu. Į Lietuva x

Lenkai lietuvių karnos ne- j Pirmam« skyriuje p. Les-
moka, ogi savos teisingos \kowiec duoda trampą 3cn0 
literatūros apie naują Lte-i8103 Lietuvos istorine ap-
tuvos respubliką jie labaL žval«- Pas‘-ebi> kad didžiu- 
maža teturi. Tad tik.ąjį Lie-115 stabmeldiškoji Lietuva iš-
tuvos veidą jie visai men 
kai tepažįsta ir daro laba 
klaidingų jos atžvilgiu spreu 
dimų bei įtarimų. Pats au

(Juhus) farmer, re3. Lau
čiai Alunta.

4778 Kazela, Vladas (Sta
sys), 28, farmer.

4779 Kazėnas, Petras (An
, t tanas), 78, farmer, res.4755 Kavaliauskas Juo- Turgeliai vilnius.

kilo te Lenkijos pagalbos. 
Lietuviai didžiuojasi šita di
dinga praeitimi. Bet etno
grafinės Lietuvos plota3 še
šioliktame amžiuje buvęs 
tik 80,000 kvadratinių kilo
metrų, taigi sudaręs tik ma
žą dalį visų Lietuvos val
stybės plotų. Savoje valsty 
bėję lietuviai buvę mažumo 
je ir krikščioniškoji slavų 
dauguma dariusi į juos di-

das), 7 years old.

i 4780 Kazenieuė, Marija 
(Augustinas), 53, house- ds ę įtaką.,

; vvife, res. Andiie.,avas Tra- Vokiečiams pavergus lie
kai ja_ ,.■*> tuvių giminaičius prūsus ir4781 Kazeniene, Sofija, f . ..
88, farmer, res. Prapuntai net dal( tlkrųJų lletuvlų Ne' 
švenežeris. muno žemupy, kurį laiką

4782 Kazenis, Antanas net Žemaitiją, lietuvių plo-4759 Kavaliauskaitė, Eu- ... . no , , .... .... . . ...466rKartTš'ev78'"“zTnovi- <Jcna”' 2S. dr'ver' res. yee, res. Rotinenai Ais-.d- genija (Juozas), 16. ... < Antanas), 28, worker, res. i tas m.lzmskoje valstybėje
4664 Kartasevas, Zmovi Kėdaįniai | 4760 Kavaliauskas, Zig- Kauan8• .. ...... pasidaręs laba, mažas. Nors

b 4783 Kazį ke vielute, Grasėmer(Jre3aUkmereė1903’ ! 4697 Kasparavičienė, Ane- 4728 Katkuvienė, Elena, mas, 60, employre. res. Vii- . Ik*zlį®vlclul£’ Vrrase išoriniu atžvilgiu Lietuva
^Ka^ZSenė, Ona, I\-s. Seirijai Alytus born 1908, housewife. nius. 26’ WOlker’ H buvusi miižiniška jėga, bet

(Marijus), born 1910, house ,472? (An* 4761_Kavaliauskien®» Ma’ 4?84 Kaziliunas Leoną?* 3av0 vidu3e P vis dėlto bu'
house’vife, res. APl —,----- ’ VU8į silpna. Turėdamas taizė (Motiejus), 33, seams- tanas), born 1936. rija, 56, , ...

Elena tre3S’re8, A^tus’ 4730 Katkevič ui, Jonas Vilnius. 40’ res* , T u
1929 4699 Kasperavič.U3, Ma- (Jonas), born 1909, emplo- 4762 Kavaliūnas, Juozas, . 4į?5 Kaziliuniene, Vitali- galvoje, p. Leskqw.ee nesu-

tas (Jonas), 36, teacher, yee, res. Radviliškis ',48, farmer, res. Visčiakai- Ja’r®3’ Y*lmus- tinka su lietuvių pažiūra,
4627 Karosas^ Teodoras ! 4667* Kartsševas Mikas res< Smiltynai Panevėžys, i 4731 Katkevič.enė, Moni- mis Vilkaviškis. ; 4,86 Kazihuaas» Algiman kad be atramos į Lenkiją

Giedrutis (Juozas)', born (Zinovijus), born 1937. 4700 Kasperav.č.enė, Ona, ka. j 4763 Kavaliunienė, far-Us '^ ’ ®; tuometinė Lietuva būtų ga-
1939. 4668 Kartaševas, Petras 38’... v . 4732 Katkevičiutė, Laime mer. 1 1 2 vr/nld lgjusi sekmingai vystytis ir

4628 Karosienė-Gmbutai- (Zinovijus), bom 1936. 4701 Kasperav.čius, Keis- (Jonas). Į 4764 I^avaliunaitė, (Juo- Ua ^onaa)’ 11 2 išlaikyti įgytus plotus.
«, Darija (Martynas), 45, 4669 Kaitaševaiiė, Zina- tut“ 'MJta3)' 9 ... „ . 4733 Katkovsk,, E'enn za8). 1Kf , ”
farmer, res. Vejeliškiai da (Zinovijus), brrn 1933. 4702 Kaepsravic.us, Vai- (Zigmas), born 1924, stu-' 4765 Kavaliūnas (Juozas) ly ’
Anykščiai. I 46/0 Kai tašo vadė, Katė.- do^as (Matas), 6. d.-nt, res. Vilnius.

4629 Karosas, Donatas rina (Zinovijus), born 1932, 4703 Kasputis, Juozas 4734 Kaulak s, Kostas
(K emensas), 13. student, res. Ukmergė. (Juozas), 40, employeo, res. (Juozas), 42, farmer,

4630 Karosas, Jonas (Jur- 4671 Kaitašavoitė, Mari- Virbalis. Vatušai Rietavas.
4704 Kasteckas, Mykolas 4735 Kaule kis, Juozas 4768 Kaveckienė, Idalia,

(Andrius), 53, florist, re3. (Juozas), 35, res. Židikai. 35.
4736 Kaulakis, Mečys (Je 4769 Kaveckis, Andrius

gis), 66, farmer, re3. Kalve- ja (Zinovijus), born
liai Debeikiai

4631 Karos.enė, Domicėlė 
(Juozas), 50, farmer, res. 
Kalveliai.

4632 Karosas, Vladas (Jo
nas), 25, farmer.

4633 Karodenė, Antanina 
(Kostas), 30, farmer.

4634 Karosaitė, Elvira 
(Vladas), 1 year old.

4635 Karnilienė, Elena 
(Jonas), born 1907, worker, 
ras. Šiauliai.

4636 Karpus, Romanas1 
(Jonas), 36, teacher, re3. 
Palemonas Kiišedorys.

student. •
4672 Kartašovas, Jurgis A

(Zinovijus) born 1940. | 4™3 Kastonmtis, Vikto-
4673 Karvel enė Adelė raa' 30’ empioyee, res. Kau-

(Antanas), 35, farmer, re3. na3>__  __ __ _ H

iiuu vaiiuno.a (duuban/ - .
4766 Kavaliūnas (Juozas,
4767 Kaveckas, Bogdan , 4‘°a Kaziukonai.e, 

res. (z;gmss), 36, lawyer; res.

ronimas), 34, empioyee, re3. 
Silvestrai Laukuva.

Vilnius.

(Bogdan), 2.
4770 Kazakauskienė, Fe-

4737 Kaunas, Jonas-Lco- iicija (Aleksandras), 65,
Vieviržiai Skiemonys. 4706 Kis onait eaė-Snieč-, nas-Keistutis, 31, (Jonas), housewife, re3. Kaunas.

4674 Karuža, Peras far-1 Laitė’ Eu iolija (Bronius), army officer, res. V.lnius. | 4771 Kazakevičius, Kazys
mer, Gudakiemis Onuškis. ; 30, housewifa. 4738 Kaur.icnė-Sidzikaus- (Balys), born 1908, res.

4675 Karuža, Jonas (Ki- 4707 Kaštonai.yte, Imute kaitė, Ona (Bernardas), 35, Švenčionys.
r ias) 62, inva id, res. Vii-, (Viktoras), 3. • teacher, ras. Kybartai. 4772 Kazakevičienė (with

' 4708 Kašauskas, Stasys, 4739 Kaunaitė, Jūratė 2 ohildren)
28, empioyee, įes. Kretinga. (Jonas), 6. 4m Kazakevičius, Stasys

4709 Kešauskienė, Stasė 1740 Kauneckas, Bronius (Adomas), 40, worker, res. 
(Steponas) 23, empioyee. (Domininkas), born 1909, Marijampolė.
4710 Raškauskas, Adomas army officer, res. Kaunas, i 4^y4 Kazakevičius. Kazys

(Ig* (Matas), 41, worker, ras. 
ras. Marijampolė.

mus.
4676 Karvelis, Jonas (Sil

vestras), 32, railroad offi
cer, res. Vievis.

4677 Karvei enė, Regina 
(Vincas), 26, housewife.

4678 karvelytė, Ona (Sil-
4637 Kaipulevicnė-Lauri- vestras). 23. 

rinavičiutė, Vanda (Jonas), 4679 karvelytė, Irena-Ži- 
31, teacher, rex Palemonas. butė (Jonas), 4.

4633 Karpiutė, Nijolė 6480 Karvelytė, Elvira Re 
(Romanas), 10. gina (Jonas), 2.

4639 Karpus, Viktoras 468I Karvelis, Antanas
(Romanas), 4. (Vladas), 40, farmer, res. 35, teacher, re». Marijam- aya), 6.

4640 Karpalavičius, Jonas Vieviržiai Skiemonys.

Van-

(Daugiau bus)

pnnylllise
saįfs...

Pranas
(Vincas), born 1907, teach
er, res. Panevėžiukas Babtai

4791 Kaz ienė-Tataru- 
i naitė, Juzė, 29, housewife

(with 2 newly born babiesf.
4792 Kazlaitė; Birutė 

(Pranas), 6.
4793 Kazlas, Algimantais 

Pranas), 4.
4794 Kazlas, Donatas 

(Pranas), 2.
4795 Kazlauskas, Jokūbas 

(Arnas), 58, carpeąter, res. 
Jonava.

4796 Kazlauskienė, Ilioni-
ja, 55, houscwife. ,

4797 Kazlauskas, Vikto
ras, born 1888, teacher, Zui
kinė A. Panemunė.

4798 Kažlauskienė, Jad
vyga (Pranas), 47, teacher.

4799 Kazlauskaitė, Irena 
(Viktoras), 18, student.

4800 Kazlauskaitė, Vikto-

f,Stnse provides Dollar i 
for Defense!’*

AI.F.AKY radiator is often 
blissfully ignored. To have 

it repaired eosts little. Būt re- 
pair on the ceiling below, dam- 
»gcd by drippmg water, comes 
high.

U -

(Jurgis), 40, bock-keeper, 4741 Kaupienė, Ona 
res. Utena. nas), 33, houscwife,

4711 Kaštalakia, Stasys Kaunatavas Luokė.
(Jonas), 38, res. Vilnius. 4742 Kaupaitė, Danguolė Sandras, 55 (with family),

4712 Kššuba, Vincas (An- (Stasys), 10, student. empioyee, res. Sovaičiai Ma-
tanaj). 42, teacher, Mari- 4743 Kaupas, Etas (Sta- žeikiai. 
jampolė. By8), 8, student. 1 477fl Kazakevičaitė, Vik-

4713 Kašubienė, Agota, 4744 Kaupas, Sigitas (SU tori ja (Otonas), 19, seams- rįįl^iUtoVasf^ie^student
, teacher, res. Marijam- sys), 6. tress, res. Vilnius. 1 nja (V1Kort,>’,luaew-

P°& ______ j 4745 Kaupas, Jonas (Juo 4777 Kazelienė, Sofija

4775 Kazakevičius, Alek-

(Bus daugiau)

Spend penniei to repair the 
leak. Save the dollars to buy 
DBFBNSB SAVINOS BONOS. Eveff 
Household budget—every saiary 
chetk—should go in patt for 
Defense Savings to help defeat 
the enenuei of freedom.

» «

Leskqw.ee
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

High-lights'' iš ARD
23-čiojo seimo

Be šimtų gražios širdies

įstodama į amžinus nar.ui 
su $100 aukų.

Džiugu sveikinti iš po sur 
kios operacijos pasveikusią 
Ievą Rudienę, 6 skyr. pirm.

augusių seimo daiyvių, bu-'paj didelių nuopelnų ir pa 
vo ir keliasdešimt jaunučių sįgventUsi rėmėja. Štai, pe 
atstovų iš visų parapijų. Tai re>tą žiemą 6 sk. jos narauo 
sodaliečių ir ministranlų se pengė "bunco party”, kad 
draugijų atstovai ir visi su sukėlus centro vakarienei 
dovanomis. dovaną (6 sk. per ARD sei-

Lietuvių įgimti gabumai mus iš centro vakarienės da- 
pasireiškė jaunuose a*sto- ; ly vau ja su šimtine auka ir 
vuose-ėse. Atsistoję prieš ne* vienas skyrius jų tame 
kelių šimtų publiką, drąsiai dar “nesubytino”). Tai pirm. 
sveikino seimą, taisyklingai Rudienė sunkiai susirgo ir 
vartodami lietuvių kalbą.! išvyko ligoninėn operacijai 
Kai kurie jau trečiosios lie-1 “bunco išvakarėse, bet jos

D tt A t d A S

MICHIGAN EŽERO VANDENYSE SUBMARINAS

w • '•< •.. ■' ■

^e0' 21 1942

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS
# valandų alkidai '■ i“” ""

... x , * t, • • Pirmos šv. Mišios buvo Šiais metais šv. Kazimie- ... ....
. mokyklos vaikučių — aukaro parapijoj šventė prasidė

jo 10 d. gegužės — Motinų 
Dieną.

Gražus oras davė progos 
visiems dalyvauti pamaldo
se.

Atlaiduose per visas tris 
dienas dalyvavo daug sve
čių kunigų.

Pirmoji šv. Komunija

Ateinantį sekmadienį šv.

už savo motinas, o antros 
buvo auka šv. Vardo drau
gijos už visas parapijos mo
tinas.

Po Mišių Šv. Vardo drau
gija užprašė visas bendriems 
pusryčiams parapijos sve
tainėje. Čia kalbėjo kun. 
Martis, Moterų Sąjungos 
vardu pirmininkė Mary Ra
dis ir Ant. Nenienė, skautų

Kazimiero bažnyčioje bus or&anizatorius J. Janušis, 
vaikučių pirmoji šv. Komu- šv- Vardo vVr4 draugijos

. . . ("Oranžas” A<w telennov
Pirmasis U. S. submarinas buvo nuleistas į Michigan ežero vandenis, prie Manitowoc, 

Bravo! Ačiū seserims mo- Julytė yra^kadėmi’ W‘S" išbandymuL Sis 3ubmarinaa b“3 išban dytas Great Lakęs vandenyse,

kytojoms už gražų vaikučių a|umn6 ir neiiūrint rt. .-------—----------—7------- . , , i " , , ..------ -------------
mokyklose prirengta, sei- apie motinžlęi sav0 Paskutine prof. K. Kviečiame 1 akademijos Redakcijos atsakai
mU1 ------- i darbą atliko........................... PakŠtO paskaita

ARD turi narių, kurios ’ Kur rasi taip didelį pasi-,
nuo pirmųjų dienų priklau- sventimą.
so draugijai ir ne tik nėra' Sveik'name Ieva Rudiene v. . XT -• a , j
apie,dusios nei vieno seimo. ir džiaugtamės kadI « ™T In?t“uti:> ,S‘° sez°n° M visuomenę atsilankyti vėla. gavome. Norėjote, įad 

1 K - J paskutine paskaita pyks Sv. metinę parodėlę, "Open pranešimas tilptų gegužės
Jurgio parap. salėje (Litua- HoUvSe”, penktadienį, gegu- 20 d., o pašto antspauda ro- 
nica Avė.) tema: Lietuvos
Nepriklausomybe ir pasau
lio lietuvių uždaviniai.

tuvių kartos vaikai. name toji pramoga visvien

"Open House''
Bridgeporto organizacijų 

pakvietimu Lietuvių Kultu- nuoširdžiai kviečia lietuvis

Raud. Kryž. vieneto ko- 
Šv. Kazimiero akademija misijai. Pranešimas "Drau

ge” netilpo dėl to. kad per-

nija. Po visam bendri vai
kučių pusryčiai bus parapi
jos svetainėje.
Mokyklos piknikas 

'pavyko

Gegužės 14 d. mokyklos 
vaikučiai, seselės ir kai ku
rios mamytės turėjo pikni-

vardu pirm. Vaičiulis. Reikš
ta minčių — kitais metais 
pagerbti visas motinas šios 
parapijos dar įspūdingesnių 
būdu.
Graži auka

Gyvojo Rožančiaus drau
gija Motinų Dienos proga

bet ir neaukojusios. Tokių. su. mumis dalyvauja ARD 
narių tarpe yra Bronislava veikime.
Staradomskienė, Barbora ------ —
Lindžienė, Kodienė, Ona Pro Dievo Apvaizdos parapi- 
sevičienė, Elz. Paulienė, Zo-'jos klebonas kun. A. Mar- 
fija Bartkaitė ir daugelis ki-; tinkus ir visa parapija di- 
tų. I džiuojasi. Ir kur ne. Iš tos

----------- parapijos atėjo 23-čian sei-
Uoliųjų ARD seimo daly- man didžiausia vieno as 

vių dvasiškių tarpe yra Tė mena auka — $1,000.00. Tai 
vų Marijonų vice provinci- Antano šalčiaus, ARD 5-jo 
jolas kun. J. Mačiulionis (po- skyr. nario.
pulariai žinomas kaipo "Fa-, _______
ther Joe”). Kiekvieną ARD Barbora Vilimienė, kurios 
pramogą jisai atlanko, kiek- vyras mirė prieš pora mė-
vienam seime dalyvauja su nėšių, ne tik yra ARD am- Mūsų veikli Frances Burba

Skaitys instituto direkto
rius prof. K. Pakštas. Po 
paskaitos seks klausimai, 
pasikalbėjimai, ši paskaita 
bus šį vakarą 8 vai. Kviečia 
me gausingai susirinkti..

REMKITE ‘‘DRAUGI’

tys vardais Paul Vincent.

auka bei gražiais linkėji- žiną narė, bet taipgi viena 
mais. Palaiminta Mačiulio- dosniausių rėmėjų 6 skyi 
nių šeima: trys seserys —
vienuolės kazimierietės ir du 
broliai kunigai — vienuoliai.

Rezoliucijosna įdėta ir pa
dėkos rezoliucija žurnalistui 
Stanley Pieža ir Chicago He- 
rald American, kuriame jis 
nuolat kelia lietuvių tautos

jau tapo "grandma”, bet ta3 
jai nekliudė energingai da-

Likusi našlė ne tik turi vie J lyvaut ARD 23 seimo sesi- 
na bizniu rūpintis, ir šeimą jose mandatų komisijoj.
auginti, bet ir seserų neuž
miršo: atvyko seiman su au
ka ir, nors pro ašaras sun
ku buvo jai kalbėti, laiške
lis su dovana uė jų kalbėjo...

Martiną Varkalienė, dos-
vardą ir ypatingai rodo di- niausią moteris Seserims 
delį palankumą šv. Kazimie- Kazimierietėms. Per kelis 
ro Seserų kongregacijai ir pastaruosius ARD seimus 
ARD. Gegužės 16 d. tame jinai prisiuntė po keletą 
laikraštyje tilpo a. a. Moti- šimtų dol. aukų ir jei ne 
nos Marijos atvaizdas ir bū- klystu iki 23 seimui, (šiam 
simojo 23 seimo aprašymas, seimui ji prisiuntė $200.00),

----------- anksčiau yra aukojusi per
Dan ir Della Kuraičiai, žy- seimus berods $550.00. Iš 

mūs biznieriai ir pasaulio viso iki šiol jos suaukoja 
keliautojai, pirmą syk daly- $750.00. Matyt, ši dosnioji 
vavo ARD seime (D. Kūrai- rėmėja Antanui Šalčiui ne- 
tienė). Jie aplankė Tėvus pasiduos ir varysis iki tūks-
Marijonus ir Seseris Kaži- tančio.
mierietes lankydamies prieš ' -----------
keletą mėnesių Pietų Ame
rikoj ir per seimo vakarie 
nę Kuraičiai įstojo į ADD 
garbės narius įnešdami $25

Nežiūrint, kiek liūdėsio ir 
širdgėlos metų bėgyje reikia 
pergyventi, bet ARD seimų 
neapleidžia nei gilioj gedu
lo j būdami, štai, Elzbieta 
Andreliūnienė, neseniai pa
laidojusi savo vyrą, kurio 
mūsų visuomenė pasigenda 
kaipo uolaus rėmėjo gerų 
darbų ir rimto veikėjo, at
vyko seiman ir dalyvavo jo 
komisijose.

Ona Kasputienė. kurią 
mirtis atskyrė nuo mylimo
jo gyvenimo draugo pereitą

Bernardo Nenartonio žo
dis, tai it plienas — nesu 
laužomas. Jisai jau keli me 
tai, yra įstojęs į amžinus na 
rius ir kelis vyrus prikalb. 
nęs tapti amžinais nariai? 
Be to, yra seime pasakęs 
“kol gyvas ir sveikas būsiu 
aukosiu kas seimas n e m: 
ž’au $10.00. Kasmet ARb 
seimuos savo žodį išlaiko. 
Be to, nėra, turbūt, naudin
go darbo, prie kurio B. Ne 
nartonis nėra prisidėjęs sa
vo dosnumu ir nuoširdumu.

Jaunieji Vincas ir Char- 
lotte Norkai, Roseland, su- į 
silaukė sūnaus geg. 3 d. Prieš 
metus laiko Charlotte Bur

Kalėdų dieną, ne tik seiman ba susituokė su Vincu Nor- 
atvyko, lydima 1 skyr. pirm. kum, ir, štai pirmųjų vedy 
J. Čepulienės, bet savo ir bų sukakties išvakarėse jų 
vyro vardus įamžino ARD šeima padidėjo. Sūnelį krikš

žės 22 d. Akademija bus at- do, kad išsiuntėt geg. 19 d., 
dara nuo 4 tos valandos po prieš n val ryto 
pietų. Kambariuose atsilan- Į
kiusieji turės progos pama
tyti įvairių mokslo skyrių ! 
darbo pavyzdžius bei kūri
nius. Mokinių tėveliai ypač

ką Marųuette Pk., prie eže- įtaisė naują albą ir kapą. 
ro. Oras buvo gražus ir vai- Anksčiau ši draugija įtaisė 
kučlai turėjo gerus laikus šaliką vartojamą prie pa
iki vėlumos. laiminimo šv. Sakramentu.
„ . „ .. Šie rūbai yra labai gražūs.
Paminėta Motinų Diena T .* Juos siuvo seseles kazimie-

Šv. Vardo draugija ir Mo- rietės. Kiekvienas šios drau- 
terų Sąjungos kuopa Moti- gijos narys prisidėjo auka.

kviečiami atsilankyti. Audi
torijoje 8 valandą vakarą 
bus trumpa įvairi programa.1

Lauksime jūsų malonaus 
atsilankymo. Ta proga no
rime širdingai su jumis su
sipažinti, kad mūs suklybos 
pastangos kasmet pelnytų 
vis našesnių vaisių.

FOR 
I TC H I N G 

SKIN
kenčiate niežtėjimą 

uudegimą, arba odos Iii'*9 
'Tekentekit! Žemo per ST 
aetr gelbėjo įmonėms. Pa 
Salina eezema. išbėrimas 
spuogus ir kitokias odos 
negalavimus. Pirk Zemv 
šiandien; Visuose aptieko

eflr fi ftC

nų Dieną bendrai ėjo prie 
šv. Komunijos. Eisenoj į baž
nyčią nešta Marijos statu-

Rūbai bus nuosavybė Šv. 
Kazimiero parapijos.

Koresp.

Hull tikisi greitesnio 
laimėjimo

Naujoms studentėms bu j 

galima tą dieną užsiregis- 
Rėmėja truoti.

^ligious Groups Unite to Boost 
U. S. War Bonds

BOND ADVISORY COMMITTEE: The above representatives of the 
Jevvish, Proteatant, and Catholic faiths have volunteered their Services 
to aid in the promotion of aalea of United States War Bonds and have 
organized a Press Advisory Committee, working in cooperation with the 
Church Press Section of the War. Savings Staff of the United States 
Treasury.

Reading from left to right they are: Bernard Postai, Publicity Director 
of B’Nai B’rith; John L. Fortson, Director of Public Relations, Federal 
Council of Churches of Christ in America; and Donald T. Sheehan, 
Director of Public Relations, National Catholic Community Service.

DAR20 ATIDARYMO PIKNIKAS
WORTH GROVE

(6600 West lllth Street)

Sekmadienį, Gegužės-May 24 d., 1942
M X X

— PENKIOS VELTUI DOVANOS — 
43KANOS UŽKANDŽIAI 

GERA MUZIKA. 12 ANG A — VELTUI.

H M X
Visi iš visur nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

Kviečia — Marijona ir Justinas Matkevičiai.
J?

žemo
5KIN IRRITOTIUNS

' tarimas su prancūzais Mar- 
tinikoje dėl Prancūzijos pre-

| kybinių ir karo laivų imo- 
l bilizacijos saloje. 

Washingtonas, gegužės 20 į Tuę tarpu valstybės sekr.
d.—Senato santykių su už- Hull pareiškė, Jog gąjung’, 
sieniu komisijos pirminin-! nįnkaį galį karą laimėti grei 
kas Connally spaudos at- gjau negU jįs anksčiau tikė 
stovams pareiškė, jog be- jQg
\eik jau visai baigtas susir Mvečocijnmompado, cmfwyp

X****«JS*2ė**4

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt apsaugotoj {stalgoj, kad užtikrinti savo ateiti. Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO!

Justin JHackiewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel. VIRPINI A 1141_________________________________

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

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

FHAT LITTLE GAME” Inter-nat’lCarUo«Ce.,N.T.—By B. Llr.k

Vu. GiMB -<OO VO&VR& A CHAhtee
At SOMEVHVMG tMFFEPEHrT. -

HtnE's THB KtaBA ,----- PACE
OH TMtS CuOCH ts UoOfcE AHD 
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Koncertas-vodevilius 
ir ūkiai

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo P. Š. para
pijos choras, vadovaujant 
muz. Justui Kudirkai, gegu
žės 24 d. parapijos svetai
nėje rengia koncertą-vode 
vilių. Programa prasidės ly
giai 7 vai. vakare, o šokiai 
9 vai.

Koncerto-vodevilio prog
rama bus sekanti:

1) Star Spangled Banner i 
(Smith) — Florence Poška.

2) “Lietuviais esame mes 
gimę” (Šimkus), “Kukavo 
gegutė” ir ‘Tai aš užgirdau’
(Adomavičiaus), “Pasakyk 
mergele” (Žilevičiaus), — 
parapijos choras.

3) “Ugdė motušė” (Žile
vičiaus) — solo Liudas Ziur- 
lys.

4) “Audėjos” (Kurdinai- 
čio), “Short ’nin Bread” 
(Jacgues Wolfs), “Spaudos 
balius” (Vanagaičio), “Avė 
Maria” (Schubert) — B. V. 
M. Club choras.

5) “A Dream” (Bartlett)
— solo Juozas Gudas.

6) “The Buble” ir “Sym
pathy” (Friml) — solo Ona 
Feduris, Florence Poška ir 
choras.

7) “Ausk močiute drobe
les”, “Paukštutė, lakštutė”, 
ir “Oi, džium, džium” (Po
ciaus) — merginų choras.

8) “Caro nome” from “Ri- 
goletto” (Verdi) — solo 
Florutė Poškaitė.

9) “Du broliukai” (juo
kas) — Juozas Gudas ir Ka
zys Norusis.

10) “Will you remember? 
(Svvetheart, from ‘Maytim’)
— Rombe r g — solo Ona Fe
duris.

11) “Kam šėrei žirgelį”, 
“Na ir ko gi tas bernelis”, 
“Tūkstantis žingsnelių” ir 
“Ponia pelėda” (liaudies) — 
merginų radio ansamblis.

12) “Dvi sesutės” (dialo
gas) — Lillian Renecke ir 
Helen Paulius.

13) ‘Indian love call” 
(Friml) — solo Ona Fedu
ris ir choras.

14) “Italian Street song”
— solo Florence Poška ir 
choras.

15) “Patriotic Tableaux”
— 8-fco skyr. mokinės.

“God Bless A m e r: c a”
(Berlin) — jungtinis cho
ras ir publika.

Programos rengėjas varg. 
Justas Kudirka.

Akompanistė Ona Metri- 
kienė.

Po koncerto balius ir šo
kiai prie gero orkestro.

West Pullmano
i naujienos

Gegužės 19 d. po iškilmin
gų bažnyčioje pamaldų pa 
laidotas Šv. Kazimiero ka
puose Edvardas Kiaupas. Ve 
lionis buvo dar jaunas ir 
nevedęs vos 28 metų. Pali
ko nuliūdime tėvelius, sesu
tes ir brolius. Jis buvo au
tomobilio sužeistas ir per 
daug metų kankinosi supa 
gydoma liga.

Gegužės 24 d. 8 vai. ryte 
per šv. Mišias būrelis mer
gelių ir berniukų pirmą kar
tą priims šv. Komuniją. Bus 
gražios iškilmės.

Parapijos piknike geg. 3 
d. Vytauto parke dovanas 
U. S. bonus po $25 laimėjo 
sekantieji: Petras Gadeikis. 
Juozas Konstant, Antanas 
Rašinskas, Justas Valaus- 
kas ir Rožė Žaronskis. Visi 
vestpulmaniečiai.

Pastangomis klebono kun. 
M. švarlio organizuojama 
mergaičių draugijėlė Pane
lės Šv. Sodalicija. Visoms 
parapijoje esančioms mer
gaitėms išsiuntinėta kvieti
mai, kad dalyvautų pirmam 

; susirinkime — penktadienį,
Į geg. 21 d. vakare po pamal
dų. Rap.

Gydytojas Klepfer 
sako, kad nusikaltėlis 
nenormalus

Dr. J. F. Klepfer, superin 
tendent of the Central State 
Hospital at Waupun, Wis., 
pareiškęs, kad Clarence MC 
Donald, 17 metų, kuris s. m. 
vasario 24 d. nužudė teatre 
savo mylimąją Dorothy 

iBroz, nusikaltimo metu ir 
dabar' yra nenormalus, to
dėl jis negalėjęs atskirti pik 
to nuo gero.

Kriminaliniame teisme, 
kur sprendžiama Clarence 
Mc Donald byla, Curtis. 
Assistant State’s Attorney, 
ilgus vedė ginčus su Dr. J. 
F. Klepfer dėl Clarence Mc
Donald atsakingumo nusikal 
timo darbe.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta ptr 
mos rūAles su mo 
dernlAkomls užlai 
domi* ir Hollywon< 
tvlMomls. Darba 
Garantuota*. *

420 W. 63rd Street
Tol.: Biznio • ENGIevrood SAU 

Rea.: ENGlerrood SAU

IAII/AC H ADA D Pasirinkti ir Prisipirkti 
L./AI M/AD/Aiy Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI 
KOL KAINOM NEI’AK’UU IK KOL JŲ DAR G AI. IMA GAUTI! 

Geresnės Rfi.štrs Angį y h Gaunamos Tik Iš Tol įmonių Valstijų. 
(Valdžion patarimai angllnlnkaing nurodo, kad trumpoj uteltyj, kar#a pro
dukcijos dėlei, geizkellų tranzitas ima žymiai Humažtptaa namų reikaluina) 

PRIPILDYK IT SAVO SANDCLIlISlft SEKANČIO PASIRINKIMO:
-------\ W1Xf VIRGINIA l’oraliontaa Mine Bun, M <£Q CO

• \ gerų mainų, daug dulkių Išimta. Perkant 5 U>O«UU
z x tnuua arba rtaiig.au, už fonų ..........................

Smulkesni yra daug pigokai.
HI.ACK BAKU LUMP anglys, ui $10.50
tonų ...................................................... .. .....................

KOPPERM UOKE (KOKSAI), ui vie- $12.95

CRANE COAL COMPANY
5832 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

■ ■ ' 1 aii—— i» w»" a i j

CHICAGO OLDTAIMERIAI MINI “I AM AN AMERICAN DAY”

Bridgeporto lietuviai “Aš Amerikietis” dieną paminėjo 
ką. Atvaizde matome grupę Chicago lietuvių oldtaimerių 
metų amžiaus, bučiuoja žvaigždėtą Laisvės Simbolį. Antr 
kėjas J. Dimša. (Photo Chicago Herald-American).

mu
X J. Bubnis, Bridgeporto 

veikėjas-veteranas, jau A- 
laskoje. Kelionė buvus lai- 
rmnga. Pora^^nų paviešė
jo pas bridgeportiečių Ale- 
liūnų sūnų Adolfą. Apsisto
jo Kaskwitna miestely, ža
visi nepaprasta gamta.

X Z. žekienė, sena Wan- 
kegan lietuvių gyventoja ir 
veikėja, uoliai platina dnr. 
“Draugo” ruošiamo $1009 
(Defense Bonais) laimėjimo 
tikietus. Sako, iki Labor Day 
bus ten išplatinta daug kny
gučių.

X Kun. A. Mažukna, MIC.
jau vėl yra sugrįžęs į Wor- 
cester, Mass., nes gavo žinią, 
jog jo motinėlė pavojingai 
serga. Gegužės 30 d. jauna
sis kun. Antano brolis, Bro
nius, bus įšventintas į ku
nigus Springfield, Mass., ka
tedroje, o gegužės 31 d. bus 
primicijos.

X Mrs. ir Al. Kumskis
užvakar šv. Kryžiaus ligo
ninėj susilaukė devynių sva
rų sūnaus. Tėvai (ypač tė
vas) labai džiaugiasi, nes tai 
pirmas sūnus. Auginti tris 
dukteris ir, pagaliau, susi
laukti sūnaus — aiškus lai
mėjimas ir džiaugsmas. Al. 
Kumskis yra žymus politi
kos veikėjas ir parkų už
vaizdą.

X Genovaitės Ambrose, 
6800 So. Artesian Avė., su 
Ernest Statkum, 4444 So.

Jr
f> A p A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
I-'*nD/AI\ Namų Materijoią Dar žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mūsų jardą ir apžlūifk ata
ką tr aukotą rflSJ LENTŲ—MILL- 

. WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, vlš- 
kų, skiepų Ir Ratų. PASITARĖ SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. TeL VICtory 1272

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — ’ 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47»h St. Yards 2588

l1^
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

I X Marųuette Parke laba? 
daug “Draugo” skaitytojų, 
S. Staniulis ieško pagalbos 
dienraščiui išnešioti rytais 
Jei kas žir.o pąžiningą vai 
ką, praneškite administraci- 

Į jai. Geram jaunuoliui puik! 
j proga užsidirbti.

X Ar mes matysime atgl 
musių Lietuvą? Į šitą klau 
simą atsakys prof. Pakštas 
kurs vietinio kst. Fed. sky
riaus pakviestas laikys pas
kaitą šv. Jurgio parap. sa
lėje gegužės 21 d. 8 vai. v. 
Tai bus pirmoji paskaita 
dailiai atremontuotoj salėj, 

i Drauge tai bus ir Liet. Kul- 
Į tūros Instituto paskutinė pa
skaita šiame pavasario pus 
metyje. Laukiama daug rim
tos publikos.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

praeitą sekmadienį Vytauto parke per parapijos piknį 
prie Amerikos vėliavos. Vienas jų, S. T. šlepovičius, 69 
as iš dešinės žinomas draugijų ir Labdarių Sąjungos vei-

Washtenaw Avė., vestuvės to be”, kurioj vaizduojama 
bus gegužės 24 d. šliūbas vokiečių okupacija Lenkijoj, 
Gimimo Panelės Šv. bažny- vjenoj vietoj minima ir Lie- 
č.oje 10:45 ryto, o puota | tuv()B vardas
Sv. Kryžiaus parapijos sa
lėj. Jaunasis šiuo metu tar- i _____ ZZZ ' " Z
nauja U. S. karo laivyne.

X Chicago teatruose ro- 
domoj filmoj “To be or not

JTS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | MFKV SPECIALI 

VA&U10M IAPABUAVT.MĄ 
SEKANČIŲ .MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ 
X M M

Didelių Barabanų, mūzų Baraba
nų, "Tunable Tom Tonis" pritai
komi prie visokių Uaiabanų se
tų, greiti pėdiniai "Cymbols" Ir 
“Cymbol Holders" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benums ir orkestroins, TrObos, 
darinėtai. Saxaphonai. Trombo
nai "Standard" išdirbysčių, Smul- 
kos, Cellos, StrOniniai Kasai, Gui- 
tarai, Banjos, stūnai. Ir “cases", 
"moulh pleces”, "mute reeds”, Ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičLų ir 
"cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių iSdirbysčių phonogra- 
(us ar jųjų dalis.

A. B.G DRUMMERS SERVICE 
•14 Maxwell Street, Chicago

FEET HURT?
AR SKAUDĄ KOJOS ? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės /prie 

FOOT E—Z SHOE SHOP

Iš t ežio jame 
po vi-ą 
Chicago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

t
“NO Pi 
Arches. 
kainomis/ 
sų kojoi 
vinti visi 
mus.

"HEALTH SHOES.” Paduž- 
kaitės dėl Komų, Callouses 
ir Bunions.

BATAI 20
189 NO. LA SALLE ST.

Patentuoti 
einamomis 
taikinti jū- 

paleng- 
kojtj skaus-

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

' APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI .

IUAPCLTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Weatern Avenue

Phone: GROvehill 2242

5*2PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ ll
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI (p1

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
9nAu/ucdL 
Protcction 
4or vour

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Molypne 3l/j%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jae. M. Mozeris, Sec’y. 8238 SO. HALSTED ST.

’OOCCOC

rtaiig.au


Įvyks didelė tarptautinė War effort 
paroda

Lietuvių Tautinė Taryba daro žygių, 
kad Lietuva dalyvautų tarptautinėje 
parodoje. Bus atvaizduota žiauri v o- 
kiečių okupacija Lietuvoje

Ketvirtadienis, geg. 21, 1942

Nauji pertvarkymai paliečia 
visus ateivius.

Nedaroma skirtumų ar turi ar ne 
pirmus popierius

šiais metais rugpiūčio mė 
nesj, Chicagoje, Didžiajame 
amfiteatre, įvyks didelė 
tarptautinė War effort paro 
da. Visos Jungtinės Tautos 
skubiai dirba ir ruošiasi at
vaizduoti savo pastangas 
laisvės atgavimui.

Lietuvių Tautinės Tary
bos vicepirmininkas Dr. P. 
Vileišis šiomis dienomis lan 
kės ir kalbėjos su atitinka
momis įstaigomis dėl lietu
vių dalyvavimo šioje paro
doje.

Tarptautinė War effort 
parodos lietuvių skyriuje 
norima plačiai atvaizduoti 
lietuvių tautos pastangas ko 
vose už Laisvę ir Nepriklau
somybę.

Kasmet sučiupama 
4,631 nusikaltėlis 
moralumui
Federal Bureau of Inves- 

tigation ir published on the 
Uniform Crime raportuose 
matome, kad Jungtinėse 
Amerikos valstybėse kasmet 
sučiupama 4,631 asmuo, ku
ris kėsinasi išniekinti mer
gaites ar moteris, iš jų 1,046 
jau pirmiau yra buvę baus
ti už tokius nusikaltimus.

Yra ir tokių, kurie baus
mės išvengia, nepasiseka su 
gauti.

vvvvvvvvvv v v v v v

Skelbiamas

Peoples Gas

MAISTINGUMO 
CENTRAS

Suorganizuotas naudai National Nutrition 
Programos, leidžiamos per Ofisą Defense 
Health and Welfare Services — Paul V. 

McNutt, Direktorius.

* Kadangi sveikata ir energija kiekvieno 
dirbančio vyro ir moters priklauso tiek 
daug nuo tinkamo maistingumo, kiekvie
na patrijotiika Seimininkė stengiasi atlik
ti savo dalį Amerikai paruoiant maistin
gus ir gerai paįvairintus valgius.

Kad pagelbėjus Chicagos moterims ii- 
riiti klausimus liečiant maistingumą už 
žemas kainas, Peoples Gas Kompanija su
organizavo Maistingumo Centrą. Čia ga
lėsite apturėti brangių patarimų Planavi
mui, Pirkimui, Virimui ir Pristatymui ka
rės laiko valgių, šis patarnavimas yra vel
tui.

Nuoširdžiai kviečiame Jus naudotis šiuo 
Peoples Gas Maistingumo Centro patarna
vimu. Ateikite ir gausite visas reikalingas 
informacijas kaip jūs galit kuodaugiauąia 
maisto nusipirkti su savo doleriais. . .iš
moksite kaip paruošti energijos-duodan- 
čius ir gerai paįvairintus valgius.

PIRKITE U. 8. DEFENSE SAVINGS STAMPS 
ARTIMIAUSIAME PEOPLES GAS OFISE.

MOOKN COO«(*V CONttANT MOT WATJ» . . PllNt „HIOfjATION OA* HtATIMO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
* h o m t * * a * - vPjo

Tikimasi, kad pavyks iš
gauti Lietuvai tą garbingą 
vietą tarpe 26 tautų.

Parodoje bus atvaizduo
tos statistikos diagramos, 
vokiečių okupacijos šiurpūs 
vaizdai, lietuvių kova už At
lanto čarterį ir tt.

Du maži vaikai
užtroško
refrigeratoriuje

Du mažučiai vaikučiai, 
Barbora Ann Sternberg, 3 ir 
jos brolis Harry Kenneth, 4 
įlindo į refrigeratorių (tur 
būt bežaisdami), duris užsi
trenkė ir vaikai negalėdami 
iš refrigeratoriaus išeiti ja
me užtroško.

Po trijų valandų buvo pa 
sigesta vaikų. Pradėta ieš
koti ir vaikai rasti negyvi re 
frigeratoriuje. Atvykęs poli 
cininkas bandė atgaivinti 
vaikus, bet nepasiekė.

Šis tragiškas įvykįs atsiti 
k.o Chicagoj 9830 55th avė.

Streikuoja 700
(3300

šimtai
Wilson Jonės Co 

Fr a nklin) septyni 
darbininkų streikuoja. Jie 
šioje kompanijoje išdirba 
raštinių reikmenis ir popie
rių. Streikuojantieji priklau 
so prie unijos CIO. Derybos 
tarp savininkų ir unijos jau 
vedamas ištisi metai.

Jf ūltl

JOHNNY RIGNEY PAKEIČIA UNIFORMĄ 
"n

Acme telepnotaj
Johnny Rigney (antras iš dešinės) stovi su kitais kareiviais jūrininkais gauti jūri

ninko uniformą iš Lawrence Winger (kairėje), Great Lakęs Navai Training Station. 
Johnny Rigney priimtas į pirmos klasės jūrininkus.

Japoną armija nerimsta, kuri yra Sovietą Rusijos pašonė
je ir specialiai paruošta ją pulti.

Kaip atrodo japonų kariuomenė, kuri paruošta pulti Sovie
tų Rusiją. Maršalo Blucherio planai Rusijos Tolimuose Ry
tuose. Tas, kuris sutvarkė Sibiro ūkį ir karo pramonę — 
nežinia kur dingo

Vakar mes skaitėm, kad 
japonams neiškrenta mintis 
iš galvos pulti Rusiją, kad 
turėti saugesnę poziciją. Ir 
japonai tam tikslui turi su
darę kariuomenę kuri va
dinama Kwatungo armija. 
Šiandien paskaitykime ką 
sako amerikietis laikrašti
ninkas O’Hauser apie japo
nų kariuomenę, kuri pasi
ruošusi pulti Rusiją ir kitus 
dalykus.
1. Kuomet gi Japonija 
pradėsianei puolimą?

Kvvantungo armija yra su 
daryta ir apmokyta karui su 
Rusija ir joje taip pat da
lyvauja stiprūs japonų vy- j 
rai iš šiaurinių Japonijos da 
lių. Pažymėtina, kad tos 
rinktinės kariuomenės dalys 
net sunkiomis Japonų — 
Kinų karo valandomis nebu 
vo niekuomet nauduojamos 
mūšiams. Visą dešimtmetį 
jie laukė progos susikibti su 
rusų meškinu ir paskutiniai 
pranešimai nurodo, kad 
Kwantungo Armijos karinin 
kai stebėdami kitų kariuome 1 
nės dalių pergales pietuose 
baisiai nerimastavo ir Toki
jo turėjo sunkenybių juos 
nuraminti. Dabar toji armiją 
susideda iš 32-34 divizijų, 
nuo 15-20 tūkstančių karei
vių kiekvienoje. Kiek mums 
yra žinomas Japonijos jėgų 
paskirstymas toji Kvvantun- 
go armija su Japonijos sus
tiprintais karo daliniais ga
lėtų siekti 1,500,000 karei
vių.

Kuomet gi Japonija Rusi
ją pulsianti? Hitleris visai 
nesenai pradėjo naują diplo
matinį puolimą su tikslu 
įtraukti Japoniją į karą su 
Rusija, tuo pat metu kai 
jis pradėsiąs savo pavasario 
puolimą Vakaruose.

T.tėlau Japonijos didžioji 
strategija nėra paremta jo- į 
kias meilės juismais. Japo- į 
nija kariaus nė tam, kad 
Hitleriui padėti, bet kad pa
gelbėjus Siu pačiai.

Karo ekspertai mano, kad Maginot linijos, kokią Vak. 
Japonija nepulsianti tol, kol Europoje buvo pastatę pran 
nebus įsitikinusi, kad ji tu- cūzai. Tačiau jis sukūre vi
rinti du ar net daugiau kar- suotino apsiginimo idėją, 
tu stipresnes jėgas už rusus. I kuri apimtų visą Tolimųjų 
Tokia aplinkybė vargiai ga- Rytą plotą,'kuris taip pat 
lėsianti iškilti šią vasarą, i turėtų būti visiškai nepri- 
kada Sibire karo veiksmams klausomas nuo vakarų Rusi-
yra patogus laikas. Tuo la
biau, kad paskutiniais me
tais rusai smarkiai sustipri
no Vladivostoką.
2. Rusijos padėtis 
Tolimuose Rytuose
Daugelį metų visos Tolimų

jų Rytų srities gyvenimas 
buvo Rusijos skaitomas ka
riška paslaptimi. Apie tą sri 
tį mes daug mažiau ži
nome, negu mes žinome apie į priklausomam Tolimųjų Ry- 
Tibetą. Iš turimų davinių tų ūkio, karo ir pramonės 
mes galime turėti tokį vaiz-1 gyvenimui. Tačiau, kai Blu- 
dą. Didelis Sovietų Rusijos cheris pasiekė savo karje- 
plotas tarp Baikalo ežero ir ' ros viršūnės, 1938 metais jis 
Beringo jūros yra mažai ap- iššauktas pasitarimams su
gyventas, apie 3,000,000 
žmonių, tas plotas prilygsta 
Kanadai. Klimatas yra žiau
rus, nes 6-7 mėnesiams visa 
žemė užšąlą. Viskas ten ma 
tuoj a didingais mastais, tiek 
girios, tie balos, tiek kalnai 
ir dykumos.

Žmonių apgyventos vietos 
užtinkamos retai ir viena 
nuo kitos toli. Apleista carų
valdymo metu ši Sibiro sri-. .. „ „
tis (gavo kas kkrt didesnio1 R“,JOS Tohmųjų Rytų fron 
dėmesio iš Sovietų režimo, 1,
kurie per 13 metų statė jo
je didžiausią pasaulio tvir
tovę.

Kertinį tvirtovės akmenį 
padėjo paslaptingas Rytų 
vyras, Maršalas Blucher; 
tas pats, kuris pasivadinęs 
vardu Galen, padėjo Kinijos 
Generalissimui Chiang Kai- 
shek užkariauti revoliucija 
visa Kiniją. 1929 metais kai 
Chiangas jį išvarė iš Kini
jos, Kremlius pasiuntė jį or trukus S*11 būti išleistas įsa 
ganizuoti Tolimųjų Rytų kymas, kuriuo bus uždraus- 
Armiją. Blucher buvo pui- ta vartoti busai ir trokai 
kus planuotojas; jis tuoj at nesvarbiems privatiems rei- 
metė idėja dėl pastatymo kalams. Busai ir trokai gali 
Tolimuose Rytuose antros1 paimti karo reikalams.

jos. Blucherio nuomone So
vietų kariuomenės dalys, ku 
rios saugo Tolimųjų Rytų 
rubežių turėjo pačios sau 
užauginti reikalingus javus, 
pagaminti reikalingus gink
lus, prisikasti reikalingų an 
glių ir pagaminti reikalingo 
gazolino.

Maršalas Blucher sėkmin
gai sustatė planus visai ne

Stalinu ir nuo to laiko pas
laptingai dingo.

Tie, kurie ypatingai pa
geidautų žinoti Maršalo 
Blucherio likimą, f turėtų 
kreiptis pas draugą Staliną, 
nes jis tik vienas žino ar 
gyvas ar miręs Maršalas 
Blucher.

Kitą kartą parašysime 
kiek yra pajėgus ir stiprus

ponų kariškos akys.

Gali kai kuriuos busus 
ir kokus paimti 
karo reikalams

John L. Rogers, motorų 
transportacijos skyriaus di
rektorius, pareiškęs, kad ne

visi ateiviai, kurie turi 
pirmus popierius ar kurie 
jų netur, visi dabar perkla- 
sifikuojami pagal Rinktinės 
Tarnybos Sistemos naujų 
pertvarkymų, pradėjusių 
veikti kovo 16 dieną.

Iki šiol ateiviai buvo pri- 
skaitomi prie class IV c, bet 
ateity jie bus klasifikuoja
mi lygiai kaip amerikiečiai, 
nežiūrint tautybės. Nauji 
pertvarkymai liečia ateivius 
priešus, kaip ir drauge su 
Amerika kovojančių ar neu
tralių valstybinį piliečius ar 

j pavaldinius. Nedaroma jo- 
I kio skirtumo tarp ateivių, 
turinčių ar neturinčių pir
mųjų popierių.

Po perklasifikavimo ar 
klasifikavimo pirmu kartu 
(Vietinės drafto tarybos 
procedūra piliečiams ir atei 
viams ta pati), ateiviai turi 
išpildyti specialią blanką — 
formą, kuri vadinasi form 
304. Ši forma įteikiama gink 
luotoms jėgoms ir ji spren
džia ar ateivis bus priimtas 
karo tarnybon ar ne. Jei iš
sprendžia, kad priimamas į 
karo tarnybą, ji turi stoti į 
karo tarnybą, kai ateina jo 
eilė. Jei ginkluotos jėgos 
randa, kad jis netinkamas į 
karo tarnybą, tai jis vėl 
priskiriamas prie class IV- 
c.

Chicagiečią taksos 
iki gegužės 1 d.

Chicagiečiai šiais metais 
iki gegužės 1 dienos sumo
kėjo $108,272,294 taksų, pa
reiškė John Toman, Cook 
kauntės iždininkas.

Tai yra didžiausia suma 
surinkta per 15 metų, per
eitais metais tuo pačiu laiku 
buvo surinkta taksų $7,631,- 
201.

Sučiuptas jaunuolis 
15 metų, kuris 
grasinančiais laiškais 
reikalavo pinigų

Edgar Brewster. Cox, 6117 
South Kilpatrick avė., 15 
metų, Lindblom High School 
mokinys, poliejios sučiup
tas. Edgar Brewster Cox, 
grasinančiais laiškais reika
lavo iš vienos moteriškės 
$2,000.

Edgar Brewster Cox mo
kykloje buvo nedrąsus ir 
bailus mokinys ir niekas ne 
galėjo manyti, kad jis gali 
tokius šposus daryti.

Edgar Brewster Cox poli
cijos sučiuptas prie 65th 
'str. ir Beit railroad, tuo lai
ku, kai jis kėsinosi į Mrs. 
Max A. Balmer pinigus, gy
venančios 6635 Kilpatrick 

Jave.

Ateiviai gali prašyti, kad 
juos paleistų nuo karo tar
nybos, bet tada jie negali 
niekados įgyti Amerikos pi
lietybės.

Ateiviai pileičiai arba pa
valdiniai priešo arba jo 
drauge kovojančios šalies 
negali prašyti paliuosavimo 
nuo militarinės tarnybos 
Suvienytų Valstijų jėgose.

Kaip mes galime 
prisidėti prie kainu 
pertvarkymo 
įgyvendinimo

Kainų Administracijos ofi 
sas išleido rodyklę, kuri iš
dėsto kaip šeimininkė ir pir 
kėja gali prisidėti prie įvyk
dymo kainų pertvarkymo 
aukščio.

1. Prieš liepos 1 dieną: 
Susipažinkite su kainų per
tvarkymais ir kaip jie vei
kia. Nebūkite kainų polici
ninkais. Palikite šį darbą 
kainų Administracijos ofi
sui. Nuo pat pradžios OPA 
prižiūrės kainas, vartoda
mas pilnai patyrusius darbi 
ninkus, iš Darbo Departa
mento statistikų, sužinoti 
kainų kryptį.

2. Po liepos 1 dienos: Kai
nų ir Paskirstymo Tarybos 
— komitetai iš jūsų kaimy- 

jnų — jau veiks ir priims 
skundus. Žinokite kaip ir 
kur pranešti apie kainų per 

'tvarkymo laužymą. Tarybos 
išklausys skundus ir sutvar
kys kas galima, bet ypatin
gi atsitikimai bus pavesti 
OPA galutinam sprendimui.

3. Dėl stokos kai kurių 
reikmenų susidėkite ir pasi
dalinkite su kaimynais.

Svarstoma pakelti 2 
procentus Income Tax

Žemesniųjų rūmų komisi
joje buvo svarstyta pakelti 
Income Tax nuo 4 iki 6 pro
centų. Šis projektas komisi
jos buvo priimtas. Taip pat 
manoma padidinti ir surta- 
xes.

Kai šis projektas bus pri
imtas kongreso, tai bus įvy
kdytas karo planas, kuriuo 

išlekiama sukelti $8,700,000, 
000 karo reikalams.

Gazo vartotojai 
sutaupytų $1,200,000

I Uėvakar John D. Briggs, 
chairman of the commis- 
sion, pranešė, kad Peoples 
Gas Light ir Coke Co. su
kinkanti sumažinti gazo kal
inas, kad vartotojai sutaupy 
Itų pinigų. Tokiu būdu Chi
cagos 800,000 gazo vartoto
jų sutaupytų $1,200,000.

Šis Peoples Gas Light ir 
Coke Co. pasiūlymas įteik
tas Illinois Commerce Com- 

i mision.

I


