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Prezidentas kalba į tautą.

PARDUOTA MOTINA.

DAUGIAU JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ
KARIUOMENES AUSTRALIJON

Sparčiai ruošiamasi ofensyvai
Namų fronte kiekvienas amerikietis
apie tremtinius jos meluo
ja.”
prieš japonus.
turės sunkia kaina išpirkt laimėjimų
Taip rašo sukomunistintų
Canberra, bal. 29d.—Mi ir ofensyvai skubiai ruošia
“Amerikos karo laivai ko
lietuvių “Vilnis” apie gau Washingtonas, bal. 29 d.
nisteris
pirmininkas John masi, nežiūrint galimų ja
namas iš Sibiro telegramas —Šiandie Amerikos karo voja šiaurės ir pietų AtlanCurtin šiandie paskelbė, jog ponų atakų.
ir laiškus ir apie kenčian laivų didieji pabūklai pašto- Į te. Arktikoj, Viduržemio
Australijon atvyko dar dau
Aviacijos ministeris Ar
čius vargą lietuvius. Taip jo kelią ašies laivams Vi- jūroje ir šiaurės ir pietų
giau Amerikos kariuomenės thur S. Drakeford įsėpjo,
rašo po to, kai mes jiems duržemio jūroje, kai vakar Ramiajam vandenyne. Amejog Australijoje galima ti
esame viešai pasiūlę užeiti Prezidentas Rooseveltas pa- rikos kariuomenės yra piekėtis netrukus smarkių ja
ir patikrinti šių telegramų reiškė Amerikai, jog sąjun- j
Amerikoje, Greenlandiponų aviacijos atakų, kai
ir net laiškų tikrumą.
gininkės tautos kovos priešjj°je, Islandijoje, Anglijoje,
tuo
pačiiu laiku kiti sluogs
Deja, komunistai mūsų bet kokias ašies pastangas artimuose rytuose, vidurryniai pareiškia, jog japonai
kvietimo nepriėmė, tiesos panaudoti Prancūzijos ba- čiuose, tolimouse Rytuose,
I
koncentrouja savo aviaciją
Australijos kontinente ir
surasti nebandė ir sužiniaij zes karo veiksmams,
milžiniškoms atakoms.
netiesą skleidžia. Jie per- Į Beveik smulkmeni š k a m įvairiose Pacifiko salose.”
Kuibiševas, bal. 29 d. —
žengė bet kokias padorumo pranešime tautai apie karo Namų Frontas,
Pranešimai iš fronto skel
ir žmoniškumo ribas. Ta- eigą Prezidentas vakar paNamų fronte, pasak Prebia, jog nepažymėtoje vie ris pirmininkas pažymėjo,
čiau žmogui, kuris ir savo žymėjo, jog Amerikos karo zidento, kiekvienas asmuo
toje rusų kariuomenė sek- jog Amerikos kariuomenė
tikrąją motiną už trigrašį laivai “jau kovoja” Vidur- 1x18 paliestas jo paruoštomingai perėjusi vieną
upę atvykusggrai gįnkluo
parduoti gali—nieko švento i žemio jūroje ir jog Ameri- 8^°8 septynių nuostatų proir į keturias dienas pažy ta ir jog šalia kaskart didė
ir padoraus nebėra.
kos kariuomenė yra Azijos gramos.
giavusi pirmyn 45 mylias. jančios tankų ir amunicijos
•
ir Afrikos franto zonoje. į Pagaliau Prezidentas paŠį žygį rusai pravedę sėk gamybos Australijoje, taip
CIVILIZACIJOS KAINA j ^r^U komentatoriai pažy-Į žymėjo, jog karo laimėjimas
mingai, nežiūrint aršaus vo pat gaunama gausesnis kie
Savo kalboje į Ameriką! m®J° iki ®io1 Amerikos lfti-• negali būti trukdomas įvaį("DrauKag” Acme telephoto)
Prezidentas Rooseveltas, iš Baltųjų Rūmų, kalba per kiečių aviacijos pasiprieši kis svetur gamintų karo
Prezidentas Rooseveltas aišl^ buvimas Viduržemio jū-l riaušių asmenų, kurie arba
nimo.
reikmenų.
kiai davė suprasti kokia roje buvo “vienas geriau- perdeda laimėjimus, pameg- radiją į tautą ir išdėsto planus kaip sėkmingiau pravesti 1,600 į Tris Dienas.
karo
produkciją,
kad
kuo
greičiausiai
Amerika
laimėtų
Pasak ministerio, buvę ga.
džiodami Tokijo ir Berly
brangia kaina turės būti iš slai išlaikytų laivyno pas
Sovietų sluogsniai pareiš Įima pravesti sėkmingas
karą.
ną,
arha
tų
asmenų,
kurie
pirkta civilizacija. Ji turės lapčių.”
kia, jog Leningrado fronto atakas ant japoųųv(J^ų
patys norėtų būti diktato
būti išpirkta “sunkiu darbu, Brangi Kaina.
kovotojai į tris dienas nu Naujojoj Gvinėjoj, New Bririais,
kurie
persiėmę
hitleSavo
kalboje
Prezidentas
skausmu ir krauju.”
kovę 1,600 vokiečių karių ir tain salose ir Timor saloje,
rizmu
ir
kurie
norėtų,
kad
ragino
ir
kvietė
visą
Ameri

Mes neabejojame, jog ne
pietvakarių fronte karo ini nes iš Amerikos gauta ge
ir jų kraštas jų pėdomis pa
ką
į
karą
—
kiekvieną
vyrą,
atsiras nė vieno nuoširdaus
ciatyva tebesanti rusų ran rų ir modernių orifclvių.
sektų.
moterį
ir
vaiką.
Laimėjimas,
lietuvio, kuris, kartais gal
kose.
dar ir nebūdamas šio kraš pasak Prezidento, bus gali
Sovietų informacijos biu
Amerikos reikmenys
Londonas, bal. 29d.—Bri- vyno bazėj, kai tuo pačiu
to piliečiu, nepasiryžtų kar ma išpirkti tik sunkiu dar
ras paskelbė, jog vokiečių- Manilos įlankoj nu
tų
aviacija
sukėlė
milžinišlaiku
kiti
bojnbanešiai
atabu,
skausmu
ir
krauju.
tu su visais šio krašto gy
gausiai plaukia Rusijon ! kus gaisrus Kiel nacių lai-! kavo vokiečių laivyno ruo- suomių karių Leningrado skandino japonųlaivą
ventojais sudėti ir brangiau ' Šiuo metu, pažymėjo Prė
fronte žūsta virš 500 kasr
Washingtonas, bal. 29 dJ(
• r . ■•>**,? , v '•. . Į. .
šiamą bazę Trondheime,
slas aukas už savo, savo zidentas, Amerika karo reidien.
Washingtonas,
bal. 29 d.
— Atsakingi Washingtono
Norvegijoje.
vaikų ir savo artimųjų lais- kai31118 išleidžia 100,000,Nustatytos
kainos
!—Karo departamentas šian
Aviacijos ministerija taip
000 dolerių į dieną, bet ne sluogsniai šiandie pareiškė,
vę.
die paskelbė, jog Manilos
Washingtonas, bal. 29. pat paskelbė, jog kitos bom Aleksandrijoj žuvo
reikmenų
trukus šios išlaidos bent jog Amerikos
įlankoje esančių tvirtovių
siuntimas Rusijon pasiekė d. — Kainų administraci banešių atakos buvusios nu
dvigubai turės padidėti.
UŽMIRŠTAS FRONTAS.
58
asmenys
atakoje
armotos nuskandino vieną
jos biuras nustatė kainas kreiptos prieš aerodromus
aukščiausio laipsnio.
Kažkur toli—gal tolimoj Šimtai Tūkstančių.
ginkluotą
japonų laivą įlan
Tikimasi, jog iki kito mė neaukštesnes kaip kovo ! okupuotuose kraštuose ir Kairo, bal. 29 d.—Egipto
Prezidentas paskelbė, jog
Australijoj, gal Filipinuose
nesio pabaigos visi Rusijai mėnesio kainos šiems reik j elektros stotį Ghente, Belgi- vidaus reikalų /ministerija koje ir išsklaidė kariuome
—paskutiniąsias jėgas su šiuo metu įvairiuose karo
pažadėtieji reikmenys jau meninis:
joj. šiose atakose žuvo de paskelbė, jog pereito pirma nės koncentracijas Caviteir
kaupę mūsų sūnūs, mūsų frontuose, tūkstančiai my bus išsiųsti iš Amerikos.
dienio naktį pravestose ašies Bataano pakraščiuose.
Visiems vyrų, moterų vyni britų bombanešiai.
artimieji ir mūsų mylimie lių nuo namų yra keletas
atakose Aleksandrijoje žu Gauti pranešimai iš gen.
Stengdamosi išpildyti sa ir vaikų drabužiams ir
ji, pajuodę nuo dūmų sun šimtų tūkstančių Amerikos
Hitleris
reikalaująs
vo penkiasdešimt aštuoni MacArthur gerteralinio šta
vo pažadą sov. Rusijai Ame avalinei. Taip pat ir vi
kiai kovoja mirtiną kovą su kariuomenės.
asmenys ir vienuolika su bo Australijoj duoda su
rika pagausino siuntinių soms medžiagoms—bovel5
milijonų
kareivių
priešu. Jie drąsiai kovoja,
prasti, jog japonų aviacijos
žeista.
kiekį kas mėnesį.
noms, dirbtiniam šilkui ir
nes jie žino, kad jų kovas priversti ištraukti savo kaIstanbulis,
bal.
29
d.
—
Darbininkai šiandie dar atakos Corregidor tvirtovė
kitoms medžiagoms.
palydi artimųjų maldos ir riuimenę iš Italijis.
Daugiau kiniečiu
Neutralios
valstybės
diplo

tebekasa griuvėsius, ieško je silpnėja.
Maisto produktams —
Tuo pačiu laiku jaučiamas
artimųjų sunkus darbas.
mato
surinkta
informacija
Tačiau japonų artilerija
dami žuvusių asmenų. Su
mėsai, konservams, mil
Tačiau dažnai pasitaiko, didelis nervingumas Tokijo kariuomenės Burmon
Bucharešte
duoda
suprasti,
griautųjų pastatų tarpe yra Cavite ir Bataane smarkiai
tams, pienui ir grietinei,
New Delhi, bal. 29d.—Bri
kad pamirštame mes jų sun ir Berlyne. Tokijo vis dar
jog
ašis
planuoja
pasiųsti
fortus bombardavo. Ameri
viena sinagoga.
druskai, muilui etc...
kiąsias kovas ir gyvename neįspėja mįslės iš kur at tų kariniai sluogsniai praRusijos
frontan
apie
280
di

Vokiečių komunikatas pa kiečių ataišandym&8 nutildė
Visiems namų įrengi
paprastuoju gyvenimu. O skrido bombanešiai, o Ber lieša, jog Įeit. gen. Stilwell, mams — radio, valytu vizijų—galbūt 5,000,000 ka skelbė, jog pravesta sėkmin kai kurias japonų baterijas.
turėtumėm daugiau susirū lynas nesijaučia saugus bri Kinijos karo pajėgų vadas vams, šaldytuvams, skal reivių, kai Hitleris pradės ga aviacijos ataka Aleksan Panay saloje amerikiečių
pinti. Turėtumėm tampriau tų aviacijos atakoms didė Burmoje, pasiuntė daugiau biamosioms maš i n o m s, savo ofensyvą.
drijoje, kur apmėtyta bom ir filipinų kariuomenė tebe
susijungti bendram darbui. jant ir kartu augant inva kariuomenės, kad sulaikytų
Manoma, jog Hitlerio ofen
kovoja prieš japonus netoli
japonų besiveržiančią ka pečiams, lempoms, šluo šyva, kuri turėjo prasidėti bomis “kariniai įrengimai Alibunan ir vakariniam pa
Turėtumėm glaudžiau su zijos pavojui iš vakarų.
britų laivyno bazėje.”
toms, indams etc...
riuomenę.
glausti savo organizacijų. w
gegužės
1
dieną
teprasidėjūryje.
Visiems baldams — val
Tuo pačiu laiku praneša
eiles ir per jas bendromis RUSIJOS LAIMfiJIMAI.
sianti
tik
apie
birželio
1
die

Šiaurinėj Luzono salos da
gomųjų ir miegamųjų
pajėgomis prisidėti prie lai-' Sąjungininkams didžiausį ma, jog kiniečiai naikina
Norvegijos
vyskupas
ną.
lyj japonų daliniai pasistukambarių baldams, virtu
mėjimo.
' rūpesnį šiuo metu sudaro visus kelius, vedančius į
Pranešimai
duoda
supras

mėję pirmyn prieš pasiųs
vės įrengimas etc... Taip
vasarvietėj arešte
Darbo yra daug. štai ka- ne Rusijos frontas, bet Vi Lashio, kad sulaikytų japo
ti,
jog
Vokietija
tikisi
gauti
tuosius amerikiečių ir fili
Londonas, bal. 29d.—Hit
nus, kurie deda paskutinią pat ir kilimams, linole- kariuomenės iš Rumunijos,
ro bonų pirkimas, aktyvus1 duržemio frontas.
pinų
sargybinius.
Atrodo, kad po nesekmin sias pastangas perkirsti šį umams, rankšluosči a m s, Vengrijos ir Italijos. Tačiau leriui asmeniai įsakius iš
dalyvavimas Raudonojo Kry
susisiekimo apklotams, pakl o d ė m š, abejojama Rumunijos ir koncentracijos stovykios *
žiaus veikime, civilėj apsau gos žiemos Hitleris gali pa svarbų kinų
staltiesėms, langų užuo
leistas Norvegijos vyskupas
bandyti pasiekti Kaukazo centrą.
goj etc...
Vengrijos parama.
laidoms
lr
1.1.
(Romos radio paskelbė
Fivind Berggrav. Tačiau ištisą miestelį
aliejų ir pulti Rusiją iš ki
Vokiečiai susirūpinę
vyskupas patalpintas vienoj
tos vietos—pro Viduržemio ■nepatvirtintus pranešimus,
AŠIS SVYRUOJA.
vasarvietėj, kurią saugo 20
Vernon, Tex., bal. 29d.—
Pagaliau ateina gandų, jūrą, per Siriją ir Turkiją. jog japonai jau užėmę La New Yorkas, bal. 29 d.—
britu
atakomis
Pranešimai iš Berno skel
kareivių ir kuri apvesta Viesulas ir vėliau kilęs gais
Tačiau tai tik galimybės, shio).
jog Italija norinti sudaryti
_
Stockholmas,
bal.
29
d.
—
bia, jog 63 metų amžiaus
spygliuota viela.
ras sunaikino ar sužalojo
paskirą taiką. Iki šiol tai kurios ir bandant gali pasi
Britų
aviacijos
padarytieji
Reuters, britų agentūra, visus namus Crowell mies
Kairo, bal. 29 d. — Apie Prancūzijos gen. Henri Ha
tebėra gandai, nes šiandie baigti Hitleriui milžiniška
milžiniški
nuostoliai
iššau

tai
p pat paskelbė, jog inter- telyje pereitą naktį, žuvo
Italija nėra savaranki. Ji katastrofa. Bet kaip ten be dvyliką amerikiečių lakūnų nore Giraud, kuris pabėgo
vokiečių okupuota. Bet gali buvę pavasario ofensyvos britų aviacijoje prašosi per iš nacių belaisvės, šiuo me kė Vokietijoje visuomenės nuotas Trondheimo dekanas bent septyni asmenys ir su
žeista šimtai.
dr. Fjellbu ir jo žmona.
protestą.
keliami į Amerikos aviaciją. tu yra Vichy.
ateiti diena, kai naciai bus reikia laukti.

Rusai i 4 dienas
užėmė 45 mylias

Ministerio
Savo

BRITAI SMARKIAI BOMBARDAVO
NACIU LAIVYNO BAZES

Pareiškimas.

pareiškime

ministe

—

P

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
ant suolelio. Suolelis galį
perlūšti ir koją nusimušti.

Pasidairius po
Pįthburgh?

Jaunimo

Ą

U

O

Ketvirtadienis, bal. 30, 1942

Ą

Iš mūs "leidžiu”
veikios

Vieneriy metų
sukaktis

Philadelphia, Pa. — Ba
landžio 25 d. teko girdėti,
kad neva tai ir vietinės “Ąmerikos Lietuviškų Moterų
Tarybos”, kurios lyderka yra Ona Celedinienė, narės
imti dalyvumą “Ame
rikos” laikraščio naudai ruo
šlapio pikniko, kuris įvyks
31 d. gegužės Mykolaičio ūkės sode. Man sakyta, kad
jos žada net neva tai ir įžąnginius tikietus į tąjį pik
niką apsiimti iš anksto par
davinėti.

seimelis

Homestead, Pa., SS. Pet

Gegužinės pamaldos

R

OMAHOJ YRA LIETUVIŲ NARUOS LEGIONIERIŲ į
“X
Trumpas supažindinimas su Marijos Legionu, vadina8i praesid'um
tvarka
jo tikslais ir nariu pareigomis. Marijos Legiono Susirinkimu
Skyriai laiko susirinkimas
sykį į savaitę. Jie tęsiasi ne
skyriai randasi visuose penkiuose
ilgiau kaip valandą ir pusę.
Susirinkimų metu ant stalo
kontinentuose.

ro ir Povilo parapijoje, 1321
Pętųyčioje, gęgųžęa pirmą Mifflin St. gegužės 3 d. pra
stovi Marijos paveikslas, dvi
Rašo
diępa. Su tą diena praside sidės suma 10:30 vai. Pa
(Nukelta į 3 pusi.)
da gegužinės pamaldos. Tai mokslą sakys iškilmei pri
Omaha, Nebr. — Karts įnybėje veikė ciesoriaus ka
gražiausios pamaldos pagar- taikintą svečias kunigas.
nuo karto Bažnyčioje atsi- Į ralystei ir jo garbei, taip
bai Panelės Svč. Mūsų baž- Maironio choro nariai ir naranda žmonių, kurie ypatin- Marijos gerbėjai pasiryžta
DR. VAITUSH, OPT.
nyčįoje bus seredomis ir pėt-' rės bendrai eis prie šv. Ko&ai dirba Diev0 garbei: pla- veikti Dangaus Karalienės
nyčiomis 7:30 vak., oi nedė munijos. Paskui pietūs, se
tina Dievo karalystę ir rū garbei. Į trumpą laiką drau
LIETUVIS
AKU UkOYTOJaH
liomis 3 vai. popiet. Daly sijos, rezoliucijos, pasitari
gija
pasklydo
po
visą
pasau

pinasi sielų išganymu. Jie
gl'fiV’i*' IMTAS
vaukite kuo skaitlingiausiai mai ir pasilinksminimas. Sei
lį.
Marijos
Legionas
pasiegali būti kunigai, vienuoliai
ir bendrai vįgi giedokite vi meliui vadovauja Maironio
arba pasauliečiai. Dabartį- kė penkerius kontinentus,
sas giesmes, o ypač Supli choras ir kviečia jaunimą iš
niu laiku labai veikia Mari-1 Jos nariai meldžiasi dabar
A.A.KUN.
IGNAS
ZIMBLYS
kacijas.
Pittsburgh ir visos apylin
'trisdešimts penkiomis kalLietuviškas parengimas jos Legionas.
Snvlrt ZO metų praktika, u»u aaiv
kės. Svarbu. Tat visas jaulalayine Lr gydyme
Raudonojo Kryžiaus naudai, Toji draugija buvo įsteig-į^001^8’
GERAI PRITAEKJBH AKINIAI
nimas privalo dalyvauti, sa-Į gūžės 12 d. sueis vieni me- įvykęs 15 d. balandžio “Liet.
pataisys kreivas akis, trum paregyat*
ta Dubline, Irlandijoje, 1917 i Draugijos valdyba
Prašoma visų neapsileisti su vo reikalus nuodugniai ap- Į tai, kai mirė a. a. kun. Iglr tollregyate:
aklų įtempimų, prašalina
mėnesinėmis
m,okesti«iis, tarti, ypač labiau susidomė nas Zimblys, Philadelphijos Rep. Klūbe” ruoštas vado metais. Maža saujelė moteAukščiausia valdyba, ku palengvina
(raivoa akaudšjlmą avalglmų lr aklų
vaujant
Onai
čeledinienei,
!
rų
gamino
pavargėlių
vai
nes ir vaąąros metu veikia ti šių dienų katalikišku vei jurgiečių mylimas klebonas.
ri randasi Dubline, vadina kartų.
MODERMŠK1AUSI. TOBUUADMi
vietinės
Am.
Liet.
Mot.
Ta'
kams
valgius
šv.
Vincento
biįas mokėti, taip kaip ir kimu, atkreipti daugiau dė
EGZAM1AAVIMO BŪOAJ
si “Konsilium” ir susideda ųpeolalš
atyda atkreipiama 1 valkų
rybos,
gryno
pelno
davė
namuose.
Kad
darbas
geApie
jį,
minint
tą
sukak

pęr žiemą.
mesio į katalikišką spaudą,
iš penkių narių. Dvasios va akla.
$175.49. Senas Gramozdas riau sektus, jos meldėsi, pra
š kiniai pritaikomi tiktai kada reikia
kaip ją nuosekliau paremti tį, lengvai galima būtų pri
das yra skiriamas IrlandiVALANDOt,;
rašyti ištisą “Draugą”, bet
įu-toa iki 8-toa valandos kasdien
ir t.t. Atmink, jaunime, kad
Bekmadlcrlala pagal autartj
“Draugo” 22 d. balandžio kalbėjo rožančių ir skaitė jos dvasiškos vyriausybės.
tavo rankose viąą viltis ir tada gi nebebūtų vietos ki
Valdyba renkama trims me 4712 So. Ashland Avė.
Greitaj jas gąųsimę. Už ąteitis Bažnyčios ir Tautos. tai laikraštinei medžiagai. virš žinutės iš Philadelphia dvasinio turinio knygas.
Dėl to, minint tą sukaktį, aPi® įvykusį vakarą Raudo- Į Kiekviena moterų darė at- tams. “Kurija” valdo drauTeL YARDS 1373
abi reikės mokėti $60.00. Yjo pagarbai pakartoju čia I n°j° Kryžiaus naudai per skaitą iš savo darbų ir svars
ra pasižadėjusių jas nupirk
Gegužės 17 dvien tik šiuos kuklius pas- klaidą tilpo antgalvis pri tė, kaip čia galima ypatin
ti. Prašome atsiliepti.
LIETUVIAI DAKTARAI
klausąs žinutei apie paren gu būdu garbinti Mariją.
Popiet Piliečių svetainė ncelius
Tel YARds 3146
je, 1725 Jane Streęt, bus kas
gimą
laikraščio
“
Amerikos
”
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
Jau metai praūžė
Paskui jos pasiryžo lan
naudai.
DR. V. A. ŠIMKUS
nors naujo. Tėmykite ir nie
DANTISTAS
pro mus kas žin kur,
kyti
ligonius
ligoninėse
ir
Prašoma anksčiau atėju kur neišvažiuokite. Skaity
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
Kaip guli žemelėj
namuose,
kad
patarnavus
IR AKINIUS PRITAIKO
tą kalb’ ir kiti,
sių pasislinkti į vidurį suo kite apie tai “Drauge”. Ten
Antradieniais, Ketvirtadieniais
čia, reiškia: svetur
kūno
ir
sielos
reikaluose.
Gi
ir Penktadieniais
Todėl jo šiandieną
lų, kad paskiau atėję turė rasite visas paslaptis, kąs
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
Mūs buvęs klebonas,
1926
metais
draugija
pasi

ir gaili visi;
tų vietos kur atsisėsti ir ne ten bus. Nepraleiskite pro
S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
tat Ignas Zimblys,
vadino Marijos Legionas. 3147
Pirmadieniais tik 2-4
Taip
savi...
kaip
kiti...
Piratadieuiais, Trečiadieniais
reiktų lipti per kitus, stotis gos.
Mums labai malonus;
Kaip
Romos
kareiviai
vieŠventadieniais 11-12.
ir
Šeštadieniais
įvairių tautų....
_____ Valandos: 3 — S popiet._____
ne kartą, bet vis
TeL CANai 6969
Tad ir tu, brolyti!..
Jis buvo maloniu
Sodaliečiy teatras
gailėk jo kartu!
DR. F. C. VYINSKUNAS DR, WALTER J. PHILLIPS
ir šelpė vargšus
Senas Jurgietis-K. V. DR. SELMA SODEIKA,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ko- pradės iškilmingus 40 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Įvairių čia žmonių,
2158
VVest
Cermak
Road
atlaidus
ir
visą
savaitę
lai

vo 29 d. darbščios parapi
Ofisai ir Rezidenaija:
ne tik lįetuvius.
Ofiso tel CANai 2346
kys
misijas.
Amsterdamo,
2155
VVest Cermak Road
jos sodalietės su pagalba
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
Todėl jį ir gaili
AKIS IftUBINBJA
Bukit
Malonūs
’ Seredoj pagal sutartį.
keletos vyrų pastatė naują lietuviams bus nepaprasta |
VALANDOS
tarp mūs čia visi,
AKINIUS PRITAIKINA Ree.: 7004 So. Fairfield Avenae Nuo OFISO
7 iki 8:30 vaL vakarais
SAVO
AKIMS
!
religinio turinio dramą, “Sė proga išgirsti šį jauną iš Kad veikmė jo daili
Res. teL: HEMlock 8160
Tik viena pora akių visam gy
Ofise randasi kiti pataisymo
venimui.
Saugokite
jas.
leisdami
jos Vaisiai”, Junior High kalbingą pamokslininką, įr
buvo ir didi,
metodų įrengimai akims, ku
išegzaminuoti jas moderniškiausia
Tel YARda 2246
rtoms akinių pagelba neužtenka.
metodą, kuria regėjimo mokslas
School Auditorijoj. Veikalą mūsų tėvynei nemažai pasi Kaip Kristaus sekėjo
TeL CANai 7171
gali suteikti.
DR. G. VEZELIS
režisavo ir svarbiąusią rolę tarnavusį asmenį. Kųp. Vaš35 METAI PATYRIMO
ir kunigo jo,
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien
pririnkime akinių, kurie pašalina
Nuo 1Q iki 5 vai. kas dieną.
DANTISTAS
vaidinę J. Olšauskas. Visų kys tik pernai išvyko iš Lie Kur’s pareigas ėjo
vis* akių Įti-mpintą..
Antradienio ir ketvirtadienio
tuvos,
bolševikams
okupa

4645
So.
Ashland Avenue Ofiso Tel................ VIRginia 1884
žiūrovų akį ypatingai trau
mūs ganytojo.
vakarais.
Dr.
John
J. ~Smetana
arti 47th Street
* • .
*• • • • » •» »
• »• a.
kė nepappastai gražūs, puoš vus, taigi galės suteikti įNe savo čia naudai,
DR. AL. RACKUS
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj
pagal
sutartį.
Dr.
J.
J.
Smetana,
Jr.
nūs, tam amžiui pritaikinti, domių žinių. Tikimės, kad
labui vien tik mūs,
Qak Park, Illinois
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAI
vietiniai
ir
kitų
kolonijų
lie

kostiumai ir gana skolingai
Telefonas: HEMlock 5849
(Prie kampo Lake St.)
Todėl daug ir rauda,
1801
AsMand Ąvenųe
prirengta scena. Tarpais pri tuviai skaitlingai lankys šias
Kampas 18-tos
jį prisiminus.
Telephone: — EUCLID 906.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
Telefonas: CAM AL 0523, Udcagc
davė įvairumo smuikų en- Į pamaldas ir siųs savo nu>a
— REZIDENCIJA —
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Nors žino, kąd anas,
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Trečiad. įr Sekmad. tik auaitariua
1441 So. 50th Ave^ Cicero, UI
Kasdien >!l6 a. m. Iki l:S0 p. m.
samblis- Amsterdamo lietu širdžias maldas prie Taikos
jau laimę patir’,
Trečiad. ir šeštad. 9:»0 a. m.
6757 8o. Western Avė.
TeL: Cicero 7681
Ud 7:90 p. m.
viai, nuoširdūs rėmėjai kil- Karaliaus Sosto už mūsų
Bet ašarų tvanas
OFISO VALANDOS:
DR. CHARIJES SEGAL
Popiet nuo 1 iki S v*L Vak 7 Ud 9
nįų tikąlų, pasiilgę inteli šalies gerovę, ir Lietuvos
jo delei da yr’....
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Nedėlilmia pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gentiško, klasinio skonio vei išvadavimą iš žiaurios pries
Bei šis tvanas, spėju,
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiso tel. VIRginia 0036
4729 So. Ashland Avė.
kalų, susięįnko labai skait paudos. 40 vai. atlaidai pra
ne greitai išdžius,
Rogidsncijm
tst:
BE
Varly
8244
(2-troa lubos)
lingai, pet artį 600. Tuo bū sidės 8ekmadienįt geg. 10 d.
DR. A. W. PRUSIS
DR. PETER J. BARTKUS
Nes Zimblys mylėjo
TaL MIDiray 2880
Chicago, Di
du parėmė parapijos reika
karštai lietuvius;
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
lus, kuriai liko apie $150
Chicago, III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6
Kun. J. židanavičius žy Bei žmogų * kiekvieną,
OFISO VALANDOS: 2A ir 7-9
gryno pelno.
OFISO VALANDOS:
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
ir pagal sutartį.
4157 Archer Avenue
miai sustiprėjo ir dabar kas
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Sekmad. uuo 1U iki 12 vaL ryto.
LIETUVIS
DAKTARAS
Sodaliečių dr-ja tai para dien laiko šv. Mišias. Jis
Ofiso vaL: 1-3 ir 0-8:30 P. 11 nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Ra*, telafonaa SEElay 0434.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
TreČiadi«niaiajjMgal sytar^
OPTOMETRISTAS
pijos pažiba, tai veiklus kaip visuomet, taip ir da
DR. MAURIGE KAHN
Pritaikina akinius
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka TaL Oięaro
Ras. 6268 8a Talman Ava.
) mergaičių būrelis, kuris nuo- bar sielojasi ir rūpįnasi mū
rai# pagal sutartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
a** t•» ft a o• mlng»l
Ras. TaL GROvehilI 0611
t*-’y »•
DR.
S.
R.
PALUTSIS
■ latos parapijai ką nors su sų brangios tėvynės padė
prieinamą kainą.
Office taL HEMlock 4848
4631 So. Ashland Avenue
oANtf eiaa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rengia, prisideda prie alto tim. Neseniai gavo įdomų
TeL YARda 0994
F. BUDRIK
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
DR. BIEŽIS
Res. taL PLAaa 3200
rių puošimo, ir palaiko ju laišką ir kartu kęletą turi
J. SIMONAITIS
OFISO VALANDOS:
VALANDOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dėjimą jaunimo tarpe. Ams- ningų eilėraščių nuo savo
KRAUTUVĖJE
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
ir pagal sutarti.
Vai.: 2-4 ir]7—9 vak.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną
terdamo kolonija peatsiliku-' giminaitės, kuri pernai pa
2201 West Cermab Rd.
3241
So.
Haljted
SI.
Res.
1625
So. 50th Avenue
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitariu. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v
si nuo kitų kolonijų ir ga- į bėga iš Lietuvos Ir apsisto
TaL Cicero 1484
TELEFONAI:
2423 VVest Marąuette Rd.
REZIDENCIJA:
\
tais talentais, čia randasi jo Švedijoj, ši giminaitė yra
Office — HEMlock 6524
6631 S. Calffomia Avė.
Emergency — caU MIDway 0001
vaidintojų, tik reikia juos konsulo Balučio duktė. BūTaL REPublic 7868
DR.
A.
JENKINS
Res. — HEMlock 1648.
Calumet 4591
nušlifuoti; randasi daininin 1 tų malonu, kad kun. J. ži(Lėtu via)
TaL OANąl 0267
PHYSICIĄN AND SURGEON
Itan. tai.: PROspect 6659
kių gražiais balsais, pianis- j danavičius šios jaunos inGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. ALBERT J. VALIBUS
DEL RADIO PATAISYMO
4645
Sa
Aęhbtnd
Avenue
2500
VVest
63rd
Street
PASAUKITE:
čių, smuikininkų ir t.t., tik teligentės laįšku ir eilėraš
PHYSICIAN AND SURGEON
ZALATORIS
OFISO VALANDOS:
0FĮ8O VALANDO8:
PARIMI
<MMR
deja, jiems dažniau tenka čiais pasidalintų su lietuvių
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nuo 1 iki S ir nuo B iki 8 v. vak.
Taipgi pagal sutartį.
pasitarnauti
svetimtaučių visuomene per laikraščius.
Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737
1821 So. Halsted Street
tarpe.
Toki jautrūs žodžįąi, kilnios
Offįca tai. YARds 4787
ADVOKATAS
Namu telafonaa VTRginia 2421
Namų t«L PROips
ROipect 1930
Rasidencija: 6600 So. Artesian Ava.
Darbščios sodalietės, ne mintys ir patriotiški jaus
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. TfeL LAFayette 0094
Ofiso Ir Res. Tel.: LAFayette 7024
TaL YARds 6921.
mai
žadina
prie
karštesnės
WHITNEY
E.
TARUTIS
S* iki 0 vai.
nustokite ir toliau veikusios
* »T vakar*.
* » *•
Ras.: KENvood 6107.
DR. EMILY V. KRUKAS
ADVOKATAS,
savo bažnyčios idealams, tėvynės meilės ir pasiautoDR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
DR, A. J. BERTASH Tel.: HEMLOCK 2001
tauto, gerovei ir Svieskite . J1“® » ISvąduoti. tauksiCentrinis Ofisas:
PHYSICIAN and SURGEON
Amsterdamo lietuvių gar- me*
r*vM^r£lls
DR.
JOSEPH
KELLA
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Otfijo vaL: ano 1-3; uue 6:30-8:30
bei!
(Lietuvių Auditorijoje)
kun.
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Atlaidai ir misijos

Kitą mėnesį mūsų parapi
joj lankysis garbingas sve I
čias kun. J. Vaškys, kurs.

MAKE

EVERY
PAY

DAY

» BONO DAY

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

galui,

134

N.

Room 2014

LA SALLE

ST-

TaL SIAte 7572

bus
tas

So.

Halsted

Street

Jeigu Neatsiliepia —
OFISO VALANDOS:
Sauk KEDzie 2868
6558 So. YVestern Avė.
Kasdien,
Iškirlant Sekmadienius —
•• t
• • •■
•
Ištvermingas iki
VALANDOS:
nuo 2 liti 4 vai. popiet lr nuo 7 Iki
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
l:>a vai. vakara la.
bus
išgelbėtas.
Hckma4l>nlal« pagal auMltarlmą.
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 Trečiadieniai® nuo 2 lai 4 popiet
NtdėUomll
Pngkl
Bnalfarlmg
SKAITYKITE “nRArn^
(Mat. 10, 22>. vai. vak.; trečiadieniais nuo t:00
uL tyta Ud lirtl oL bIsšil

756 Wę«f 35th

Kas

Street

Street

DANTISTAS

Ketvirtadienis, bal. 30, 1942

D B A U O A B

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Raėkus. 1853 W. 35th St., Chicago.
PAGALBA NELAIMĖJE
prašyti atnešti vandens, ki
to kad pašauktų daktarą,
Jei atsitiktų kokia nelai
trečio, kad atneštų rank
mė, jei žmogus baisiai su
šluostį, ketvirto, kad paga
sižeistų, jei žmogaus gyvy
mintų neštuvą ar kitą ką,
bei gręstų pavojus, ar žino
ir t.t.
tum ką reikia daryti?
Ar mokėtum išgelbėti gy
vybę, ar žinotum kaip pa
lengvinti vaitojančiam žmo
gui skausmus, kaip pagel
bėti nelaimingam ? Pagal
vok.
Nelaimė gali atsitikti vi
sur ir visada. Gelbstint žmo
gų, gailestingo® širdies ir
gerų norų nepakanka. Rei
kia žinoti kaip. Neišmanė
lio “pagalba”, jei nežino ko
nevalia daryti, kartais pa
daro daugiau blogo, negu
gero nelaimingajam.
Skaityk sekančius Pirmo
sios Pagalbos pamokymus.
Skaityk dažnai ir laikyk pa
togioje vietoje; geriausia
laikyti prisegus prie “medicine cabinet” durelių iš vi
daus. Būk pasiruošęs.

Pagalbos nurodymai
alfabetine tvarka

Akyje krislas. — Įvarvink
į akį ricinos (Castor Oil)
pora lašų. Tai apsaugoja akį nuo susibraižymo ir užsirožyjimo, ir palengvina
krislo pašalinimą. Negalima
smarkiai trinti akies, nes
cindrinis, ar metalinis, ar
kitoks aštrus krislas gali
subraižyti ir sugadinti akį.

Marijos legi jonas
(Atkelta iš 2 nusl.)

žvakės ir du indai su gėlė
mis.
Susirinkimas
prasideda
malda į šv. Dvasią. Kalba
ma viena rožančiaus dalis
ir keli atsidūsėjimai. Paskui
eina dvasiškas skaitymas,
sekretorius skaito pastarojo
susirinkimo nutarimus ir
kiekvienas narys duoda at
skaitą iš savo darbų, kaip
ligonių lankymo, patarimų
duotų ir panašiai. Paskui
visi stoja ir garsiai kalba:
“Garbina mano siela Vieš
patį”. Pagaliau trumpai kal
ba dvasios vadas ir duoda
savo nurodymus. Visi slap
tai aukoja draugijos palai
kymui, mesdami savo auką
į mažą maišelį. Ant galo vėl
visi karštai meldžiasi ir at
siklaupę ant grindų ima dva
sios vado kunigišką palai
mą. Tuo ir baigiasi susirin
kimas.

Akysna patekus actui, vitrioliui ar kitokiai deginan
čiai rūgščiai, — skubiai
plauti akį su soda, ar su pa
muilėmis, ar su kalkiniu
vandeniu, ar su pelenų šar
mu. Paskui plauti akis su
tyru vandeniu. Paskui ap
rišti akis su švariu sušla Kas gali priklausyti?
pintu audeklu ir skubiai vež
Prie draugijos gali pri
Gelbėdamas nelaimės iš ti nelaimingąjį pas daktarą.
klausyti kiekvienas katali
tiktą žmogų, neužmiršk se
Akysna.
patekus
kalkėms
kančių patarimų:
kas, kuris dorai gyvena, pil
(šviežiai
vopnai),
aštrią
j
am
do savo priedermes ir yra
1. — Nesikarščiuok, elgšarmui,
pliklajui,
—
sku

pasirengęs dirbti pagal drau
kis drąsiai, teik pagalbą
biausiai
plauk
akį
su
gerai
gijos nurodymus. Nauji na
tiksliai.
atliešuotu
actu
(uksusu),
riai tvirtinami skyriaus dva
2. — Liepk tuojau šaukti
arba
su
bet
kokiu
raugalu,
daktarą, šaukiant daktarą
sios vado.
ar
su
citrinos
sultimis.
Pas

reikia neužmiršti pasakyti
Skyriai susideda iš veik
kas atsitiko ir kur nelaimin kui plauti su tyru vandeniu liųjų narių ir iš pagelbininir skubiausiai važiuoti pas
gasis randasi.
kų. Veiklieji dalyvauja susi
3. — Iki daktaras atvyks, daktarą, šarminiai chemika rinkimuose kas savaitę. Jie
nedelsk, gelbėk nelaimingą lai ir amoni j akas yra patys meldžiasi, lanko ligonius ir
jį. Pirmoje pagalboje kiek pavojingiausi akims.
Akysna patekęs karbolis atšalėlius ir savo darbą, pa
viena minutėlė daug reiškia.
siaukojimą laiko paslaptyje.
4. — Įsisąmonink, jog esi ar terpentinas, — tuojau Kas savaitę jie paaukoja ažmogaus gelbėtojas, jog da plauk akį su atliešuota deg
rai mielaširdingą ir gerą tine, ar su vynu. Paskui kai, — plauk akį su valgo
darbą, tai turėsi daugiau plauk akį su tyru vandeniu mosios sodos skiediniu, įir vežk nelaimingąjį pas dak
drąsos bei pajėgų.
vprvink į akį ricinos, uždek
5. — Neklausyk pašalinių tarą.
šaltą kompresą ir skubiai
patarimų, nes jie dažnai su Akysna patekęs lysolis, — vežk nelaimingąjį pas dak
klaidina. Jei žinai ką dary tuojau plauk akį su atlie tarą.
šuota degtine. Paskui plauk
ti, daryk kas reikia.
(Bus daugiau)
6. — Žiopliai tik kenkia su tyru vandeniu. Paskui
nelaimingajam, nes orą su- įvarvink į akį ricinos ir sku
tvankina ir dulkes sukelia. biai vežk nelaimingąjį pas dr
PILIETYBĖS
Geriausias būdas sumažinti daktarą.
Akysna
įtiškę
karšti
taužioplių ratą, tai vieno pa-

pie vieną valandą darbo Ma
rijos garbei ir sielų išgany
mui.
Bet didžiausia armija bū
tų niekam netikusi, jei nie
kas jai nepristatytų šautu’n. lėktuvų, tankų, amuni
cijos, valgių ir drabužių. Pa
našiai veiklieji nariai mažai
galėtų nuveikti, jei maldos
pagelbininkai jiems nepadė
tų. Dėl to, pagelbininkai ne
dalyvauja susirinkimuose,
nelanko ligonių, bet jie mel
džiasi, kad Legiono darbas
parapijoje sektųsi. Ir tai
daug reiškia. Jie malda daug
prisideda prie pasisekimo.
Marijos Legionas ir
kunigai

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Visuose savo darbuose
Marijos Legionas turi prieš
savo akis Mariją ir jos gar
bę. Visos maldos yra pa
švęstos Marijos garbei ir
kiekviena siela yra vedama
per Mariją į Dievą.
Vienu žodžiu Marijos Le
gionas nori įamžinti Kris
taus kunigystę. Kaip kuni
gystė yra sujungta su Ma
rija, taip Marijos Legionas
jungia savo narius su Dan
gaus Karaliene, kuri vėl perstato jų darbus ir pasiryži
mus Dievui.
Kadangi toji draugija bu
vo įsteigta ir platinasi sve
timtaučių tarpe, tai mums,
lietuviams, ji mažai yra ži
noma. Tačiau, kur ji ran
dasi ir lietuvių tarpe, neša
gerų vaisių. Juk lietuviai ypatiųgai myli Mariją.
Tik vieni metai sukanka,
kai mes turime šv. Antano
lietuvių parapijoje tą drau
giją. Bet ir į tą trumpą lai
ką draugija nuveikė dide
lius darbus Omahoje.

Regulos nemainomos

Kai kurie norėtų įvesti
pasilinksminimus į draugi
ją, kaip kitos grupės turi.
Bet Marijos Legionas neuž
siima tais dalykais. Drau
gijos nariams daugiau rūpi

PAMOKOS

Prasidės Ketv. Bal-April 30 d., 8 v. vak.
JOSEPH J. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

TEL. YARDS 1001
r?

t

O P E ,R A T E R K O S
SINGLE NEEDI.E, PINKERS, Bl'TTON Ir BUTTON HOLE OPERA.
TERKOS siūti skalbiamus drabužius.
Nuolatinis darbas per ištisus metus.
Kreipkitės , —
3021 NO. PVLASKI ROAD

“DRAUGAS” HELI' tVANTFD
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Strp«*t
TH.: RANdolpht* 9488-9439 ,
HELP

—

WANTED

LAUNDRY HELP
Patyrusios prie visokių skalbykloje
darbų. Gera užmokestis,
pastovūs
darbai. Atsišaukite prie
GRKAT WESTERN IAVNDRY
2123 West BCadlmn Street

VTRAt

Tool and die makers!
Patyrę prie “progrąssiva dies”. Dar
bas naktimis. Turi būti A-l vyrai.
Kitokį lai neatsišaukia.

OPERATERKOS
Turi
būt
patyrusios
i'šdirbime
“slacks" ir "house coats.”
MORE MFG. CO.
224 So. M arki't St.

1949 No. Ciąero Avė.

MERGINOS. PATYRUSIOS MARKERS, SHIPPERS ir ASSEMBLERS
dirbti "dry cleaning” jstaigoje.
SCHUMANN * CO.
8960 Cottagv Grove Avenne

DIE MAKERS
Dirbti dienomis. Pirmos klasės vy
rai prie Defense darbų. ,
CONGRESS TOOL & DIE WORRS
430 So. Greon St.

OPERATERKOS — prie MERROW
mašinos.
Patyrusios
prie
siuvimo
kūdikiams “flannelette wear”.
STAR MFG. CO.
549 So. W<‘lls Street

TOOL & DIE MAKER
Vienas, kuris moka iSp'anuoti nau
jus “dies".
Kalkinąs ar nuolatinis
darbas. Atsišaukite
TELEFONU — YARDS 2102

"FOUNTAIN ir SANDWICH MER
GINOS — patyrusios; vieną pilną
laiką, kita 4 valandas j dieną; gera
užmokestis, dienos darbas, nereikia
dirbti sekmadieniais ar šventadie
niais. — ACME DRI G.
200 West Washington St.

TOOL A DIE MAKER prie patai
symo “dies”. Gera proga išaidlrbti
( geresni darbą.
ANCHOR
805 So. .lefferson.

REIKALINGI — CABINET MAK
ERS ir MAGMINE HANDS dirbti
prie mažu medinių kabinetu.
IMPERIAL
METHODS
750 S. Orele Avė., Forest Park. IU.
(Paimkite Garfield "L” iki Hannah
Avenue stoties.)

REAL ESTATE ANT
PARDAVIMO
♦

SPECIALIS BARGENAS! —
1734 So. IH-splainc?, St. 4 ma
ži fletai su tolletais, naujai re
montuoti. Parsiduoda už mažą
(mokėjimą.

♦

1712 Ruble Street Vienas di
delis fletas ir 2 maži fletai su
bathrumais, naujai remontuoti.
Kaina tiktai $1,600.00.

COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCK AI.IMIStM CASTING8 .CORP.

2743 West

36th

PI.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS
Taisome visokius piūklus. Talsvmaa
naminiu plūkiu, tat mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavlmo sąrašo.
Prisiųsklte piūklus paštu “parcei
post."
28 NO. LOOMJS STREET
TEIt. MONron 1397

says...

Legiono nariai negali mai
nyti regulų Dėl to, tik tie
priimami į legionierius, ku
rie prisilaiko regulų. Žino
ma, darbo būdas gali atsi
mainyti pagal aplinkybes.
Vienus galima vienu būdu
patraukti prie Dievo, kitus
kitu būdu.

ADS

HELP M’ANTED — MOTERYS

Per Mariją į Dievą

Kunigai Marijos Legione
nėra tik skyriaus kapelio
nai. Jie yra legionierių va
dai. Kiekvienas Marijos Le
giono skyrius turi būti pa
tvirtintas vyskupo diecezi
jos ir parapijos klebono, kur
skyrius yra tveriamas. Le
gionieriai yra kunigo pagel
bininkai. Iš jų jis gali pa
daryti apaštalus dėl savo
dieviško darbo.
Nors kunigas negali būti
Išmintingas žmogau — at
valdybos narys, tačiau jis
gali būti draugijos vadas. sikratyk draugo, kuris su
Jis yra tiek legionieriams tavo priešais sėbrauja.
reikšmingas, kiek yra naujo
kyno vedėjas tiems, kurie
stoja į vienuolyną.
pnnijUise

TEIKIAMOS VELTUI

dr

malda, pastoracijos darbas, CLASSIFIED
negu kiti dalykai.

Komisas mokamas brokeriams.
Atsikreipkite prie —

MERGINA .reikalinga
prie
namų
darbo, kuri myli vaikučiu”. Nerei
kia gaminti valgių, plauti langų ar
skalbti drabužius. Turi apsibūti ant
vietos. Atsišaukite sekančiai:
LYONS, 3927 W. Adams St.

"ln war timessave dimes”
MPTY the dirt bag of your
varuum cleaner after every
cleaąing job. This will keep the
cleaner at peak efficiency, prolong
its life, and reduce repair bills.

E

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Ttaturing a Program ef

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Evtry Satnrday, 1 to 2 P. M.
STATION
You'U save many dimes through
handling your electrical equipment with care. Invest those
dimes in u. s. savinos stamps—
for the sake of democracy!

IBM

WHIP

<Ta»«f AeBla«

♦ 1823 Canalport Avenue. 2 aukš
tų namas. Storas su gyvenimo
kambariais užpakalyje ir 2 fle
tai viršuje. Kaina tiktai $800.
$200 (nešti, o balansą galima
išmokėti
lengvais
mėnesiniais
išmokėjimais. Pirkėjas turi už
mokėti taksus.

FRANK J. PETRU
1443 West 18th Street
Tel. CANal 0806
REIKALINGAS SENYVAS DARBI
NINKAS.
ValgJ Ir kambarį gaus
ant vietos. Turi apsigyventi. Dar
bas lengvas ir ant visados. Mokes
tis už kiek susitarsime. Atsišaukite
sekančiu adresu:
1458 AVest 15th St.. Chicago, UI.

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

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.
Tegul mano galvą puošia
ne kepurė, o smegenys.
*
$
•
Moteris ir vyras apsvai
gina jauną ir seną.

Kantrybė yra vilties me
Nelaiminga būtų moteris, nas.
Voveng PLATINKITE “DRAUGĄ”
jei ji gimtų tokia, kokia pa{ti save pasidaro.
Kai suardom gyvenimą
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.
Kur kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

PASITIKĖJIMO MUMIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

REKORDAS
Ai Urm* viri 50 m. to* pačloa
ieimynoa rankose 1

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIIJLEVICIUS
LEONARD F. BUKAUSKAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Everywhere,

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

4848 South Callfornia Avenne
Tel. LAFayette 3572

JOHN F. EUDEIKIS

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN

W.

PACHANKIS

Member of the Etthnanlan Chanaber of Comneroe.

MODERNI Iftvldlnft PARODA

4535 VV. Washington Blvd
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS; Kaadien 9 Iki 9 v. vak.; fteitad. Ir Sekm. 9 Ud 6 vai.

______

.

I. J. ZOLP •
1848 We*t 48th Street
Tel. YARds 0781-0782

z

AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radlo Programas —-10:99 vai. antradienio ir šeštadienio rytaia
U Stoties WHIP
mm
P šaltlmlern.

LACHAVVICZ IR SUNAI
2814 We*t 28rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 Eant 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West IRth Street
Visi telefonai: YARda 1419

10821 Sonth Mlchlgan Avenne
Tel. PULlman 9861

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 I.ltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109
8812 Sonth Westem Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8819 I.ltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

____________

’
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DRAUGAS

4

Vpfvir'ndienis. bai. 30, 194?

te, ne visi gali dirbti amunicijos dirbtuvėse, bet visi

DRAUGAS

;

‘
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THE LITHUAMAN DAILY FRIEND
JSS4 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “DraugaM” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negratiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma xh 31. 1916 st Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Kataliku stiprėjimas

turės privilegiją savo dalimi prisidėti prie karo reika
lų. Reiks aukotis, ne vieno liuksusinio dalyko išsiža
dėti, nuo savęs nutraukti, kad aprūpinti visu kuo karo
jėgas.
Prezidentas pakartojo kai kurias savo pranešimo
kongresui dalis. Dar kartą stipriai pabrėžė, kad reika
linga uždėti aukštesni taksai, kad apriboti asmeninius
ir korporacijų pelnus. Taip pat, reikia apriboti kainas
ir nuomą kėlimą; stabilizuoti algas, žemės ūkio pro
duktų kainas. Be to, daugiau milijonų reikia įdėti į
Karo Bonus.
'‘Kaina už civilizaciją turi būti mokama sunkiu dar
bu, skausmu ir krauki. Toji kaina ne per aukšta. Jei
abejoji, paklausk tų milijonų, kurie šiandien gyvena
hitlerizmo Uranijoj” — kalbėjo Prezidentas. Kalbėjo
teisingai.
, • --<»

z.

|lU‘“

Grand Rapids, Mich.... Šią

vasarą čia bus L. R. K.
Moksleivių kongresas. Ren
glamasi. Parapijos choras
vaidino “Katriutė”. Roles
turėjo: A. Siaurokas, M.
Atsakymas į Prezidento pastabas, į jo patriotišką Mockeliūtė, S. Pauras, M.
atsišaukimą ir prašymą, yra aiškus — šio krašto gy Šukevičienė, M. Abramavi
ventojai, piliečiai ir ateiviai, daugiau dirbs, daugiau čiūtė, L. Abromaitis, Suba
aukosis, už didesnes sumas pirks Karo Bonus, kad ka-1 čius, Pr. Kamsickas. Reži
rą laimėti, savo kraštą apsaugoti, pasauly pastovią ir savo V. Jusas. Pelnas moks
teisingą taiką atstatyti. Mūsų Prezidento pabrėžti ka leivių kongreso surengimui.
ro tikslai yra verti didžiausios aukos, aukščiausio pa
sišventimo.
Lietuvaitės surinko $600...

P. J. Kenedy and Sons, New Yorke, išleido 1942 me
tam Katalikų Metraštį, kuriame paduodama Amerikos
katalikų statistinės žinios.
Metraštyje pranešama, kad šiuo metu Jungtinėse
Amerikos Valstybėse, Alaskoj ir Havajų salose yra
22,556,242 katalikai ir 36,580 kunigai. Per vienerius
metus katalikų skaičius paaugęs 263,141 asmeniu.
Daugiausiai katalikų yra Chicagos arkidiecezijoj —
1,543,471. Antroje vietoje stovi New Yorko arkidiecezija su 1,111,718 katalikų. Bostono arkidiecezija turin
ti, 1,065,969 tikinčiuosius. Iš vyskupijų didžiausia Brooklyn, N. Y., diecezija.
1941 m. Denver, Col., diecezija buvo pakeista arkįdiecezija, kurios ribose dabar yra Cheynne ir Pueblo
vyskupijos.
Iš viso Jungtinėse Valstybėse dabar yra dvidešimts
arkivyskupijų ir 97 vyskupijos. Arkivyskupų yra 22.
Viso vyskupų 126. Pranešama, kad didelis kunigų skai
čius tarnauja savo kraštui kapelionais kariuomenėje.
Apskaičiuojama, kad šiuo metu įvairiose Jungtinių
Valstybių kariuomenės dalyse tarnauja septyni šimtai
tūkstančių katalikų. Per paskutiniuosius (1941) me
tus kunigų skaičius padidėjo 741 asmeniu. Dabar yra
23,818 pasauliečių kunigų ir 12,762 vienuolių. Parapi
jų yra 13,315, misijų 5,670. Viso bažnyčių 18,985. Tai
naujas rekordas. Kunigų seminarijų skaičius paaugo
iki 203, o jose auklėtinių — klerikų 17,545.
Labai įdomios yra ir katalikų švietimo įstaigų skait
linės. Katalikų universitetų ir kolegijų vyrams turima
140, o kolegijų ir akademijų mergaitėms — 669. Vi
durinių mokyklų (High Schools) skaičius paaugo iki
1,468. Katalikų universitetus, kolegijas ir vidurines
mokyklas lankančiųjų studentų yra 501,088. žymi pa
žanga, nes 8,334 studentais šiemet daugiau negu per
nai. Parapijinių pradžios mokyklų turima 7,701 su 2,065,198 mokiniais. Tuo būdu katalikų mokslo įstaigas
dabar Lanko išviso 2,583,931 jaunuolis.
Katalikų visuomenė daug darbuojasi ir gausiai au
koja labdarybei. Ji išlaiko visą eilę labdaringų įstaigų
— našlaičių ir senelių prieglaudų, ligoninių. Našlaičių
prieglaudų yra trys šimtai su 31,263 našlaičiais. Sene
lių prieglaudų užlaikoma 179, o ligonines — 721.
Pažyjnėtina, kad atsivertimų į katalikybę pernai bu

LRKSA seimo belaukiant
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 53 seimas,
kaip skelbia. “Garsas”, įvyks birželio 22 — 25 dieno
mis, Hartford, Conn.
Kaip kiekvienos ' demokratišku būdu tvarkomos or
ganizacijos seimai yra svarbūs, taip svarbūs yra ir
LRKSA gyvenime. Susivienymo seimai gal dar svar
besni, nes tai yra fraternalinė apdraudos organizacija,
turinti milijoninį turtą, keliolika tūkstančių narių. Jos
reikalai yra tiek svarbūs ir dideli, kad seimams tenka
pašvęsti keturias ar penkias dienas.
Šiais laikais, tiesa, nelengva yra sušaukti gausingesnį seimą. Brangsta susisiekimo priemonės, nariams
nelengva yra išlikti iš darbų, nemažai veiklesnių narių
išėjo į kariuomenę arba ruošiasi išeiti.
Bet vis tik seimas įvyks. Valdyba energingai ragina
kuopas siųsti savo delegatus, motyvuodama, kad šiais
laikais reikia aukotis daugiau negu kuomet nors pir
miau, nes seime reiks aptarti ne tik savosios organi
zacijos ūkiškuosius reikalus, bet pasitarti ir apie tai,
kokiu būdu galėtume -dar Maugiau ir dar sėkmingiau
prisidėti prie Amerikos karo laimėjimo ir prie Lie
tuvos išlaisvinimo iš kruvinųjų hitlerizmo nagų. Lie
tuvių R. K. Susivienymui visada gyvai rūpėjo ir savo
krašto gerovė ir lietuvių tautos reikalai. Šiandien, kuo
met Amerika veda žūtbūtinį karą su tuo siaubu, kurs
ir Lietuvą yra pavergęs ir tykoja visai praryti, visų
mūsų jėgos turi būti įkinkytos Amerikos karo reika
lams.
Tad, ir mes iš sayo pusės raginame LRKSA Kuopas
labiau pasijudinti, rinkti ir siųsti į savo seimą atsto
vus, nes tas seimas bus svarbus, visais žvilgsniais
naudingas. Ir juo jis bus gausingesnis, juo didesnis
bus jo svoris, svarstant ir organizacijos ir kitus rei
kalus, surištus su šių, laikų reikalavimais.

Komunistai briaunasi į mokyklas

Balandžio 23 d. Nevv York Times rašė apie tai, kad
komunistai, kiek tik galėdami, veržiasi į Amerikos mo
kyklas. Nurodžius faktus, “Darbininkas” dėl to daro
tokias pastabas:
'■«**!<►(
vo net 82,087.
,
“Stengdamiesi pasirodyt išoriniais patriotais ir lyg
Katalikų Metraštis arba Official Catholic Directory
vengdami priešvalstybinės veiklos, komunistai betgi
yra didelė 1,239 puslapių geros popieros knyga, ku
nukreipė savo dėmesį į auklėjimo sritį ir pradėjo ves
rios kaina $5.00. Jos kasmet išplatinama 12,000 kopijų.
ti mūsų mokyklose įtemptą propagandą. Jie teigia,
Kita laida, kuri turi ne tik Jungtinių Valstybių kata
kad “kapitalistų” mokyklos nėra mokslo bei auklė
likų gyvenimo svarbius statistikos duomenis, bet ir
jimo įstaigos. Tai esą tik buržujų mulkinyčios, ku
Kanados ir Britanijos salų, turi 1,506 puslapius ir kai
riose auklėjama klusnūs kapitalistų bei išnaudotojų
nuoja septyni doleriai.
vergai. Tad komunistai siekia “audemokratinti” mū
Iš visų šiame metraštyje randamų statistikos duo
sų mokyklas ir pradeda nuo to, kad mėgina jose
menų pastebime, kad Jungtinių Valstybių katalikai
įgyvendinti “klasių kovą” ir užnuodinti vaikų ir jau
auga skaičiumi, stiprėja organizuotumu ir kyla misijų,
nimo mintis atkaklaus neklusnumo dvasia.
švietimo ir labdarybės darbais.
Komunistai mano užčiūčiuosią Amerikos visuome
nę. Kartais atrodo, kad ji iš tiesų duodasi hipnoti
zuojama. Bet ne visa. Ne tik valdžios viršūnėse, bet
Civilizacijos kaina
ir eilinių piliečių sluoksniuose juntama pavojus. Dėl
to organizuojama įvairios tardymo komisijos, kad
Praėjusį antradienį Prezidentas Rooseveltas savo ra
nešvarius griovikų darbelius aikštėn išvilktų.”
dijo kalboj padarė karo eigos apžvalgą. Tarp kitko, ji
•
sai pranešė, kad šimtai tūkstančių Amerikos kareivių
i
<
jau toli nuo savo namų, jie išsiųsti į strategines^ pozi
A. L. R. K. Federacija savo aplinkraštyje nurodė,
cijas kituose kontinentuose. Amerikos karo laivai plau kad yra reikalinga minėti: 1) Šv. Tėvo Pijaus XII
kioja visuose vandenynuose ir jūrose, lėktuvai skra vyskupystės sidabrinį jubiliejų — gegužės mėn. 13 d.;
joja visuose žemynuose. Karo produkcija dideliais šuo 2) Lietuvos Steigiamojo 8eimo susirinkimo 22 metų
liais stumiama pirmyn. Viskas paruošiama vienam di sukaktį — gegužės mėn. 15 d.; 3) Lietuvos pripaži
deliam. tikslui — karui laimėti. Šiam tikslui turi dirbti nimo (Jungtinėmis Valstybėmis) 20 metų sukaktuves
visi šio krašto žmonės nuo mažiausio iki seniausio, nes — liepos 27 d. Reikia manyti, kad mūsų visuomenės va
Jungtinėse Valstybėse dabar yra vienas tik frontas. dai ir veikėjai atkreips į tai savo dėmesį ir tomis pro
gomis surengs paskaitas arba prakalbas.
Taip bus iki karo pabaigos. Ne visi gali būti karo front

•tiekos

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 30 d.)

A. Nausėdienė praneša, kad
lietuvaitės ukrainiečių rink
liavoj Chicagoj surinko $600.
Aukos eina nuo karo nuken
tėjusiems ukrainiečiams šelp
ti.
Rusai

važiuoja namo.......

Per San Francisco ir čia
per Japoniją Rusijon iške
liavo 300 Chicagos rusų. Ir
iš kitų miestų važiuoja ne
mažai. Rusijos piliečių išlaisvinton Rusijon
•
Vokiečiai nori taikos.........

Vokiečių kareiviai RygosDvinsko šone reikalauja tai
kos su rusais. Vienoje vie
toj iš apkasų vokiečiai iškė
lė lentą su parašu: “Rusai,
neatakuokite ir mes neatakuci^ime”. Vokiečiai lakūnai
mėto atsišaukimus rusų li
nijose siūlydami taiką.
•
Baisūs mūšiai.... Arras ir
Champagne frontan vokie
čiai pasiuntė sustiprintas
jėgas ir ten įvyko pasibai
sėtini mūšiai. •
Anglai remia Lęnkiją.......

Anglijos vyriausybė prane
ša, kad ji džiaugsmingai su
tinkanti žinią apie tai, kad
Rusija pažadanti Lenkijai
nepriklausomybę.

For Victory...
Buy
U. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

ko, kad jie sugriovė
caro
sostą. Jie tik sako, kad jų
Bene, keisčiausia vagystė, žodis išsipildė”.
Cicilistai — balšavikai vi
tavorščiai, bus įvykus Amerike, Nevv Yorke, Susivieny suomet giriasi, kad jie griau
mo Lietuvių Amerikoje cen na kapitalistinę, biurokrati
tre: kas nors pavogė narių nį parėdką, o čia, kaip ma
adresus, kuriais siuntinėja tome, tik spėliojimais užsimas organas. Dabar daromi imdinėja.
visokie figeriai. Vieni na
Pas kriaučių Joną Guziką
riai balšavikų gazietose
skundžiasi, kad jie “Tėvy Maikis Palukaitis užsisakė
nės” adresais pradėjo gauti eilę drabužių. Prašo, kad
Jurgelionio brolišką gazietą, kraučius greit pasiūtų, bet
kiti sakosi gauną cicilistų užmokėti, sako, greit negalė
gazietas su jų sleito agitaci siu. Malonėsiu palaukti tris
niais lapeliais. Treti gauna mėnesius.
— O tai niekis, — atsako
dar kitokią literatūrą. Ir
vis siunčiama nemokamai, jam kraučius. — prašau dėl
to nesirūpinti.
neprašomai.
— Dėkui, dėkui, — karto
Vagiui susekti lietuviai
turi labai gerą priemonę. tinai sako Maikis Palukai
“Vagie, kepurė dega!” Va tis. — O kada siūtas bus
gis capt už savo
kepurės. gatavas?
— Už trijų mėnesių, —
Ale šioj vagystėj nei toja
priemonė nemačytų, nes, pa atsakė kriaučius.
sirodo, sušukus: “Vagie, ke
Jonas Babuškaitis nese
purė dega!” bent tuzinas
žmonių sykių greibtų už sa nai su Ona Bastyte nesenai
buvo priėję prie altoriaus
vo kepurės.
amžinos meilės mazgui su
rišti.
Mes, tikintieji, iki šiol mis
Susitikęs aną dien Babušlijom, kad vadinamieji lais
vamaniai, sandariečiai be kį klausiu:
— Na, Džian, kaip sekasi
jokio tikėjimo žmonės. Ale,
štai, A. Brijunas sandarie- ženybinis gyvenimas?
— O, — sako, — gyvena
čių gazietoj ragina mesti
me kaip rojuje. Dienomis
“tikėjimiškus skirtumus”.
žmonos nėra namie, o nak
Matot, laisvamaniai turi
timis — manęs. Geresnio
ne vieną, ale net kelius ti
gyvenimo nereikia.
kėjimus, kurie juos padaro
skirtingais ir bejėgiais. Čia
Sakoma, kad vienam me
aš ir gi pritariu Brijūnui.
daus svarui padaryti reika
Reikia laisvamaniams, sanlinga 5000 bičių. Bet kuo
dariečiams mesti tikėjimiš
met viena bitė nutupia ant
kus skirtumus, ba kas gi iš
kieno nors nosies, ji
esti
to, kad dabar kas laisvama
bombos sunkumo.
nis, tai kitas tikėjimas. Dėl
to jie ir negali sudaryti vie
JUST VUM3
nybės ir tokie bejėgiai.

Po svietą pasidairius

Sugriuvus Rusijos caro
sostui, So. Bostono malkinių
cicilistų gazieta 1917 m.
(No. 13) rašė:
“Kas pažįsta gyvenimą,
tas žino, kad revoliucijas
gimdo tam tikros gyvenimo
sąlygos. Socialistams šitą
gerai žino ir todėl jie nesa-
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SENATORIUS TOM CON NALLY APSIVEDĖ

Senatorius Tom Connally, Texas ir jaunoji Mrs. Morris Sheppard (dešinėje), buvusi
mirusio senatoriaus žmona. Vestuvės įvyko Nevv Orleans, kuriuos surišo Rev. J. D. Gray
(kairėje). J. A. Buchanaa ir N. P. Sanderson, jaunosios motina.

DRAUGAS

Ketvirtadienis, bai. 30, 1942
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2077 Danilevičius, Juozas (Romualdas), 41,. employee, 2168. Daukša, Antanas (Simas), 70, vvorker, res. Stakiai
Prievartos darbo
res. Kaunas. __
Raseiniai.
2078 Danilevičius, Teofilis (Pranas), 33, worker, res. 2169 Daukša, Antanas (Antanas), 44, res. Stakiai
jungas uždedamas
Raudonė.
Seda.
2170
Daukšienė-Laurynaitytė,
Sofija,
35,
teacher,
Stakiai
2079 Danilevičienė, Julija, housevvife, res. Seda.
2171 Daukšaitė, Nijolė (Antanas), 12.
ant pavergti)
2080 Danilevičiūtė, Nijolė (Teofilis), 6 years old.
2081 Danilevičienė, Nadiežda, 70, farmet, res. Slavėnai 2172 Daukša, Sigitas (Antanas), 8, res. Stakiai Raudonė
(Tęsinys)
2173 Daukša, Bronius (Liudas),
43, res.
Dirgaičiai gyventojo
Švenčionėliai.
Griniškis.
2001 Dacev’ičius, Vacius 32, bncklayer, res. Vilnius.
2082 Danilevičiūtė, Julija, 48, Slavėnai.
DauKSiene, Liucija Kazys), 42, housevvife.
Vokietijos reicho komisa
2002 uaceviciua, tuauas, oorn l»db, baKer, res. Kaunas. 2083 Danilovič, Algirdas, 53, lavvyer, res.
Betygala 2174
2175 Daukšienė, Anele , Kazys), 34, farmer.
200d uacKeviciene, Juozapas (hunas), oorn 19Jo, house-1
Raseiniai.
*
ras
Lohse išleido įsakymą,
2176 Daukša, IJucijonas (Bronius), 12.
vviie.
12084 Danilovič, Vena, born 1894, housevvife.
pagal kurį visi “Ostlando”
2177 Daukšaitė, Aldona (Bronius), 10.
2004 Uacn.eviėiutė, Janina (Vladas), born 1926, student. 208b Danilovič, Ona, born 1920.
2178 Daukša, Alfredas ((Bronius), 9.
gyventojai turi atlikti tam
2003 Gagens, jonas ( j ui gis), boin r’eo. 2d, ±8dt>, Journa- '2086 Daniliauskas, Antanas, 65, teacher, res. Marijampolė 2179 Daukša, Ivoldas, 6 years old.
tikrą darbo prievolę, ar tai
iisu, res. Kaunas.
2087 Daniliauskienė, Marija, 38, teacher, res. Marijampolė 2189 Daukša, Liudas, 4 years old.
2006 vagius, jax6is (Jonas), born 1903, lawyer, res.'2088 Daniliauskas, Antanas), 16, student.
Leopoldas (Pranas), born 1914, cook, re3. į personalinę, ar tai traukia
Kaunas.
2089 Daniliunas, Stasys (Juosas), born 1906,
army 2181 Daukša,
mąja jėga (arkliais). Taip
Kaunas.
officer, res. Vilnius.
2007
įvažas (Baltrus), born 1916, lieutenant, res.
2182 i>auxxvias, Adolfas, 34, employee, res. Kaunas.
pat turtai gali būti panau
2090 Damseviėius, Mykolas (Mykolas), 60, imployee, res. 2183
Varėna
Daunora
vičiutė,
Janina,
65,
farmer,
res.
Pagirys
doti darbo prievolės reika
Kėdainiai.
'2008 Gamų»saa, Bronė, 56, res. Varėna.
Anelizna.
Kėdainiai.
20uy Gatnovsitu, beda, 2tf, employee, res. Varėna.
2184 D&usa, Juozas (Motiejus), 27, farmer, Kazimiera va lui. Personalinė prievolė,
2010 uanyae,
Auoiias, oo, aeaier,
res. Gražiškiai, 2091 Damftevičianė, Katarlna, 45, housevvife.
pav.,
gali pasireikšti tuo,
r
2092 Daiševičius, Mikas (Mikas), 25, employee, res. 2185 Utena.
V ilka viskis.
Dausienė,
Pranė,
60,
farmer,
Kazimierava.
kad bus įsakyta pagaminti
Kaunas.
2011 baniuieue,
Anelė (Juozas), 21, teacher, re3.
2186 Dausa, Kazys, (Motiejus), 30, teacher, re3. Vilnius. tam tikrus padargus ar pa
2093
Daiševičiutė,
Emilija
(Mikas),
20,
student.
Gražiškiai.
2187 Dautienė, Sofija (Stasys), 30, housevvife. re3. Atu2012 Gaincie, audrius (Jurgis), 40, employee, res. Šili- j2094 Daniulis, Viktoras (Baltrus), 21,
vvorker, res.
našiai. Darbo prievolė gali
nai Tryškiai.
Budriai.
ninkai, Kiduliai.
2188 Dauta, Edmundas (Klemensas), 7 years old.
būti uždėta ir ištisiems vals
2013 nainoiene, muilija (Antanas), 37, housevvife, re3> 2095 Dankbaras, Jonas (Fricas), 67, farmer, res. Jacko 2190 Dautaitė, Audrutė (Klemensas), 11-2 years old.
čiams. Smulkiau apie prie
niai Pabiržė.
Šilininkai.
2189
Dautattė,
Gailute
(Klemensas),
4
years
old.
2096 Dankbanenė, Liucija (Gedertas), 56, farmer.
2014 uainaaite, Zosė, (Andrius), 16 yrs. old.
2191 Davalga, Juozas (Benediktas), 35, employee, re3. volės apimtį nieko dar ne
. 2097 Dankbaras, Heroldas (Jonas), 19, student.
2015 Damae, Algimantas (Anumis), ±0 yrs. old.
paskelbta.
Pužiškiai Tauragė.
201t» Gailiae, Amanas (Jonas), 4d, empioyee ot the Red 2098 Danulienė, Julija, 67, res. Vainutas.
2192
Davidavičius,
Julius
(Aleksandras),
born
1912,
emį
Nuo darbo prievolės pa2099 Dapkevičius, Vladas (Jonas), 36,
worker. res.
Cross, res. Kaunas.
ployee,
res.
Švenčionėliai.
liuosuojami
vokiečių įstaigų
Kaunas.
2017 baniuiene htatkeviciutė, Marija (Juozas), 29, den2193
Davidavičienė-Miknevičiutė,
Irena
(Julius),
born
2100 Dapkus, Povilas, 40, teacher, res. žaiginys.
“Ostlande” tarnautojai.
tist, res. Kaunas.
1912, employee.
2018 Dailide, lianas (Pranas), born 1896, farmer, res. 2101 Dapkienė, Katarina, 32, housevvife, res. žaig.nys.
2194. Davidavičius, Aleksandras (Julius).
2102 Dapkus, Povilas (Povilas), 9 years old.
Keturkaimis, Kybartai
2195 Davidavičiutė, Veronika, born 19i4, res. Skaudvilė.
re3 2103 Dapkutė, Dalia (Povilas), 4 years o.'d.
2019 Danidiene, iviarija
(Jonas), 32, farmer,
2196 Davidžionek, Ignas (Jurgis), 65, farmer, res. Megi Naciu pavergtuose
2104 Dapkus, Antanas, 40,
army officer, res.
Keturkaimis.
nai Kamajai Švenčionys.
Panemunė.
2020 Gaindt, Algirdas (Pranas), 11 yrs. old.
2197 Debaila, Kostas (Adomas), 44,
employee,
res. kraštuose įvesta
2105 Dapkus, Antanas (Liudas), 60, res. Seda.
2021 Dailidė, Kęstutis (Pranas), 7 yrs old.
Šiauliai.
2022 Dailide, Juozas (Juozas), born 181)0, teacher, res. 2106* Dapkienė, Julia, 65, housevvife, res. Seda.
2198 Debailienė, Teklė (Jonas), 45, employee.
druskos ir sacharino
Marijampolė.
2107 Dapkutė, Zofija (Antanas), 21, res. Sec12199 Debaila, Žibutis (Kostas), 10.
2023 Daiiioiene, Koste, 35, teacher, res. Marijampolė. ,2108 Dapkus, Liudas J Antanas) , 25, employ
2200 Dedele, Antanas (Jurgis), 45, employee, res. monopolis
2024 Dailidė, Algimantas (Juozas), born 1926, student. i210d Dapkienė-Dudaitė, Joana 23, employee, S
Kaunas.
2025 Dailide, Juozas (Izidorius), 37, inspector, res. 2110 Dapkus, Justas, 37, employee, Tauragė.
(Daugiau bus)
2111 Dapkienė-Peldavičiutė,
Dapkienė-Peldavičiutė, Ja
Jadvyga
Vokietijos reicho komisa
Kaunas.
J------ (Domas),
----- 32, house
vvife,
res.
Tauragė.
2026 Gaiuaienė-Orintaitė, Antanina (Jonas), 35, teacher,
ro įsakymu, “Ostlande” į2112 Dapkutė, A ūda-Jadvyga (Justas), 8 years old.
res. Kaunas.
vestas druskos monopolis.
2027 Dailide, higitas-Edvardas (Juozas), 9, student, res. 2113 Daraitė, Ona, 9 years old.
Druskai įsivežti ar eksploa
2114 Dargis, Jonas, 30, teacher, res. Runikiai Radviliškis
Kaunas.
tuoti reikia vokiečių komi
2028 uamadskas, Stasys (Vincas), 43, policeman, res. 2115 Dargis, Vytautas (Juozas), 23, student, res. Šiauliai
211C
Daraskevičius,
Zigmas
(Jonas),
technician,
res.
Vilnius.
saro leidimo. Nuo įsiveža
Ūžia ūkis Radviliškis.
2029 Dainovski, Vincas (Danas), 34, farmer, res. Raumo druskos dvigubo centne
2117 Dargys, Jonas, 33, teacher, res. N. Radviliškis.
diškiai, Olona.
rio imama rinkliava 9 mar
2030 Dakinevicius, Balys (Jonas), 37, chauffeur, res. 2118 Dargienė-Rukinskaitė, Milda, 27, housevvife, res.
Radviliškis Biržai.
kių sumai.
Viliškavas, I rakai.
2119
Dargytė,
Birutė
(Jonas),
7
years
old.
2031 Dakinevicius, Stasys (Vladas), 37, employee, res.
Įvestas taip pat cukrelio
2120 Dargys, Jonas (Jonas), 5 years old.
Mažeikiai.
(sacharino) monopolis.
2032 Dakinevicienė Beresnevičiutė, Marija (Zigmas), 30, 2121 Dargytė, Laimutė (Jonas), 3 years old.
2122 Dargužienė-Gaisytė, Lyda (Petras), 27, employee,
housevvife, Mažeikiai.
res. Kaunas.
2033 Dakineviciute, Ona (Stasys), 5 years old, Mažeikiai.
2123
Dasevskis, Juozas (Juozas), born 1909, tailor, res.
2034 Daleckas, Jonas (Juozas), born 1908, teacher, Jo
Vilnius.
niškis Adoliškis.
2035 Daieckas, Nikodemas (Juozas), 43, farmer, Atlaužai 2124 Daškevičius, Viktoras (Maksimilijonas), 27, vvorker,
res. Kaunas.
Vestuvės
Plateliai.
2125
Daškevičienė, Marija, 82, housevvife, res. Vilnius.
2030 Daieckiehė-Ročaitė, Adolfą, 30, farmer, Atlaužai.
2126 Daškus, Vincas (Julius), born 1917, vvorker res.
Jono G. Pažėros su Edna
203t Daieckaitė, Genė (Nikodemas), 8 years o.d.
y
Rimučiai Žarėnai.
2038 Daieckaitė, Irena (Nikodemas), 7 years old.
Briukiūte vestuvės buvo 12
2127 Daubarienė, Monika, farmer, res. Bugališkai
2039 Dalmontas, Pranas, 32, teacner, res. Igna.inas.
d. bai. Baltimore, Md., Šv.
Kuktiškiai.
2040 Dalmotienė, Zofija (Jonas), 30, teacher, Ignalinas
Alfonso bažnyčioje. Šliūbą
2128 Daubaras, Vladas, 16 "years old.
2041 Dalmontas, Pranas, 30, teacher, res. Utena.
davė kun. Mendelis. Vestu
2042 Damaiodienė, Vanda (Adolfas), 42, housevvife, res. 2129 Daubaras, Mečys, 14 years old.
2130
Daugelienė-Skipitytė,
Ramulė,
born
1918,
student,
Marijampolė.
vių puota buvo jaunosios tė
res. Dotnuva.
2043 Damarooaitė, Danutė (Jurgis), 18, student.
velių namuose, Baltimore j.
2131 Daugelis, Adrius (Juozas), 37, army officer, re3.
2044 Damarodaitė, Gražina (Jurgis), 11, student.
Iš Gary dalyvavo jaunojo
Trakai.
2043 Damarodas, Vytautas (Jurgis), 19.
Tilt Vtethll usually doesn’t
1
flliS Killor is one of bill tone ot
2132
Daugėla,
Julius
(Jurgis),
40,
teacher,
Būdviečiai
tėveliai:
Motiejus ir Kostan2046 Damašas, Adomas (Jonas), 20, farmer h’kamaičiai
' even know when he’s been
’ tuberculosis germs now at
Rudamina.
.
•
Gaudžiunii.
cija Paženki, brolis Bronius
large. I?e and his fcllows flouruh attaeked — he may feel fine untll
2047 Damašius, Klemensas (Domas), 33, teacucr. res. 2133 Daugelienė-Bielytė, Teklė (Juozas), 40, Housevvife,
in »ar time. Striking without months latcr when it’s too la*e.
ir brolienė Elena Pažėrai, J.
res. Būdviečiai Rudamina.
warning. they will eventually. Eiglit O5it of ten persons don’t
# Vilnius.
Vaitkus ir S. Talantis ir O.
2134 Daugėlaitė, Milda (Julius), 19, student.
according to statistus, kilt one reach the doctor soon cnough.
2048 Danįasienė, Valerija, born 1910, stenotypist.
2135
Daugėlaitė,
Danutė
(Julius),
16,
student.
oia
o)
etery
twenty
pcnple
w/io
Kreton, kurie po vestuvių
2040 Damaševičius, Kazys (Vincas), 34, vvorker, .Šančiai.
are readtng
vcarnmgl
2136 Daugėla, Vytas (Julius), 10.
2050 Dambrava, Silvestras, 55, employee, res. Utena.
aplankė žymias vietas Bal2137 Daugėla, Vincas (Jonas), born 1907, vvorker, res.
2051 Dambravienė, Marija, 40, housevv^e, res. Utena.’
timorėj. Buvom nuvykę ir į
Kaunas.
1 2d32 Dambravaitė, Vitalija (Silvestras), 15, student.
2138
Daugirdas,
Tomas,
42,
lavvyer,
res.
Marijampolė.
Washington,
D. C., kur ap
2053 Dambrava, Stasys (Silvestras), 13, student.
2139 Daugirdienė, Sofija (Pranas), 30, empioyee, res.
2054 Dambrava, Keistutiš (Silvestras), 10, suient.
lankė Nežinomo Kareivio
Marijampolė.
2055 Dambrava, Gediminas (Silvestras), 8 student.
kapą, Arlingtono kapinėse;
2053 Dambrauskas, Bronius (Edmundas), born 1901, 2140 Daugirdas, Romas (Tomas), 7 years old.
buvo ir pačioj viršūnėj
2141 Daugirdas, Algutis (Tomas), 4.
physician, res. •Vilnius.
Washingtono paminklo, iš
205? Dambrauskas,. Juozas (Ignas), 39, engineer, res. 2142 Daugirdas, Tadas (Mykolas), 27, physician, re3.
Vilnius.
kur galima matyti visas
Vilnius.
2143 Daugys, Petras (Martynas), 65, farmer, re3. BrožišWashington miestas. Labai
2058 Dambrauskas, Stasys (Julius), 40, employee, res.
kiai Subačius.
Marijampolė.
tas
buvo įdomu.
214? Daugienė, Alvina, 65, housevvife.
2059 Dambrauskienė, Genovaitė, 40, housevvife, res. 2145 Daugys, Teodoras (Petras), 27, res. Brožiškiai.
Dabar grįžę iš kelionės
Marijampolė.
2146. Daugytc, Alvina (Petras), 50. hausevvife.
visi ilsisi namie, Gary, Ind.
2060 Dambrauskas, Henrikas (Stasys), 10, student.
2147 Dausrulienč, Genė (Vladas), 28, housevvife, res.
0 n» Sitnt Orint is to have 4 Rlfht Hew your local. statė,
Koresp
2061 Dambrauskaitė, Regina (Stasys), 15, student.
Šiauliai.
** a peri<xlic che; ’; up with
* and national T. B. associa2062 Dambrauskaitė, Genovaitė (Stasys), 5 years old.
2148 Daujotas, Mykolas (Aleksandras), 32,
employee,
your doctor Ke ean make
...c a tions are eondneting their Early
2063 Dambrauskas, Kazys, 32, res. Vilnius.
res. Raseiniai.
eini pie. painle.ee tęst in a fcw Diagnosis Campaign. Cocperate
Ar žinai, kad 2064 Dambravičienė, Teklė (Alfredas), 70, farmer, res. 2149 Daujotienė, Pranė (Leonas), 22 housevvife.
minutes And if y o i > ;io, ,i I hap- vvith theiri—arrange to see your
pen to have T.B you cau cat; h doctor today. Remember. TU.
Kačerginė Kaunas.
2150 Daukantas, Jonas, 33, teacher, res.
Panoteriai
kille more people between 15 and
it in time.
Glenn L. Martin, galva ge
Ukmergė.
2065 Dambrovska, Stefanija, 52, farmer from Orveda
1,5 than any other diieaee.
2151
Daukantienė,
Monika
(Juozas),
33,
teacher.
Bezdoniai.
niausios lėktuvų dirbtuvės
1934,
2066 Dambrovska, Stefanija, 24, farmer, Orveda 2152 Daukantas, Vyty tis-Jonutis (Jonas), born
Amerikoje, būdamas 6 me
student.
Bezdoniai.
tų amžiaus buvo užsidėjęs
2153 Daukšienė, Aelė (Kazys), 33, farmer, res. Griniškis
2067 Damijonaitis, Juozas, 39, teacher, Lekėčiai.
2154 Dauša, Evaldas (Juozas), 6 years old.
“kitę” “dirbtuvę”, kuri bu
2068 Damijonaitienė, Marija, 32, Lekėčiai.
2155
Dauša,
Liudas
(Juozas),
5
years
old.
vo namo virtuvėj.
"K te”
2069 Damijonaitis, Algimantas (Juozas), 9.
FIND ITI
2156 Daukša, Andrius, 60, res. SurguČiai Sasnava.
2070 Damijonaitis, Domas (Juozas), 2 years old.
parduodavo po 25c.
TREAT IT!
2071 Damne. Juozas (Antanas), bom 1892. fanner, rea.
8urSu4iai
Sakalaičiai Gervėčiai.
£58 Daukšiene. Petronėle 30 farmer
CONQUFH ITI
T,
,. n
, ... .
2159' Daukšaite, Elzbieta (Andrius , 50, farmer.
Viena Pietų valstybėse
207z Darnusis. Pranas. 45. employee rea RokiSkrs,
aflc, D!rtkSU Andriu., 40, farmer.
departamentinė krautuvė pa
2073 DamuArcne, Antanina (Baltrus), 48, tiouacaufe, re,. 2151 Daukšienė, Petronėlė, 39, farmer.
Rokiškis.
skelbė specialų “sale” gami
2162 Daukfra, Petras (Andrius), 4 years old.
MAKE EVERY PAY DAY
2074 Darnusis, Algirdas
(Pranas), born 1925, student, 2162 Daukšas, Jonas (Andrius), 40, res. Kalvarija.
nių "Made in Japan” ir visi
Rokiškis.
2164 Daukšienė, Aleksandra, 23, teacher, res. Kalvarija
tie pin gai skiriami nupir
2075 Dangutis, Jonas, 39, employee, res. Kaunas.
į216C Daukšytė, Aldona (Jonas), 5 years old.
kimui bombanešio Japonijos
2076 Danilevičius, Antanas (Amanas), 29, vvorker, res. 218r Daukšytė, Giedrutė( Jonas), 2 years old.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI

FOR MURDEI!!

GARY, IND.

TUBERCULOSIS

BOND DAY

Kalvarija.

____ 2167 Daukša, Antanas (Antanas), worker, res. Seda.

JOIN THE PAY-ROLL SAVINOS PLAN

fabrikams bombarduoti.

R^tviradienis, b&l. 30, 1842

PRAŠOME į
MOTINA

MOŠŲ
VIRTUVĘ

AUKLĖTOJA
KIAUŠINIAI SU
BULVĖMIS

KAIP ELGTIS SU VAIKAIS

Trys kiaušiniai, du puodu
kai išvirtų bulvių, atšaldintų ir supiaustytų į mažus
gabalėlius, vienas šaukštas
smulkiai sukapotų svogū
nų, du šaukštai miltų, pusę
šaukštelio druskos, vienas,
puodukas
saldaus pieno,
pusę puoduko džiovintos
duonos trupinių ir trys šau
kštai sviesto.

tame pečiuje, kol viršus pa
ruduos.
NAUJI PATARIMAI

Padedant vasarai žiemi
nius drabužius, pirmiausiai
reikia gerai išdulkinti, iš
vėdinti ir apibarščius naftaliu, galima dar apdengti
kiek galima laikraščiais.
KandV8 labai nemėgsta ra
šalo ir neina ten, kur randa
si laikraščiai.

Nesigailėkime meilės sa-, lio paklydimų. Ta
meilė
vo vaikams. Meilė yra sielos švies jam ir saugos jį pas- yra naujai įvestas.
saulė. Kaip žemės gėlės ne- kui per visą gyvenimą ir,
Moterų Sąjunga turi apie
pražysta gražiai be saulės, ne t motinai mirus, sulaikys 100 tą kuopų, kurios, reikia
šiemet jau toks šykštus pavasaris:
taip sielos gėlės nepražy3ta jį ne nuo vienos nuodėmės. pasakyti, yra veiklios. Jos
takus man geltonais žiedais nusėjo.
be meilės. Be motinos meilės i Gal manysite: kaip č.a vis darbuojasi ne t.k savo orga
Ir mano dalią, dalužę mano
vaiko sieloje tamsu ir šalta. ką sutaikinsi — ir meilę, nizacijai, bet veikia parapi-1
kažin kur neša keturi vėjai.
O vaikas kaip tik reikalauja ir drausmę, ir griežtumą, ir jų gerovei, Lietuvai, padeda
Todėl aš jos neparšaukiu,
Verdant taukus ar aliejų,
daug tos sielos saulės, tos švelnumą? Labai gerai gali visus kitus visuomeAinius ir
Kiaušinius reikia išvirti
Nuklydusios
kažin
kur
vieškeliu.
šilumos, kaip kiekvienas jau ma sutaikinti. Drausmė sa- kultūrinius darbus dirbti.
kietai, ataušinti, nulupti ir visuomet turėk mintyje, kad
O naktimis, kaip niekur nieko,
nas augalas. Tiesa, juk be- v° vietoje, o meilė savo. Dar Pastaruoju laiku daug Mo
supiaustyti į riekutes. Iš- taukai bei aliejus lengvai
rankas į žvaigždes iškeliu.
veik kiekviena motina myli daugiau galima sakyti: juo terų Sąjungos kuopų įsitrau
sviestuoti molinį bliudą ir gali užsidegti. Visuomet po
Žinau,
kad
laukia
manęs
motina,
savo vaiką, tik visa nelaimė, stipresnė drausmė, juo dau- kė į Amerikos Raudonoje
dėti į jį bulves ir kiaušinius ranka turėk užtektinai drus
kaip drebulė palikusi,
kad ta meilė dažnai taip gi- g-au reikia • rodyti meilės, Kryžiaus darbą, kai kurios
eilėmis. Apipilti padažu, ku kos, kuria galima ugnį už
ir jau akis pažiūri tan kraštan,
liai gludi jos širdyje, jog kad viskas pajėgtų noromis net atskirus vienetus suda
ris šiaip padaromas: Ištir gesinti. Vandenį niekuomet
kur saulė teka rinkose.
vaikas, galima sakyti, men- tai drausmei pasiduoti. Nes, rė.
pyti du šaukštu sviesto, pri nereikia vartoti, nes šiuo
Man
ūkanos
temdo
saulėtekius,
kaip jau pirmiau sakyta,
dėti svogūnus ir kepinti kol atvėju tik išplės ugnį.
kai ją tejaučia.
bet
debesys
apdrisko,
Jaunos
lietuvaitės,
įstoju

niekas neįkvėpia tiek jėgos
bus geltoni, tada pridėti mil
Aš į nedalią netikiu
Kas norite gerai auklėti, ir noro apgalėti save, kovo sios į š:ą organizaciją, ras
Kepant bulves taukuose
rausvai žydės dar viskas. Gražina Tulauskaitė. tus, druską, ir gerai išmai
pasistengkite daugiau mei ti su savim kaip, meilė. Čia plačiausią veikimui dirvą ir,
šius viską pridėti pieną. Vi arba aliejuje, nuskutus, rei
lės rodyti vaikui. Nebūki dar žodis toms motinoms, t>e to, apdraus savo sveika Mišios bus laikomos narių gai švęsti. Padėjus į šalį rinti reikia nuolatos mai kia jas supiaustyti į nedide
S. intencija. Suvažiavusios iš namų reikalus visos suva- šant, iki skystimas paliks lius gabalėlius, palaikyti
te susiraukusios, pasišaušu- kurios neva labai mylėda tą ir gyvybę,
sios, šiurkščios, neprieina- mos vaiką, nepajėgia jo su- I
--------visų kuopų narės bendrai žiuokime kaip vienos mo- tirštas. Užpilti šį padažą vandenyje kelias minutes,
mos. Nesidrovėkite pagla- drausti, nei nubausti, nei
eis prie šv. Komunijos Po j tinos dukros pagarbinti vie ant bulvių ir kiaušinių, už paskui nudžiovinti ant sau
Visos dalyvaukime
monėti vaiką
pabučiuoti nieko jam atsakyti. Tokia
visam parapijos salėj bus šai Dievo Motiną Mariją, pa barstyti druskos ir pipirų, so rankšluosčio. Bus gardės
bent labai dienai ir labai I meilė nėra tikra meilė. Tai
Moterų Sąjungos Chicago1 bendri pusryčiai, kuriuos prašyti Jos malonių savo sulyg skonio, ir kepti karš- nės.
nakčiai, meiliai su juo paš- greičiau gyvuliškas palinki- apskritis Motinų Dieną mi- • paruoš 3-čios kuopos sąjun- darbams ir sykiu pasimels
nekučiuoti, pasidomėti jo j mas. Tikrai mylėdami, mes nės šį sekmadienį, gegužės! gietės.
ti už gyvas bei mirusias sa lyvautų šiose iškilmėse. PaŽmogaus geidulys pradžie
reikalais ir žaidimais. Jūsiį i trokštame laimės mylima - 3 dieną. Dvasinė puota bus
Brangios sąjungietes! Šią vo brangias motinėles.
sirodykime, kad esame vie je pašalinis, paskui — sve
meilei
bespinduliuojant, jam žmogui. Bet tenkinda- Dievo Apvaizdos parapijos reikšmingą dieną savo meTaigi, tenebūna nei vie ningos ir suprantame Moti čias, paskui — namų šeimi
augs meilė ir vaiko širdyje. mi kiekvieną vaiko užgaidą, hažnyčioj 9 vai. ryto. Šv.1 tinę šventę turime skaitlin nos sąjungietes, kuri neda- nų Dienos reikšmę. Ta pati ninkas.
Talmudas
O su meile daugiausia p ašie ar padarysime jį laimingą?
kiama auklėjime. Iš meilės Taigi, nors kartais ir skau
Jei pastatysi gražiausią
vaikas padaro daug ką, ko dėtų širdį, griežtai reikalau
bažnyčią, o jei katalikai bus
kitaip niekuomet nebūtų kitę iš vaiko viso, kas padės
žalia medžiaga, bedievybė
prisivertęs padaryti. Karš jam pasiekti tikrąją ir ne
ją suvirškins, o iš tos baž
tai mylėdama motiną, ji ir pabaigiamąją laimę — sie
nyčios bedieviai padarys te
apgalės daug blogų palinki los išganymą. Tuomet tikrai 1
atrą, muziejų, šokių salę pa
mų, apsisaugos nuo dauge mylėsite savo vaiką.
galios paleistuvybės namus.

GELTONI ŽIEDAI

DAIRY COOKS CORNER

AN OMELET in one of its innumerable
variations—ia a happy choice as the

LIETUVAIČIŲ KATALIKIŲ SĄJUNGĄ
Pažymėtina, kad Moterų
Šiuo metu A, L. R. K. Mo
terų Sąjunga veda naujų na Sąjunga modernėja. Ji įsis
rių prirašinėjimo vajų. No teigė pastovų centrą -=*- ras
rima į šią organizaciją pri- tinę (4559 So. Paulina str.,
traukti kiek galima daugiau Chicago, III. Įvesta nauji
lietuvaičių katalikių. Ypač ; skyriai ir sutvarkyta mokės
daug dėmesio yra krečiama čių lentelė. Turi du pašalpos
į jaunametes. Suprantama, ligoje skyrius — $5.00 ir
kodėl: norima apdrausti jį $7.50 savaitėje. Mokesčiai
ne tik sveikatą ir gyvybę, mokami sulyg amžiaus. Ap
Be to, svarbiu jauno kraujo draudos — pomirtinės taip
įpilti į organizaciją, kad ji pat du skyriai — $150.00 ir
būtų gyvesnė, kad jos atei- $300.00. Mokesčiai palyginti
tis būtų tikresnė ir stiprės- neaukšti. Bėję, antrasis apnė.
draudos skyrius ($300.00)

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

main dish for springtime luncheons and
suppers. Economical, as all egg dishes are at
this season of the year—and easy to make,

omelet boasts a good store of essential food
material and a fine savory flavor that gourmeta approve. There are two types of omelet

—fluffy omelet in which the egg whites and

yolks are beaten separately and plain omelet
which is more firmly constituted. Either may

<

be combined with virtually any vegetable or
seafood or served with bacon, ham or sausage.

V Kankina Nervingas Shi*
vis ir Skausmai žarnose?

Today s featured recipe uses savory spring
mushrooms and a bit of onion and parsley.
Fresh buttered asparagus is an especially good
choice ag the vegetable accompaniment. With

crisp buttered toast or hard rolls it makes a

heart y, nutritious main course!

DESSERT OMELETS
Put the omelet is not limited to one par-

YEAR’S TOP DEB ONLY 16

ticular course on thė menu. This versatile dish
l5^-s claim to a place in the dessert section of

MAIN DISH SPR1NO SALAD

the cookbook, too. For there are fruit omelets

(Šerpei 4)

1 tar Bowman Cottage Cheese
1 bunch watercres8
1 can red kidney beans
eup celery (chopped)
M eup American cheese (cut in cubes)

of all kinds, macaroon omelets, almond
omelets and chocolate omelets—all elegant
desserts. The šame basic recipe may be used
for the dessert omelet, except that one table

spoon of powdered sugar is subetituted for the
salt and a fruit, nut or macaroon filling is used.
A squarc of melted chocolate added to the
beaten egg yolks tumsitintoachocolateomelet.

(Šertu 4)

4 Bowman eggs įseparated)
pound mushrooms (sliced)
1 tablespoon onion (minced)
% teaspoon salt
M teaspoon pepper
2 tablespoons green pepper (chopped)
2 tablespoons parsley (chopped)
J4 eup Bovvman Superior Flavor Milk
eup Bovvman Street Cream Butter
Šauti sliced mushrgpms in two tablespoons of the butter until tender (about si*
minutes). Add minced onions, green pepper and parsley. Sėt aside vrhile preparing
omelet,

Arine

tmepnoto-

Miss Ona O’Neill, daughter of playvvright Eugene
O’Neill, was voted Amcrica’s “No. 1 Debutante for
•š42.” She has black hair, is 5 feet 4 inches tall and
weigha 120 pounaa.

2 tablespoons green pepper (chopped)
Green onions, radishes
Bowman eggs (hard cooked)

French dressing

Combine kidney beans, celery, green pepper, and American cheese. Place a bosvlful of cottage
cheese in the cen ter of a large salad pla te or platter. Arrange spoonsful of the kidney bean salad
on either side of the platter. Gamish vvith bunches of watercress, green onions, radishes and hard
cooked eggs. Serve tvith French dressing.

IO OMELET WITH MUSHROOMS

<"t>ruuK<ta"

E. Ožeškienė

Beat egg yolks until light and lemon colored Add salt, pepper and milk. Beat įveli.
Beat egg vvhites until stin and fold into the yolks.
Heat remaining two tablespoons of the butter in skillet (or spėriai omelet pan)
until it begins to cook. Turn omelet mixture into pan. Cook over medium lovr bumer.
As bot tom of omelet cooks, lift edges to loosen omelat from bottom of pan. Cook
about eight minutes or until omelet is ftrm. Omelet may be sėt in oven one minute
to dry top.
Cut dovvn center of omelet about one-quarter inch deep (to make it easier to fold
omelet). Place hot mushroom mixture on half of the omelet. Fold second half of
omelet over mushrooms. Serve immediately on hot platter gamished with fresh green
asparagus or simply vrith parsley.

MILK-A RICH SOUACE OF EASILY
DIOESTED IUOAR

Did you know that milk is one of the most
important fuei substitutes for sugar? Dr. L.
H. Newburgh of tbe University of Michigan,
one of the nation's foremoat food and nutrltion authorities suggestg that the coming
rationing ot sugar vvi lr, in faet, be good for our
general nutritioo, for it wūl force us to raly on
other energy foods such as milk and whole
grain cereals vrhich contain bounteous stoną
of ot her essantlai food ma tena ls s* oreli aa sugar.
Milk is the most important of all foodt since
it comes elosest to furnishing all of the food
esaentials for the human body. That it is an
important source of Sugar—lactose—has not
been frequently stressed since its other valuable food esaentials—protein, caicium, phospborus and vitamins—are ordinarily considered so much rarer Now, hoorever, that
American sugar bovrla ars being mtkmed, it ih
important nears to leam that each glass of
milk contain* the equivalent of four orhole
teaaooona of sugar!

VI MIN
psrelhSto
Ūmiam* atrauti
•veikalų, kurių vlrtklnlmo nrraual buvo

aukrtke Ir kiirtema nei rvdrlojai nerasto
'taurtsu
padėti
apart bendro apibudini
mo. lok tų* rante "allpnu nervų Ir Inaų
vlrtklnlmo ooranal neveikia kaip pnv,
to". Daurelta teliko pakalbo* kaip pra
lalintl l» akllvin numink** rnrStle
*»r
•tandiua akauamua Ir Itputlmg: nžkieiA
įima vidurių
arba
perdtdel) lluoanms
KIU
bendrai
apibudina viena neamaru
mtu
‘nervų
(derlmn"
"renmatlimti”
‘‘artritu' Ir t. t Ki Ueina kolų ar raokų
muakuln* tranko mSflnnrta. varato diek
Hat. ako* aiarola. vlaiomla nepakanka
mai nleSll:
pliekai llberla lupaa Ir lie
luvl.
nuolatos
lanPIaal
pavarau.
Iena
vai sujaudinami Ir kemM* dainai raivo*
•kandėti m*
SmonS*.
kurie
taip
ken
t#|o per elta metų urnai pradeda Janatla
vridau pradAle vartoti VI MIN kapsules

Viena
moteruk# pasak#
dar viens bonkute VI-MIN
nmijaueln
taip
reral
per

Duokit
man
kapsulių
At
pastaruosius

metas."

RodSl
VI MIN
kapsules
taip
areliai
paaelbati •
DSlto.
kad looe randasi
tie
paarliH-tnlai
elementai,
kurie
relkallnn
tinkamam
rerultartmiil
vlrtklnlmo
or
ranų velkina' elementai būtinai retkalln
ri bndavojlninl naujų eeMų nervuose
Vienos bonkute* VI MIN kapsuliu na
kaka Irodrtl |nma. Jaa visi neamaaiimal
ir kentSHmai rali būti lenrval pratali
narni.
Pareikalavus.
mes
parodysime
lums padėkos lalikus nuo Įmonių
kurie
nraMIrle daua kentėjo
o tlandlen Jau
Naat sveik n UI lai

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY
HS W

SSrd St., Tel. ENG. 6915

J
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Dar apie Prekybos
Buto ruošiamą
vakarienę

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vilnius ir kitos
pasaulio sostinės

V. Daukša yra seniausias

Vakaras tėvams,
molinoms pagerbti

mu

Chicago lietuvių vargoninin
kas ir yra parašęs bažnyti
nių giesmių ir liaudies dai
nų. Per pastaruosius 40 vai.
atlaidus choras giedojo jo
parašytą “Pange Lingua”.

Demokratai!
Nominuokite

John PRIMICH

Lietuvių Prekybos Butas
Prof. K. Pakšto paskaita
Bridgeport. — 11-to \Var- rengia bankietą (“Dinner
do Lietuvių Politikos Klu Dance”) gegužės 3 d. Da
penktadienį
X Kun. J. Keikus, paskir
už
X 40 vai. atlaidai Šv. Kry tas kapelionu U. S. karo lai
Lietuvių Kultūrinio Insti bas rengia pagęrbinąą tė rius-Girėnas svetainėj.
vams ir motinoms, kurių
CALUMET TOVVNSHIP
Prie įvairių bankietų mes žiaus bažnyčioje praeitą ant vyne, balandžio 29 d. išvy
tuto rengiamoje paskaitoje
sūnūs šio vvardo tarnauja esame visi pripratę. Dauge radienį baigti iškilmingais ko į New York, nes gegu
ASSESSOB
“Valstybė ir Sostinė”, šį
* Dėdės Šamo kariuomenėj. lis jų esti vidurmiesčio ir mišparais, kun. J. Dambraus žės 1 d. jau turi būti nau
peųktadiepį, gegužės 1 d.,
VYRAS KUKIS
< Pągerbimas įvyks geg. 14 paežerio viešbučiuose, kur ko, MIC., pamokslu ir pro jose pareigose Fort Schyler,
8 vai. vak. Vyčių patalpose,
Y ra unljlstus; priklauso prie United Mine VVorkera.
6825 So. VVestern Avė., prof. d. Lietuvių Auditorijos sve sumokama aukštos kainos cesija. Didelis ir gerai išla N. Y.
Aklyviškai veikia Ueai Estate biznyje per 31 metus.
i Žino gerai nuosavybių vertybę.
tainėj 8 vai. vak.
už bilietus.
vintas muz. V. Daukšos cho
Pakštas duos pasaulio sos
X Trys tremtiniai kuni
Tiki ) lygų apvertinlmų visų nuosavybių.
Bai. 25 d. B. Jakaičio na Lietuvių Prekybos Butas ras gražiai giedojo. Didinga . gai: K. Barauskas, J. Pruns
tinių padėties ir vaidmens
• Yra kvalifikuotas, par praktikalinj patyrimų, patarnauti jums
muose įvyko klubo valdy gerai ž no, kad mūsų pro bažnyčia buvo nušviesta kis ir dr. A. Deksnys sakys
kaipo Calumet Townshlp Asse. sor.
palyginimą (Vilnius, Vašing
bos ir komisijos susirinki fesionalai, biznieriai, ir in tūkstančio lempučių.
pamokslus per 40 vai. atlai
tonas, Paryžius, Londonas,
Balsuokit Demokratiškai Geg. 5, 1942
mas. B. Jakaitis yra labai teligentai, kaip ir visi kiti
dus
Šv.
Pranciškaus
bažny

Madridas, t.t.)
X V. Daukša, šv. Kry
vaišingas žmogus. Visi su lietuviai, pripratę prie šei
čioj, Ind. Harbore, kurie
Dabartiniu karo laiku, ka
sirinkusieji buvo maloniai myninio gyvenimo, prie ge žiaus parapijos vargoninin
da pasaulio sostinėse kon
kas, turi įsigijęs puikią re prasidės sekmadienį, gegu tos Savaitės ir Velykų pa-1 tės suvažiuokime į Dievo
pavaišinti.
rų
ir
gardžių
valgių,
links

žės 3 d. per sumą.
centruojasi visos politinės
maldas. Gydytojo ir vysku-; Apvaizdos parap. salę, iš
To vakaro programai nu maus suėjimo. Dėl to ir ren zidenciją Marąuette Parke.
ir valstybinės jėgos, jos lo
X L. Vyčių choras gerai po patariamas dabar gydo kur bendrai eisime į bažny
tarta pakviesti teisėją Joną gia savo bankietą lietuvių 6639 S. Sacrūmento, kurioj
šia begalo svarbią rolę sa
Zūrį, senatorių R. Daily, svetainėj, lietuvių kolonijoj, praeitą antradienį buvo su dainuoja, bet.... vis tik dar si Šv. Juozapo ligoninėj, Hot čią. Kiekvienos narės parei*vos valstybės ir visos demo,
ga dalyvauti šiose iškilmė
“Draugo” ir “Naujienų” re kad sutaupius kiekvienam kvietęs svečius vargoninin lieka vietos pagerinimams. Springs Nat’l Park, Ark.
kratijos gyvybės išlaikyme.
se
Kp. pirm. S. Sakalienė
X A. OlszevvsJki, buvęs
daktorius L. Šiiųutį ir P. atsilankiusiam bent po vie kus ir jiems iškėlė puotą. Dėl to ir šį vakarą prakti
Taipgi, visos Lietuvos šir
kuos Lietuvių Auditorijoj. laikraščio “Lietuva” ir kny
Grigaitį. Programoj bus ju ną dolerį ant bilieto.
dies — sostinės Vilniaus —
Choras koncertuoja Motinų! gų leidėjas, sunkiai serga.' Real estate biznis
damieji paveikslai iš kariuo
Bankiete be įvairios muklausimas bus plačiau pa
Dienos išvakarėse, gegužės Dažnai nebepažįsta nei sa-I
menės gyvenimo. Ant galo zikalės programos, dalyvaus
v.
liestas.
smarkiai auga
9 d. Šv. Antano par. salėj. vo draugų.
klubo pastangomis visi bus atstovai latvių, estų, finų,
Visi reguliarūs šių pas
pavaišinti. Korespondentas danų, norvegų ir švedų. Taip
Frank J. Petru, seniausias
X Pas V. ir B. Kalvaičius
kaitų lankytojai-jos ir visi
_________
North Side. — Šv. Vardo
real estate pardavėjas va
gi bankietas bus ir interna- draugijos priešpavasarinis Brighton Parke šiomis die
kiti susidomėję Chicagos ir
karinėje dalyje Chicagos
cionalio pobūdžio.
apylinkių lietuviai, yra kvie
parengimas įvyksta sekma nomis atsilankęs svečias —
miesto, kuris užlaiko ofisą
Ben Surwill, pirmininkas dienį, gegužės 3 d. parapijos garnys paliko dovanų sūnų,
čiami atvykti į šią svarbią'
po antrašu 1443 W. 18th St.,
Vyčių choras šipmis die-į pasilinksminimo komiteto ir svetainėje. Kviečiame visus kuris, kaip ir motina Šv.
paskaitą, ir tuo klausimu
Kviečiu ir raginu visas 55 praneša kad real estate biz
užduoti prelegentui klausi- nomis yrą labai užimta3 ! galva šio bankieto, seniai northsaidiečius atsilankyti. Kryžiaus ligoninėj gerai jau
nis smarkiąi augą ir kad jau
darbais. Mamyčių pagerbi rūpinasi, kaip sutraukti ke
mų.
Bus labai juokingas vaidi čias. V. Kalvaitis yra bro kp. nares būtinai dalyvauti
atsiekė 1927 m. stovį. Ypa
mui rengiamas įdomus va lėtą šimtų pažangių lietuvių,
nimas komedija “Ponas Dau- lis žinomos Town of Lake Į šį sekmadienį, geg. 3 d., Mokaras gegužės 9 dieną šv. ir kad juos taip gerai pri- ganoris” ir kitoki pamargi veikėjos B. Cicienienės.
į tinų Dienos minėjime ir ben- tingai didelis pirkimas vyks
Aptano parapijos salėj, Ci- [ imti ir pavaišinti, jog ban- nimai. Po programos šokiai. j X Kun. A. Ignotas, MIC., j droje šv. Komunijoje. Pusė ta namų ir nuosavybių ku
riuos galima pirkti mažu įcero. Yra užtektinai darbo kietą atmintų per ilgus mei Tėvų Marijonų seminarijos po astuonių visos sąjungie mokėjimu ir ant mažų mėne
Programa
prasidės
lygiai
prisirengti prie koncerto ir ’ tus. Dabar jau turi naują
profesorius, gegužės 10, 11
sinių išmokėjimų. Nuosavy
naujas dainas,rūpestį, nes bijo, kad nebū 7 vai. vakare, o šokiai 8:30
Cicerp. — Šv. Antano Pa išmokinti
ir 12 dienomis sakys pa
vai.
Todėl,
kas
norite
pama
bės senuose, apgyventuose
rap. Namų Savininkų Klubo Daug laiko reikia pridėti, (tų perdaug svečių. Patartimokslus
per
40
vai.
atlaidus
miesto kraštuose greitai par
gerai skambėtų, na visiems, kurie dar tikie- tyti programą, nepavėluoki
mėnesinis susirinkimas bu idant jos
Dėl geriausio palengvinimo
Šv.
Onos
bažnyčioje,
Spring
siduoda.
kreipkitės, prie
vo balandžio 15 d. Daug na Bet kąip šis choras užtrau- tų neužsisakė, kuo greičiau- te. Tikietas 35c.
Valley,
III.,,
kur
klebonauja
Tame. vąkąre bus priima
net
šaukti Ben Suxwill teFOOT E—Z SHOE SHOP
Per praeitus vasario ir ko
rių atsilankė. Komisija -išv kia sutarjųne,.
mi vyrai į šią draugiją. Me kun. V. Kvinn (K\|ecinskas).
barys
dreba
nuo
ąjdų.
#
Mu
lefonu
Laf.
8921,
ar
Buto
“
NO
PAIN
”
Patentuoti
davė raportą iš “hunco”, ku
vo mėnesius Mr. Petru pra
Arches,
prieinamomis
raštininką
J.
P.
Varkalą
Cal.
finis
nario
mokestis
vienas
X
Kun.
J.
česna,
Šv.
Ka

zikas
Leonardas
šimutis
y
ris įvyko bai. 6 d. Iš rapor
neša, kad 18 nuosavybių yrą
kainomis, pritaikinti jū
7358,
nes
geg.
1
dieną
pasdoleris,
šiai
draugijai
ture
zimiero
parapijos
klebonas,
rą
priruošęs
gražių,
nepa,
sų kojoms, kad paleng
to pasirodė, kad pramoga
Į pardavęs kurios randasi
vinti visus kojų skaus
tų priklausyti kiekvienas Sioux City, Ia., sunkiai ser
prastų
dainų.
kutinę
bus
diena
tikietams
buvo sėkminga: davė gero
mus.
West Sidėje, Berwyn ir Lypriklausąs parapijai vyras. ga. Vos galėjo užbaigti šven ‘HEALTH SHOES.” Padušgauti
pelno ir virš 10 naujų narių.
!ons miesteliuose. Tas, anot
Prie to, bus statoma scekaitės dėl Kornų, Callouses
,
j- c
i Draugijos susirinkimai laiVakariene prasidės 5 vai. i
°J
,
į jo, aiškiai prirodo, kad žmo
ir Bunions.
Klubas dėkoja dienraščiui ■ noję labai juokinga kome, „
..
komt kas antrą sekmadieni
Jei
žmogus
mandagus,
tai
Kojos
Anstpauda
Veltui
popiet.
Geresniam
svečių
su-,
1
“
,
v
gių pasitikėjimas nuosavybių
“Draugui”, “Margučiui” ir dija “Tai Politika”. Veika_ ,
, . tuojau po bendros s v. Ko- nemandagiausias stengiasi
RATAI
Pail
s
|ntl
TA
C
Sipazinimui
svetaine
bus
at,
pirkime stiprėje ir kad tas
visiems, kurie garsino mūsų las yra pilnas surprigų. Mes
munijos. Draugija darbuoja- mandagiai su juo apseiti.
Ir
Paplatinti
yra saugiausias pinigų invakarą, taip pat kleb. kun. I girdėjome nuo narių, kurie dara nuo 3 vai. popiet. Nesi Dievo, tėvynės ir parapi
189
NQ.
LA
SALLE
ST; vestmentas.
Rap.
I. Albavičiui už talpinimą jį mc.kinąsi lošti, kad per sivėluokite. šis yra pasku
Mes nesugebame pilnai ojos naudai.
Vaidyba
“Pranešėjy” klubo susirin repeticijas juokiasi pilvus tinis įspėjimas,
rientuotis tada, kai esame
kimų ir parengimų.
susiemę.
r?
dar jauni ir jau pasenę.
YV. p. Sebastian.
Paskalis
Šiuo klubo nariai yra vi Iš viso, rodos, kad susi
WHOLESALE
CONRAD
suomenės veikėjai. Jie dar darys įvairi ir gera progra kurie gali, gal, bandys nu
V ‘j■ -V
Fotografas
vykti, paviešėti ir susipa
buojasi visų lietuvių gero ma.
FURNITURE
t
r-**
»• -v j* •
Studija (rengta pir
vei. Praeitais metais daug Buvo priimtas laiškas iš žinti su detroitiečiais.
jiog rOAiea
mo
WHOLESALE
u klai
BROKER
Kas bus, nebus, bet “good dernižkomla
pasidarbavo reikale sumaži- Detroit, Mich., kuriame kvie
dom la Ir Hollywood
1
"»■
t
.
LIQUOR
Darba>
Dining Room Sets — Parlor
nimo taksų. Šįmet Cicero1 čiamas Vyčių choras daly- time” choro parengime tai tvirto,ule.
O#rantuota*.
ĮSTAIGA
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
tikrai
bus.
“
Filiutė
”
gyventojai turi mokėti ma- vauti piknike gegužės 30 d.
420
W.
63rd
Street
— Radios — Refrigerators —
.......... .
ąpsniųs taksus. Taip pąt sa Dar galutinai nenutarta, ar
Washers — Mangels — and
Tel.: Biznio - ENGlewood 68SS
Did Vou Place Your
vo veikimu prisideda ir prie choras galės, ar he. Be ąbęIšveilojame
Stovės.
Be*.:
ENOlevrood 5840
, |x» vi ą
kitų organizacijų, šie klubo jonės, visi nariai važiuotų,
Clib-ago.
Nationally advertiaed items.
veikėjai Labdarių 3 kuopai jei tik laikas leistų. Laikai
pagelbėjo išgauti' iš miesto dabar yra tokie, kad dirb
tur« rrm.in dūli »nd at.irwd - why <h«y
tuffer witb offendin* d.ntur. br..th, Tb«y
REMKITE
f.il lo rutin th.l w»t»r
i< no, • (I
*
valdybos leidimą (permit) tuvės dieną ir naktį ūžia ir
SENA
ing •<«!< - bo, now. lh«r«« • gre», lormul.
UiILK
STUD
JO
LIETUVIŲ
pnl.ti.il by • d«nti«t. c.lied Sur.KIun
1943
We,l
35"'
Straet
“tag day”, kuri įvyks ge darbininkų reikalinga. Jei he
DRAUGĄ.
that thoroughly cleont laive teeth likę ms|ie—
no bru.hlng! Slmply pb« » liūto
FACTORY REPRESENTATIVE
N. RANTEI^ sav.
_
PrhSdM* in * giau ai w.,.r-«ort
gužės 24 d., Cicero mieste. visas choras, tai nors dalis,
your tuth — no* fh«y «p.rl,le,
/r y *
t
ar. raalty tirto and look lik.
A.F. Pocius, klubo koresp.
MUTUAL LIQUOR CO.
,ha day ydur dan,i«, oaid,
6343 South IVestern Avenue, Chicago
••Oon'l rhay look naturaf?'' Try
Siara-KIaan - latro long - comi
< )MPI F II.
4707 So. Halsted St.
HEWI“MCTEMOST*T|C”
only JOg. Ą, all druggioti.
Telefonas — REPUBUC 6051
?f»\ \N(H) PIIOTOGRAI’HY
Telefonas: B()lLEVAIip 04114

S 36 - C

Paskutinis
pranešimas

M. S. 55 kuopos
sąjungietėms

1$ mūsij tarpo

Naudingas ir
reikalingas klubas

AR SKAUDA KOJOS!

TOIM

bu

ALEX ALESAUSKAS and SONS

no

Visi nepamirškite

Šį sekmadienį, gegužės 3
dįeną, M. S. 55 kp. sąjun
gietės rengia įvairumų va
karą.
Lošimas “Bobutės susipy
ko” visus prijuokins iki ašarų, o Panevėžio choro ir
Town of Lake sąjungiečių
21 kuopos choro dainos su
žadina kiekvieno jausmus.
Taipgi svečių Juozo ir Onos
Norkų duetai žavės klausy
tojus. Be to, muzika, šokiai
ir vaišės kiekvieną palinks
mina. Taigi, iš arti ir toli
laukiama skaitlingo svečių
atsilankymo.
Ta pati

FEMININE

Old Farmtr't Raclpa
Mii Allenru and
Lemon Jalea ,o ga, «ulrk raliai Irom palna
of rhaumortlca and nauralgra Drugelio
hava Allanru — 'gracaaa hava l.mona

A 11/ A ę
now TihflM? grot faver
Many doctors rtcommtnd ragular uae
o< doucnes a* » prreautlonsry Sirta
ute for women who want to be dlean,
dainty—for wonaen troubied by otfending odor or ’člschargs
Some producta may be harmful to

lut

delicale tlssues. Būt not Lydia B.
Plnkham* ®*A*tlve
L Pttfkham'g
Sanatlve Waah lą galnlng
great
•fnt
— favor
* 1
among women bedauea Ife NOT A
harmful germiclde. Inetead — lt’a a
mlfehty effectlve “bacterloetatic" (thė
mo&tm trend) lt ndt oflly dlacotfrage„ bacterlal growth and Infectlon
būt thoroughly rleAriaei, and deodofizes Very aoothlng
relieves mlnor
lrrltations and dlscharge and has a
tontr effect on delicate membrane*
Ineapenatve i Oet your bottle of Lydia
Plnkham's Sa&aUvg vVaab today. AU
flniĮglsts
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A R A D Pasirinkti ir Prisipirkti

Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IR Kop JŲ DAR GALIMA OAVTl!
RfiAlcs Anglys Oannanios Tik Iš Tol«incwnlų VaLstŲy.
(Valdžios patarimai anglinlnkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kar&s pro
dukcijos d«lel, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)
PHTPII41YKIT SAVO SANDP.LU S IA SUKANČIO PASUUNKLHO:
1^ ~V
Wl'.fcT VfRGINIA Poi alionlas Mine Run, Iš tfQ Af)

A
Į
1

N.

gerų mainų, daug dulkių Išimta. Perkant »
..........
Kmulkonnl yra daug plge-nl.

\ į tonus arba daug-an, u'J tonų

i BLĄCK BAND LUMP anglys už

KOPPERS

COKE

(KOKSAI),

ui

vie-

ipOs^kU

$10.50

$12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SQ. LONG ĄVE.
I

TEL- POIUSMOLTH 9022
~

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI f MUSŲ SPECIALI
IAPAKDAVCM4 SEKAJIOIŲ
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

X K

M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toma" pritai
komi prie vlaokių Barabanų se
tų, greiti pCdinlai “Cymbola" ir
“Cymbol Hoiders" kur tik reika
lingi. "Hl-Boy after beat I’edals"
benanis Ir
orkestroms. TrObos.
darinėtai,
Saxaphonid. Trombo
nai “Standard” lSdirbysCių, Smuikos, Cellos, StrOnlnlai Barti. Oultarai, Banjoa, si finai, ir "caoes”,
"mouth pleces", "mute reeds". Ir
muzikos sfoviklėa.
I’ilnaa paalrlnkimua
amuikotna amldLų
ir
"caoes". Pataisome ir atnaujina
me visokių Iftdirbysf'lų phonografua ar jųjų dalis.
A. B.O. DRUMMF.RS SERVICE
• 14 Mazvvell Street, Chlcaco

SS

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES IJĘTUVIJA KASDIEN SU ATYDA KI.AUSOSI:

IMRGIJTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienint&llfl ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DEŠIMTI

METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenne
Phone:

GROvehill 2242

T

-Sr

Ketvirtadienis, bai. 30, 1942

SMARKI AUDRA APGRIOVĖ MIESTĄ: 123 UŽMUŠTI

Cukraus registracija gegužės
4,5,6,7 dienomis.
Labai svarbi registracija, nes pagal šią
registracija, jei reikės, bus parduodami
ir kiti daiktai. Žiūrėk kokia raide pra
sideda jūsų pavardė.
Šių metų gegužės 4, 5, 6, 7
Į registracijos darbą yra
dienomis viešose pradžios kviečiami ir prašomi visi
mokyklose bus registracija tie, kurie gali dirbti bent
cukraus kortelėms gauti.
pusę dienos registracijos
Registracija bus viešose darbe.
pradžios mokyklose per vi
Maloniai yra kviečiami vi
sas keturias dienas nuo 8 si į didelį darbą, padėti pra
vai. ryto iki 8 vai. vakaro. vesti registraciją.
Patariama registruotis to
je mokykloje, kuri yra ar Vienas centas
čiausia jūsų gyvenamo na
atneša $7,300,000
mo.
Kiekviena šeimyna turi
Žinote, kad nuo š. m. bagauti registracijas kortelę; landžio 20 d. už važiavimą
būtų geriau, kad šeimą užre stritkariais mokame ne 7
gistruotų tėvas, jei tėvas ne centus, bet 8 centus. Kai
».■
gali, yra darbe, tai tada šei pakėlė vieną centą važiavi
mos narius registruoja mi mui stritkariais, tai stritkatina. Visais atvejais užre rių kompanijos kasdien gau
na $20,000 daugiau pajamų,
gistruoti turi suaugę.
Labai svarbu užregistruo negu turėjo pirmiau. O per
ti visus, nes ši registracija metus vienas centas atneša
yra tokia svarbi, kad pa daugiau $7,300,000 pajamų,
gal šią registracijos korte- [negu pirmiau turėta,
lę bus, jei reikės, išduodami
-------------------ir kiti pirkiniai. Dabar cuk- Į>ĮSLS rinčfiai|
rus pagal korteles bus par-|
IvjCIOU
duodamas, o už kiek laiko ir Įjjjj
kiti daiktai gali būti parduo
duodami tik pagal korteles, | Karo produkcijos ofisas
todėl reikia labai rimtai į išleido pertvarkymą, kuris
šią registraciją žiūrėti ir liečia kavos mėgėjus, Papro pirštus nepraleisti, žo-, gal šį įsakymą kavos spradžiu, turi būti užregistruoti gintojai galės parūpinti urvisi šeimos nariai.
mininkams kavos tik 75
Jokių suktybių registraci- procentus to kiekio, kuris
joje negali būti. Jei kas ban buvo suvartotas tuo pačiu
dytų gauti dvi registracijos laiku pereitais metais,
korteles, tai bus aštriai bauĮsakymas galion įeina tuo
-džiamas
jau.
Kad registracija sekminSuvartotojams
nedraugiau ir greičiau būtų pra- džiama pirkti kavos kiek
vesta, kad nereikėtų ilgai nori, bet numatoma, kad
laukti, todėl žmonių patogu- krautuvninkai gaudami 25
mui registracija taip yra procentais mažiau kavos, ne
suskirstyta, Reikia žiūrėti gu pirmiau gaudavo, aišku,
kokia raide prasideda jūsų kad krautuvininkai' kostiupavardė.
meriams parduos 25 procentais mažiau.

DISKI I
Jy

A-B registruojasi pirmadienio rytą
C—D—K
“—” pirmad. po pietų
F—(»—H
“—” antrad. rytą
1—<1—K—L “—” antrad. po pietų
M—N—
“—” trečiad. rytą
O—P—Q—R “—” trečiad. po pietų
S
“—” ketvirtad. rytą
T-U-V-W-X-Y-Z
ketvirtadienį
po pietų

Su registracija nereikia
vilkinti, bet kogreičiausiai
užregistruoti.
Jei k3s norėtų patalkininkauti registracijos darbe,
tei labai prašoma tų žmonių
užsiregistruoti pas artimiau
sios mokyklos registracijos
viršininką.

Daugiau kaip dešimt milijonu
vyrų karo darbams
Šiais metais į kariuomenę bus pašauk
ta 2,000,000 vyrų, o kitais metais
4,000,000 vyrų.

Brig. gen. Frank J. McSherry, Karo produkcijos
ekspertas,
suvažiavusiems
Chicagoje, Sherman viešbu
ty, delegatams pasakė, kad
Jungtinės Amerikos Valsty
bės siekia šiais metais gauti
10,500,000 vyrų karo dar
bams ir 2,000,000 aktyvion
karo tarnybon (žodžiu, šiais
metais bus 2,000,000 vyrų
("Drauji," Acme telephoto*
pašaukti į kariuomenę).
Pryor, Okla., miesto gyventojai griuvėsiuose. Pryor, karo ^produkcijos miestas, tu Kokie darbai šiais metais
rįs 6,000 gyventojų, per audrą smarkiai nukentėjo, trečdalis namų sugriauta, 123 žmo
Karo industriioje
bus
nės užmušti. Siautusi audra aplenkė multi milijoninį karo produkcijos fabriką, Okladarbininkų skaičius padi
homa Ordance, kuris randasi toliau nuo Pryor miesto.
_________________________ dintas nuo 7,000,000 iki 17,000,000; neapsaugos darbuo
se
dirbančių darbininkų
skaičius bus
sumažintas
Nuoširdžiai sveikinti Lie nuo 33,900,000 iki 26,500,vienytųjų Tautų tikslą po
(Nutarimas)
Kadangi Lietuvių Piliečių karo sutvarkyti Europą lais tuvos piliečių sudarytą Lie 000; žemės darbų darbų
Sąjunga Jungtinėse Amerl- vės, demokratybės ir tauti tuvių Tautinę Tarybą, pa darbininkų skaičius bus su
Valstybėse, į kurią įei- nio bei socialinio saugumo reiškiant pilną savo prita mažintas nuo 8,600,000 iki
rimą jos nusistatymui ir 8,000,000; kariuomenės jė
na ivairi4 srovh* žmonės, pagrindais;
siekimams, išdėstytiems jos gos bus
radusieji prieglaudą šioje ša
padidintos
nuo
Kadangi
Lietuvių
Tautinė
Deklaracijoje; ir nutaria: 2,000,000 iki 4,200,000; be
lyje, sudarė savo skyrių atTaryba
pasižadėjo
dirbti
dėl
stovų suvažiavime, 1942 m.
Kviesti visą demokrati darbių skaičius bus suma
balandžio 8 d., Lietuvių Tau- j Nepriklausomos, Laisvos ir
niai nusiteikusią Amerikos žintas nuo 3,900,000 iki 2,tinę Tarybą;
į Demokratinės Lietuvos at- lietuvių visuomenę remti 000,000.
Kadangi ši Lietuvių Tau- 1 statymo, tai
Lietuvių Tautinę Tarybą mo
Visos šio karo ir darbo
tinė Taryba savo Deklarajėgos bus gaunamos perve
Amerikos Lietuvių Tary raliniai ir materialiniai.
cijoje pasisakė už Jungtinių
dant 7,400,000 darbininkų iš
(Pasirašo):
Amerikos Valstybių rėmimą į ^os Vykdomasis Komitetas,
neapsaugos darbų į karo
L. Šimutis, pirmininkas
jų pastangose laimėti karą savo posėdyje 1942 m. baP. Grigaitis, sekretorius produkcijos darbus; sumaprieš agresorius ir už Su-J Landžio 22 d., nutaria:

Amerikos Lietuvių Taryba remia Lietuvių Tautinę Tarybų

Sumuštas ir apiplėštas

200
puslapių.
Metraštis
apims parapijos, organizaci
jų, mokyklų, spaudos gyve
nimą, taip pat metraštyje
tilps įvairaus turinio straip
sniai ir biografijos.
Metraščiui labai kruopš
čiai jau medžiaga renkama.
Šis veikalas išeis prieš Ku
nigų Vienybės seimą, kuris
įvyks š. m. liepos 28 d. Wil-

Pereitą pirmadienį rastas
prie 50 E. Hubard str. John
Hancock, 37 metų, 2040
Diversey parkway, smarkiai
sužalotas, kad gydytojas va
kar pareiškė, jog nukentėju
šiam teks ligoninėje gulėti
kokias šešias s.avaites.
John Hancock buvo su,
..
mustas vyro. su kuriuo jis i kea B
-,.1 kelias mįnutes yra |
prieš
kartu gėręs.
Matai ką daro alutis!
Aušros

Chicagietis Antanas
Petronis pakeltas

i. Dr. J. Starkus
Elizabethe

p&

Vartuose
gyvesnis gyvenimas

I
Advokatas John O. Lyle '
antradienį išdėstė argumen
tus Illinois Commerce Com
mission kodėl jis kovoja
prieš 8 centus važiavimui
stritkariais, o nori, kad bū
tų grąžinti vėl 7 centai už
važiavimą stritkariais.

Užpereitą naktį 1710-1722
W. Division str. viename na
me įvyko dvejuose viršuti
niuose aukštuose gaisras,
kuris padarė $25,000 nuos
tolių.

Niekuomet negali pats bū
ti laimingas, jei nebandysi
daryti kitus laimingais.

Advokatas John O Lyle
pareiškė, kad gatvėkariais
važiavimo kainos nereikėjo
pakelti dėl to, kad nori gat^ėkarius pagerinti, nes gatvėkarių kompanijos turin
čios $30,000,000 atsargos
fondą ir iš fondo gali imti
pinigus gatvėkarių gerini
mui.
»

VAKARUŠKININKU KERMOŠIUS

—įvyks—

Sekmadieį, Gegužės-May 3 d., 1942 m.
AMALGAMATED CENTER SVETAINĖJE

333 South Ashland Avenue
(Siaurės-rjtų kampas

Van Buren lr Ashland Blvd.)

Kun. Jurgis Gurinskas,
Pradžia 5:00 vai. Vak............ Durys atsidarys 4:00 vai.
tremtinys iš Lietuvos, jau
ĮŽANGA: — $1.00 (SU TAKSAIS).
Kun. Dr. J. Starkaus, ge- trečias mėnuo kaip sekminĮ SCUdlItUS
Bus Šokiai Po Programo — Trejose Svetainėse
rai pažįstamas
Chicagie- į gai darbuojasi kaipo kleboDėdės Šamo kareiviams, uniformuose, įžanga dykai.
Corporal Anthony J. Pet-jčiants, Marianapolio kolegi- nas Aušros Vartų parapijochicagietės jos profesorius ir Lietuvių je, New Yorke.
SOPHIE.BARČUS RADIO VAKARUŠKININKAI kvie
roru®’ sunus
Amelijos Petronienės, 3849 Tautinės Tarybos narys, dačia visus ir iš visur atsilankyti.
Aušros lietuvių parapijo- ’
Vienas šaukštas krakmo
J?
West 66 str., š. m. kovo 6 bar gyvai darbuojasi Bažny- je, klebonaujant kun. J.
lo sutirština tiek pat skys- Į
dieną buvo pakeltas į ser- čios ir Tautos labui Eliza- Gurinskui, pastebimas gy
čių, kiek sutirština vienas Jr
%
žantus Wheeler Field, Ha- beth, N. J.
vesnis religinis, organizaci
nevirtas kiaušinis.
Atyda Gary, Indiana Balsuotojams !
wa‘* salose.
i
-------------------nis gyvenimas. Dabar lietu
viai noriau ir uoliau reiškia
Seržantas
Ąnthony J. Išeis įdomi knyga
si gražiais ir patraukliais
Petronis, 25 metų, jau meNOMINUOKITE
What many Doc tora do for it
Kunigų Vienybė šiemet darbais ne tik parapijos, bet
tai kaip tarnauja kariuome
When erreM
|U.
or heartbum. dnrtora pmcrlbe the faateit-acting
medicine* known for srmptomatlr relief medicinas
nėje. Jo brolis Vladas, 21 vėl išleis metraštį. Metraš- ir viešame gyvenime,
likę thoae (n Bali-ana Tablete Try Bell-ana yoorself.
•r
at flret atgn of dtermui They neutralia* acid. reHera
gaa. and brink romfort very ųulrkly—yet are not a
metų, į kariuomenę įstojo š. tis išeis knygos formato pa —
latatlrel Only J5e. at drug atorea. If y-*ur very flrat
trial doean't prote Bell ana better. retu m bottle to
ua and get double your money back.
vydale,
kuri
turės
daugiau
,
SKAIT
k
K
AT
K
•
‘
DRAUGĄ*
m. balandžio 23 dieną.

Acid Indiųestion
aour strtmach

JOSEPH E.

FINERT Y
0 49 - B

Jr
P) A D A D Yra Geriausias EaikaA Pirkti Pirmos Rūšies
L-,AAD/Aia Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvvk | mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ka Ir aukštą rūSį LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vi*,
kų. skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos lr pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais ISmokėjlmais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

$25,000 nuostolių

SOPHIE BARČUS RADlO

Kova vis dar
eina dėl 8 centų

Momarh neld rauten

Savo draugo ir savo tev«
draugo niekuomet nelšsiža
dėk.
Saliamonas

žinant 1,900,000 bedarbių
skaičių; sumažinant 600,000
darbininkų žemės ūkio dar
buose ir padidinant 2,800,000 darbo jėgų.
Kas numatoma 1943 metais
Numatoma, kad 1943 me
tais karo produkcijoje rei
kės nuo 5,000,000 iki 7,000,000 naujų darbininkų, o į
kariuomenę bus pašaukta
apie 4,000,000 vyrų.
1943 metais tiek daug į
karą bus pašauktų vyrų,
kad tais metais tebus ga
lima gauti vyriškų darbo j ė
gų 6,800,000, o reikės nuo
8,000,000 iki 9,000,000 dar
bininkų.
Visas tas nedateklius bus
papildytas moterų ir kitų
žmonių darbo jėgomis.

Tel. VICtory 1272
J?

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE

UŽ

Taupyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti mvo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj 'Illinois valstijoj

MAYOR

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

Gary, Ind. miesto.

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

JOS. E. FINERTY yra gerai žinomas civikos
veikėjas, ir uolus darbuotojas katalikų organizacijų
veikime. Jo patyrimas užtikrins jums gerą, sąžiningą
administraciją Gary mieste.

Justin Macklewtch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE________________ Tei. VTKOINIA 1141
CHARTERED AND SUPERVTS ED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington,

D.

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

C.

DEMOKRATŲ

KANDIDATAS

Primary Rinkimuose, Geg. 5 d., 1942
J?

