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Karo pradžioj, kai dar nė 
iš tolo nebuvo pramatoma, 
kad Japonija išeis prieš An
gliją ir Ameriką, tai Austrą 
lija, norėdama paremti savo 
motiną Angliją, daug savo 
kariuomenės siuntė į įvai
rius frontus. Daug austra
liečių atgabenta ptačion An- 
glijon, nemažai jų pateko 
Libijon, Sirijon, Palestinon. 
Australiečiai kariavo prieš 
vokiečius pernai šiuo laiku 
Graikijoj. Bet kai dabar pa
ti Australija atsirado gelto
najame pavojuje, tai ji pa
gelbos ėmė šauktis ne tiek į 
motiną Angliją, kiek į se
serį Ameriką.

../‘ana that govemmenf of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NACIAI SUSIMETA VEIKTI LIBIJOJE
Didžiausias darbo 
našumas 48 vai.

WASHINGTON, bai. 8.— 
Prezidentas Roos e v e 11 a s 
spaudos konferencijoje laik
raštininkams pareiškė, kad 
didžiausias darbo našumas 
pramonėse atsiekiamas, kai 
darbininkai dirba 48 valan
das savaitėje.

Prezidentas pažymėjo, kad 
pirmojo pasaulinio karo lai
kais kai kuriose pramonėse 
dirbta iki 60 valandų per sa
vaitę. Tačiau darbo atlikta 
ne daugiau, jei būtų dirbta 
tik 48 valandos.

Laikraštininkai negalėjo 
iš prezidento išgauti nuomo
nės, ir jis yra linkęs dabar-
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Naujosios Gvinėjos aviacijos stotis Lae, kur japonų bombanešiai sunaikino sandė
lius, dirbtuves ir hangams. Vėliau, japonams bazę okupavus, sąjungininkų bombane-

Dabar, einant deryboms tin.į 40 valandų savaitės dar Į šiai atakavo aerodramą, kur sunaikinta japonų orlaiviai, 
dėl Indijos laisvės, atsirado įą pailginti iki 48 valandų.
tokių, kurie įrodinėja, būk, 
indams nesą galima suteikti 
nepriklausomybės. Girdi, ten 
toks kalbų Babelis, toks ti
kybų įvairumas, toks poli-

Iš prezidento patirta tik 
tiek, kad ir karo metu dar
bininkai negali būti apsun 
kinti ilgomis darbo valando
mis. Nes jiems rūpi pragy-

tinis susiskaldymas. Todėl, Į venimo sąlygos patiems 
girdi, indai, gavę nepriklau- įr jų šeimoms. Tad juos ap- 
somybę, tuoj pasinertų į na- sunkinti ilgomis darbo va- 
minį karą. . landomis nėra prasmės.

Bet kur nėra kalbų įvai-1
, i-ii • • am Prezidentas yra nuomonės, rūmo, arba politinio ir tiky- Jkad šiandien kaip darbinin

kai Vyrai, taip Ir moterys ir 
vaikai yra patrijotingai nu-

binio susiskaldymo? Juk to 
netrūksta nė šioje šalyje.

Po to kai Lietuva, Latvija siteikę ir jie stengiasi’ 
ir Estija parodė, kad po ilgų kiek tUt galima- dirbti karo 
metų vergavimo tautos gsli,
atsistatyti, gali tinkamai _ yra. P8“^8’ kaP

darbininkas dirbąs ilgiau 48 
valandų per savaitę negali 
daugiau ką padaryti, tai yra 
padauginti gamybą. Nes per 
ilgomis valandomis darbas 
netenka reikalingo našumo.

CIO aulo unija 
už karo programą

LIETUVOS PILIEČIU SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Lietuvos Piliečių Są-gos tas, pirm., ir ; sekretoriais
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse skyrių atstovų suva
žiavimas prasidėjo vakar 
vakarą 5-tą vaL Morrison 
viešbuty, Chicagoje. Suva- 
žiaviman atvyko atstovai Iš 
rytų ir vakarų apylinkių ir 
iš Clevelando.

Suvažiavimą atidarė Dr. 
Vileišis. Į posėdžio prezidi- 
jumą išrinkti: Prof. Pakš-

Gabaliauskas ir Januškis. 
Darbų eilėje svarbiausią 
vietą užėmė įstatų svarsty
mas ir valdybos (tarybos) 
išrinkimas.

Įstatų klausimą referavo 
Dr. Vileišis. Prie įstatų pla
čiau kalbėjo Kun. Dr. Star-

Britai ir olandai kalti 
už gumos trūkumą

WASHINGTON, bai. 8— 
Jesse H. Jonės, federalinių 
paskolų administrato rius, 
senato (Truman) komitetui 
išaiškino, kodėl J. A. Valsty 
bės prieš karą nesudarė gu
mos atsargų.

Jonės sakė, kad priešė karą 
Anglija ir Olandija turėjo 
gumos žaliavos monopoliją

kus, pulkininkas Grinius, Iir neleido Amerikai sudary-
Vaičiulaitis ir Gabaliauskas. 

(Rytoj bus plačiau)

valdytis ir visokeriopai pro
gresuoti, tai niekas negali 
sakyti, kad indai, arabai, ko 
rejiečiai, egiptiečiai, sirijo- 
nai ar kitos kurios tautos 
nesančios pribrendusios prie 
nepriklausomybės. Gal ima 
sakyti, vienok, kad tos tau
tos—didelės ar mažos—nė
ra pribrendusios prie nepri
klausomybės, kurios nepri- DETROIT, Mich., bai. 8. 
pažįsta teisių mažumoms, —United Automobile Work- 
jas smaugia, išnaudoja, ers (CIO) unijos suvažiavi- 
bando nutautinti, arba savo mas nubalsavo karo metu 
tikybą arba netikybą pri- nereikalauti dvigubo atlygi- 
mesti. nimo už darbą šeštadie-

• niais, sekmadieniais ir kito-
Po ano karo Lietuva ir j mis šventėmis, kai šios die- j 

kitos šalys atgavo nepri- nos bus 40 valandų savaitės

Vienoj vietoj sovietų kariuomenė 
persimetė per Dniepro upę

LONDONAS, bai. 8.—Per, Per Dnieprą sovietų ka- 
Stokholmą gauta žinia, kad riuomenė persimetė tarpe 
sovietų t kariuomenė Viaz- Dorožbuž ir Durovo. Tenai 
mos—Rževo fronte kyliu dabar vyksta atkakliausi 
prasimušė prie Dniepro upės mūšiai. Nacių kylį sovietai 
ir per ją persimetė tikslu dabar pliekia iš abiejų šonų, 
vokiečių kylį atakuoti iš už
nugario.

Apie 125,000 kariuomenės išjudinta 
žygiuoti per Libijos tyrynus

Bus smogiama prieš britų linijas; 
tikslas — užimti Suezo kanalą

LONDONAS, bai. 8. — 
Gauta žinių, kad ašies vals
tybių karo pajėgos — apie 
125,000 kareivių, išjudo žy
giuoti skersai Libijos tyry- 
ną britų linijų kryptimi.

Spėjama, naciai tenai ati
daro pavasarinę ofensyvą 
tikslu užkariauti Egiptą, 
užimti Suezo kanalą ir pa
galiau iš to šono suremti 
Sovietų Rusiją.

Ašies užsimojimas, kurio 
smulkmenos dar nežinomos, 
pradėtas, kai nacių lakūnai 
paskutinėmis dienomis susi

metė pašėlusiai atakuoti 
Maltą ir Aleksandriją.

Malta yra sala Vidurže
mio jūroje, kur britai turi 
galingą tvirtovę. O Aleksan
drija yra stambi britų laivy
no bazė Egipte.

Sužinota, kad ašies armi
jai Libijoje vadauja field- 
maršalas Rommel.

Britų pajėgos tenai tikrai 
nežinomos. Vien žinoma, 
kad nesenai iš ten ištraukta 
australų kariuomenė, kuri 
išvykusi ginti savo kraštą.

Bataan pusiasalio gynėjai 
atsimetė į naują savo liniją

WASHINGTON, bai. 8.— 
Karo departamentas šian
die pranešė, kad Bataan pu
siasalio gynėjai, amerikie-

versti atsimesti ir užimti ki
tą liniją.

Apie gynėjų atsimetimą 
neturima smulkmeningų ži-

čįai ir filipiniečiai, atsimetė1 nių. Spėjama, kad jie atsi- » 
atgal į naują liniją, kai iki metę tvarkingai, be didelių

klausomybę dėlto, kad dvi 
didžiosios šalys—Rusija ir 
Vokietija—labai susilpnėjo. 
Panašiai ir dabar galės at
sitikti. Lai kuo labiausia da
bar susmunka tos didžiosios 
tautos, kurios priešingos 
tautų laisvei ir iš kitos pu
sės lai kuo labiausia sustip
rėja tos tautos, kurios stovi 
už visų tautų laisvę.

Vokiečiai mobilizuos 
graikus vyrus

LONDONAS, bai. 8.-Ex- 
change Telegraph praneša, 
kad vokiečiai Graikijoje pla 
nuoja pašaukti karo tarny
bon visus sveikus graikus 
nuo 16 iki 60 metų amžiaus. 
Apie tai patyrę Kipro salos 
britų autoritetai.

darbo ribose.
Be kitko dar nutarta karo 

metu nekelti streikų ir dau
giau aukotis karo gamybai.

Suvaržo skardiniu 
vartojimą

WASHINGTON, bai. 8.— 
Karo gamybos boardas pas
kelbė suvaržymus vartoti 
skardines daugybės rūšių 
sriuboms, išėmus vos tik ke
letą rūšių, kurios pasižymi 
maistingumo sudėtimis. Ki
toms rūšims nurodyta var
toti stiklinius indus. Dėl to 
stiklinė pramonė įsisiūbuo
ja.

VICHY. — Nacių teismas

Ambas. Halilax 
Indijos klausimu

NEW YORK, bai. 8. — 
Britų ambasadorius lordas 
Halifax čia pareiškė, kad 
jei šį kartą Britanijai nepa
siseks patraukti solidaru- 
man Indijos politinių parti
jų, tai po karo britų vyriau
sybė ir be tų partijų pagal
bos turės pareigą pati su
kurti ir sutvarkyti Indiją 
dominijos teisėmis.

Būtų didžiai apgailėtina, 
jei šį kartą indų vadai ne-

anot žinių iš Maskvos.
Jei sovietams pasiseks 

laimėti, jie tuojau ten atsi
suks stačiai prieš Smolens
ką.

Vokiečiai atakavo sovietų 
pozicijas Kryme su vienu 
šimtu tankų. Bet, anot Mas
kvos, raudonųjų artilerija 
atakas sukoneveikė. Ir ki
tose fronto dalyse vokiečių 
atakos atmuštos.

Naciai, matyt, pulsis 
į Mažąją Aziją

NEW DELHI, bai. 8. — 
Vietos kariniai žinovai 
sprendžia, kad Hitleris šį

sudarytų stiprios savitarpio pavasarį yra pasiryžęs did- 
vienybės, kad atrėmus ben- žiausias savo karo pajėgas
drąjį visų Indijos gyventojų 
priešą, kurs kėsinasi prieš 
tą kraštą, sakė jis.

Anot ambasadoriaus, Bri-

sukrušti į Mažąją Aziją, 
pasistumti iki britų Indijos 
ir čia susijungti su japonų 
pajėgomis, žinovai yra nuo-

tanija. po karo savo žadėji- monės, kad nacių pajėgos 
mus tikrai ištesės. Sako, ' greičiau pasieks Indiją, ne-

Paryžiuje teisia 27 asmenis, apie tai negali būti dviejų gu japonai kaip reikiant su-
kurie kaltinami teroru. nuomonių. sitvarkys atakuoti šį kraštą Kinija.

ti atsargų.
Patys britai nesudarė ga

nėtinų atsargų, sakė Jonės. 
Dabar ir turima sunkumų 
dėl to prieš karą buvusiojo 
negudraus nusistatymo ir 
neapdairumo.

U. S. submarinas 
Kinijos jūroje

WASHINGTON, bai. 8.— 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad U. S. submari
nas įsiveržė Kinijos jūron, 
kur japonai turi platų laivų 
judėjimą ir ten nuskandino 
du japonų prekinius laivus, 
išviso iki 15,000 tonų.

Naciai lakūnai
puolė Aleksandriją

CAIRO, Egiptas, bai. 8.— 
Vokiečių bombonešiai ata
kavo britų laivyno didžiulę 
bazę Aleksandrijoj. 52 as
menys užmušta ir apie 80 
sužeista.

Egipto vidaus ministerija 
pareiškia, kad medžiaginiai 
nuostoliai nedideli.

LONDONAS. — Nevvs 
Chronicle praneša, kad daug 
vokiečių kariuomenės su
traukta į jūros pakrantes 
Belgijoje.

VATIKANAS.—Šventasis 
Sostas nusprendė -susirišti 
diplomatiniais ryšiais su

šiol turėtą liniją japonai vie
noj vietoj žymiai pralaužė

nuostolių.
Karo departamento sluok-

ir pradėjo veržtis į vidaus sniuose nesistebima japonų 
pozicijas. Kadangi dėl prie- pažanga pusiasaly, kadangi 
šo daugumo nebuvo galima ten sutraukta gausinga jų 
jo išmušti, gynėjai buvo pri- kariuomenė.

J. A. Valstybių karo pajėgos, kaip 
pranešta, bus žymiai plečiamos

LONDONAS, hal. 8. — 
Čionai netikėtai atvyko J. A. 
Valstybių kariuomenės šta
bo viršininkas, gen. George 
C. Marshall. Su juo kartu 
atvyko ir žinomas “lend- 
lease” koordinatorius Har
ry Hopkins.

Netrukus po atvykimo vie
nas ir kitas kokį laiką turė
jo pasitarimus su ministru 
pirmininku Churchilliu.

Japonai iš naujo 
atakavo ligoninę

VVASHINGTON, bai. 8.— 
Japonai sutraukė daugiau 
atsargų prieš amerikiečių ir 
filipiniečių pozicijas Bataan 
pusiasaly ir vienoj vietoj 
pralaužė atkakliai gynamą 
liniją.

Be to, japonų lakūnai va
kar ir vėl bombardavo ame
rikiečių ligoninę Bataane. 
Užmušta ten daug sužeistų
jų kareivių.

Kovo 30 d. japonai tą li
goninę bombardavo ir po to 
atsiprašė per radiją pažy
mėdami, kad tai buvusi lakū 
nų klaida.

Hopkins spaudos atsto
vams pareiškė, kad jis Lon
donan atvykęs kai kuriais 
konfidenciniais reikalais.

Gen. Marshall pranešė, 
kad jo misija čia yra išimti
nai karinė. Sakė, kad jis no
ri patirti apie britų karo pa
jėgas Anglijoje ir tuo rei
kalu pasitarti su britų ka
riuomenės štabo viršininku.

Be kitko gen. Marshall 
dar pareiškė, kad U. S. ka
riuomenės skaičius šiapus 
Atlanto palaipsniui bus ple
čiamas.

(Iš Kubiševo pranešama, 
kad ten leidžiamam anglų 
kalba sovietų laikrašty pa
reiškiama, kad J. A. Vals
tybės ruošias ofenzyvai Eu
ropoje).

Japonu atašė
išvyko į Tokijo

BERLYNAS, bai. 8.—ži
niomis iš Tokijo, japonų ka
rinis atašė Sov. Rusijai, 
pulk. Michitake Yamaoaka, 
apleido Kubiševą. Jis išvyko 
į Tokiją Tačiau nesužinota, 
kokiais sumetimais.

t
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Pasidairius po 
Pittsburgh^

Praeitą sekmadienį, per 
Velykas, pusė po 12-tos po
piet, Šv. Kazimiero choras 
Labai gražiai pasirodė dai
nuodamas ir giedodamas

Lietuvis pirmoje 
vietoje

So. BostoU, Mass. — Bos
tono Kolegijos Vado 
(Dean’s) sąraše iš Junior 
klasės pasižymėjusių tarpe 
randame tris lietuvius stu-

per radio stotį WWSW. Bu- į dentus. Bet kas svarbiausia,
vo labai gražus rinkinys ve
lykinių giesmių bei dainų.

Seserų Pranclškiečlų bun
co ir card party įvyksta šį 
sekmadienį, bal. 12 d. lygiai 
3 vai. popiet, Seserų Pran- 
ciškiečių vienuolyne.

Raudonojo Kryžiaus Pir
mosios Pagalbos pamokos 
įvyksta kas penktadienį 
7:30 vai. vakare.

Bingo vėl žaidžiama sere 
domis ir nedėliomis ir visa
dos lygiai kaip 9 vai. va
kare. Praeitą seredą buvo 
dvi penkinės laimėjimams ir 
dar be to buvo ir daug gra
žių kitų dovanų tiems, ku
rie turėjo gerą “liukę”.

kad sąrašo pirmoje vietoje 
randame lietuvį studentą, 
būtent, Vincą Stakutį iš So. 
Bostono, kuris gavo 94.3 
pažymius už pirmą semes
trą. Kiti lietuviai studentai,

B AUSTRALIJOS. PADANGĖS

Krašte, kur apie lietuvius nieks nebuvo 
girdėjęs. Arkivyskupas Vasario 16-tosios 
paminėjime. Ateivis kunigas - kolegijos 
administratorius. Australai mokinasi 
lietuviškai dainuoti.
Prieš pasaulinį karą ir po kostiumais pas puošę vietos 

jo sunku buvo užtikti lietu- australus žavėjo. 2monė3 
vį Australijoj. Bet rusams nebuvo matę tokių kostiu-
1940 metais pagrobus Lie
tuvą, kaip visi gyventojai, 
taip ir lietuviai, Anglijos pi
liečiai (gimę Anglijoj, bet 
užaugę Lietuvoj) buvo bol-

būtent, A. V. Janavičius ga- ševikų apiplgstl ir konti3 
v° 90.2 ir V. F. Cassell (tu- kuoLas visa3 turtas Tai
ri būti Kaselis) gavo 85.6

Studentas Vincas Staku- 
tis iš 279 studentų stovi pir
moje vietoje.

Jaunimas veikia
VVorcester, Mass. — Kan

čios sekmadienį Sodalietės 
ir Marijos Vaikelių draugi
jom. surengė ir suvaidino la 
bai įspūd ngą dramą “Mari-

Mirė vienas parapijos 
steigėjų

Bridgeport, Conn. — Čia 
palaidotas senas parapijos 
tvėrėjas ir jos palaikytojas, 
a. a. K. Venekus. šv. Mišias 
atnašavo parapijos vikaras, 
kun. P. Karlonas; prie šo
ninių altorių laikė Mišias 
kun. B. Gauronskas ir kun. 
J. Gradeckis, o kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas šiuo kartu 
tik meldėsi prie vidurinio 
altoriaus. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių, nes a. a.ja Magdalena”. Vaidinimą

mokė ir pats vadovavo We-j Venckus “buvo visiems ge- 
bonas kun. K. A. Vasys.

Veikiančias roles vaidino 
sekančios: Marija Magdale
na — Anielė Smolskytė; 
Morta — Alena Katinaitė; 
Marcelė — Marcelė Meški- 
nytė; Faustina — Petronė 
Marcinkaitė; Julijona — Al
dona Balikonytė; Gerlinda

gi, Anglijos valdžia, kaipo 
savo piliečius, priglaudė sa 
vo lėšomis atveždama juos 
į Australiją. Viso atvežė čia
150 šeimų, kurių tarpe bu-1' 
vo 54 lietuvių šeimos (ki
tos estų, Latvių). Gruodžio 
6 d. 1940 m., laivas pasiekė 
vieną Australijos uostų ir 
visos šeimos išsodintos kai
po pabėgėliai nuo bolševikų 
teroro.

Visi buvo labai suvargę 
nes kelionė buvo ilga (14,000 
mylių).

Tarpe tų pabėgėlių buvo 
ir vienas lietuvis kunigas J 
Tamulis, Anglijoj gimęs, bet 
Lietuvoj, užaugęs ir moks
lus išėjęs bei kunigu įšvęs
tas. Nuo pirmos dienos, kaip 
pabėgėliai buvo iškelti iš 
laivo, jis rūpinosi savo tau
tiečiais ir kaimynių tautų 
šeimomis, nesigailėdamas

ras ir parapijai, nes ir mir
damas paliko parapijai šim
tą dol. Buvo laidotuvėsna 
atvykus iš Pa. Šiaučiūnienė! laiko ir lėšų. Jis yra gera?
ir kiti giminės.

Seniau Jungt. Amerikos, 
Valstybėsna buvo 20,00,000 
lelijų atgabenama iš Japoni- 

Marijona Baliukonytė; i jos įr apįe 3,000,000 prisi-i 
augindavo namie.Benita — Eleonora keršy- 

tė; Mirijama — Bita Tamu
levičiūtė. Prie jų dar daly
vavo aštuonios šokikės ir 
būrys daihiriiiikių. Visas vai 
dinimaš pavyko puikiai; 
tikrai galima pasigerėti, kad 
yra tokių gabių vaidintojų. 
Ypatihgai pasižymėjo natū
raliu hūd&vimu Rita Tamu
levičiūtė, ji tikrai viską per
gyveno. žmonių prisirinko 
bevfeik pilna mūsų didelė sa
lė. Visas pelnas skiriamas 
bažnyčiai.

Dabar jaučiamas lelijų 
trukumas, todėl jų kainos 
gerokai akilo. Seniau leli
ja kainavo 35 centus, o da
bar apie 75 centus.

Bendrai imant, U. S. ka
reivių ūgis yra penkių pė
dų ir astuonių colių, o svo
ris 144 svarų. Kiekvieno ka
reivio išlaikymas pirmus me 
tus Dėdei Šamui kainuoja 
$404.65.
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mų, lietuviškų tautinių šo
kių, žaidimų, nei girdėję lie
tuviškų dainų. Į surengtą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimą (Vasario 16) 
net pats arkivyskupas su 
savo kapitula atsilankė ir 
gėrėjosi lietuvių dainomis, 
žaidimais, šokiais. Už v'sa 
tai garbė priklauso kun. J. 
Tamuliui.

Po 11 mėnesių kun. J. Ta
mulis išmoko net ir rašyti 
anglų kalba, bet ir Laisvai 
vartoti tą kalbą, ir pradėjo 
australus supažindinti su 
Lietuva, jos praeitim, isto
rija. Dažnai buvo kviečia
mas su paskaitomis apie 
Lietuvą ir publikos prisi
rinkdavo tiek, kad vietų ne
užtekdavo. Už tokį nuošir-

tėvynainis ir karštas Lietu
vis patriotas. Dėka Queens 
iand diecezijos arkivysk. J 
Duhig, kun. Tamulis susipa
žino su australų katalikiš
komis draugijomis, Raud. 
Kryžium ir nuo to laiko pra
sidėjo lietuvių pasirodymas 
tarp vietos gyventojų. Lie
tuviai buvo mielai kviečia
mi į Raud. Kryžiaus paren
gimus, draugijų arbatėles 
ir t. p. Jauni vaikinai lietu
viai, taip pat merginos gra
žiai lietuviškais tautiniais

.■ i .■■„Lf.uydggggaBa

DR. VAiTUŠH, OPT.
. MEnrpTB ...

AKIŲ GYDYTOJAS 
BPBOIAUOTAS

Hartri 20 metą prAktULaruno aktq

pataUrya kr«lvw fckM, truro paretfym. 
Ir totlrscysU;
pnleng-vlnii aklą |teraptm4. prUnIk' 
aalvoa akaudSJlma, svatfflmą Ir *k1’

MODEHNIIHIAVSI, TOBIIIAUHI 
KXJZAMTWAVTMO

ApecUdi atyda atkreiptam* I vSlk 
<Kla . , k
»kiniai pritaikomi tiktai k*da reik v

VAI.AIVDOt,;
ni to* iki 8-tot, valandos kaadiei 

Hnkmadlrrlala pagal sutarti

4712 So. Ashland Avė
r«4 itn*

- ------ i

• htliftAi M

WHlTNfY t. TARUTIS
. ADVOKATAI

• 'RNTRINTH OFISAM 
4IM Ko UAiA+fcb

(Uatuvia Aodltort»>i 
• i a NIKIU **un 1-mo* iki *

v\l. vak.

Tel. OALomet 6877 
194 NO LA 8ALLB Kt.,

2014 TeL State 7571

KALĖJIMAS VISA GYVENIMĄ

{'•Draugas” Acme telephoto. 

Dominick Piccone (dešinėj), 20 metų amžiaus pa
leistas kalinys, kuris suimtas netoli Pontiac, Mich. Jis 
skubiai nuteistas visam amžiui kalėjimo už nužudymą
trijų ūkininkų. . ‘

dėti, kad kun. Tamulis stu- lijoj yra žinomi, 
dentų tarpe tiek popularus, • kun. Tamuliui.
kad kolegijos choras net 
mokos lietuviškų dainų.

Be to, kun. J. Tamulis 
yra labai geros širdies žmo
gus. Išgirdęs kur susirgusį 
lietuvį nepraleis neapLankęs, 
nepaguodęs, nesušelpęs. Jis 

dų veikimą arkivyskupas jį lietuvių vaikus pakrikštija 
paskyrė administratorium sergantiems nuneša Šv. Sa 
Christian Brothers College kramentą į namus, jauniems 
Brisbane mieste. Teko gir- šliūbą duoda, mirusius pa

laidoja. Žodžiu, darbuojasi 
savo tautiečių labui iš vi3os 
širdies. Jei lietuviai Austra-

DR. SELMA SODEIKA.
Or D.

AKIS IŠTIR1NĖJA 
AKINIUS PRllAlKlNA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois

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

— REZIDENCIJĄ —
1441 So. 50th Avė., Cicero, UI 

TeL: Cicero 7681

Būkite malonūs 
SAVO AK1MSI

.* fina* poru *<lli rtaun ZJ- 
•muiul. SauKoKlt jaa. leieOaiu. 

duKteuilu-iotl J a-a mO(l«rulZKtau*. 
• •toda. AUrlK ra<ejitnu n. u tau. 

ftui reieliu 
U KK’IAl PATYRIMO 

.tfiruiluint- aJLiiua, kūle pateliu* 
na* uup

L)t. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

orroMicTnis'iAi
1801 So. Ashland Avenut kumpas i S-tos

>«lefo4as CANAL Mtt —Odose* 
OFISO VALANDOS 

vasdlen >:<10 s. m. Iki l.a* p. m 
Pred Ir Sekt: • s. na. iki 

* >• s o

—
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso teL VIRginiz 0036 
Residencijofl fceL: BEVflrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avėhue
Ofiso vii.: 1—3 ir 6-4:30 P. M 

TrečiAdienisia pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Ret. TeL GRPvShUl 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir KedSlioinifl šusitinm
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

*645 So. Ashland Avenue
OFI80 VALANDOS:

Nuo * iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
NedŠIlohus pagal sutartį.

Office t*L YARds 4787 
Namų tel. PROspect, 1980

TflI YARds 6921.
Rte: KENwood 5107.

OR. A. Ji BERTASH
GYDYTOJA8 IR OfilRURGAh*

"■»so. vai auo 1-3; nuo 6:30-8 ••
U/iK.. 75tb

Kas bus ištvermingas Iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22/

tai ačiū

Turėdami tokį dvasios va
dą gyvenantieji čia lietuviai

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, RI.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122 , ,

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

220i VVest Cermak Rd.
Valandos: i—3 popiet ir 7—8 t. » 

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė.

Tel. REPublic 7868

TeL GANU0257 
tel.: PROspect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

1821 So. Halsted Street
Rsaidencįja: 6600 So. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popi*

• iki O vai vakar*

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avė.
ol’ISO VALARbOH:

Kaadlen nuo 9:00 vai. Tyto iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:00

vai. ryto iki II: 00 v*l. pietų.

jaučiasi kaip už kokio mū
ro ir linki jam sveikatos, 
kad ir toliau jais rūpintųsi, 
tautiniai sąmonintų ir pa
laikytų Dievo ir tėvynės 
meilėje ir pagarboje tam 
kraštui, kuriame radome 
prieglaudą, pabėgę iš komu
nistų pragaro.

Australijos gyventojas

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, toi 
jis bus bejėgis.

LIETUVIS DARI AKAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mlngai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
k.

Telefonas:
Calumet 4591

DEL RADIO PATAISYMO 
PASAUKITE:

VAROS 3088

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. F. ATKOCIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11

147 S. Halsted St., Ch.cag
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

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

Ofiso teL OANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9

Seredoj pagal sutartį. ■ 
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue

Kės, teL: HEMlock 8150 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak 7 Ud 8 
Nedėlilmis pagal sutartį.

Telefonas CAN&l 4796
UK. PLIEK J. BARIKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Rea telefonas SEEley 0434.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

7 „ OFISO 
Nuo 7 iki 8

VALANDŲ 
.30 vaL vavakaraus

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

Tel. CAN ai 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu^

OR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IL
OFISO VALANDOS:

N no 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki • 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vai. vak.

Sekmad. nuo 1U iki 12 vak ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartp
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VIRffinia 8421

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tek YARds 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną

TELEFONAI:
OHiceA— HEMlock 5524 
Emergency — cail MlDway 0001 
Mes. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
fUkSiCLAN AND SLRURUN

OFU3O VALANDOS:
Nuo 1 tiu 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 VVest 63rd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094 Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS dr, STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Nerišliomis Pagal Suaitarimg

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS:

Kasdien, Iškirlant Sekmadienius —
auo 2 IKI 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

>:>• vai. vakarais
Sekroadlanlaln pagal sualtArlms

SKA1TYKI1B “DKACGA” f
t
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Ketvirtadienis, bai. 9, 1942 draugas n

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano
naujienos

Velykų šventę ŠŠ. Petro 
ir Povilo parapijos žmonės 
praleido labai gražiai. Per 
visas Mišias šv. bažnyčia 
buvo pilnutėlė žmonių, o y- 
pač 5 vai. ryto ir visi ėjo 
prie šv. Komunijos. Proce
sijoje mokyklos mergaitės 
ir berniukai, baltuose rū- 
buose su lelijomis rankose, 
sudarė gražią eiseną, o al
toriai buvo išpuošti painio
mis ir lelijomis. Tai nuopel
nas mokytojų šv. Kazimie
ro seserų.

Parapijos choras, veda
mas muz. S. Railos, gražiai 
giedojo.

Kleb. kun. M. Švarlis pa
sveikino visus su Velykų 
šventės džiaugsmu.

West Pullmano žmonės 
Velykų rytą parapijos išlai
kymui sudėjo aukų $855.00.

i draugovės artistai. Rengėjai 
sako, kad programa bus 
labai graži, kuri susidės iš 
vaidinimo, dainų, lietuviškų 
šokių ir kitų įdomybių. Vi
sas pelnas skiriamas prieg
laudos namo statymui. Kvie
čiama publika skaitlingai 
dalyvauti. Vakaras įvyks 
parapijos salėj.

Pavasarinis parap. pikni
kas įvyks gegužės 3 d. Vy
tauto parke. Parapijiečiams 
jau išsiuntinėta knygutės 
su įlietais. Laimingieji 
gaus 5 dovanas po $25.00 
U. S. apsaugos bonais.

Rap.

lykų dienoje aukų surinkta 
arti $700.00. Tai didžiausia, 
kokia kuomet nors buvo No. 
Side surinkta.

Pavasario Vyturėlis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Nacių malonė {Universitete prof. S.
Šalkauskio minėjimas

feal. 6 d. 8 vai. vakare, 
parap. salėje įvyko Šv. Var
do dr-jos mėnesinis susirin
kimas, kurį atidarė malda 
kleb. kun. M. švarlis. Nors 
tą vakarą labai lijo, bet vis 
gi susirinko gražus būrelis 
vyrų ir svarstė dr-jos rei
kalus.

Nutarta susirinkimus iš 
paprasto vakaro perkelti į 
antrą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio. Po 8 vai. Mišių šv. 
parap. salėje bus bendri pus
ryčiai, o po to pasitarimas. 
Išrinkta parapijos piknikui, 
kuris bus geg. 3 d. Vytauto 
parke, darbininkai.

Parapijos choras, kuriam 
vadovauja muz. S. -Raila, 
nuo judomų paveikslų (‘King 
of Kings’) parapijai įteikė 
$52.00. Labai ačiū už pasi
darbavimą.

Bai. 19 d. Labdarių Są
gos 10 kuopa rengiasi prie 
šaunaus vakaro, kurio prog
ramą išpildys Ateitininkų

Velykų iškilmės Šv. 
Mykolo bažnyčioje

North Side. — Mūsų baž
nyčioje Velykų rytą, 5 va
landą, buvo gražios apeigos, 
į kurias skaitlingai suvažia
vo ir toliau gyvenantieji pa
rapijonai.

Altoriai Šv. Kazimiero se
selių triūsu puikiai buvo iš
puošti.

Prisikėlimo apeigose abu 
chorai papunkčiu procesijo
je giedojo “Linksmą dieną”. 
Apeigas atliko pats klebo
nas kun. \J. šaulinskas. šv. 
Mišias laikė kun. A. Kaz
lauskas, pranciškonas. Turi
ningą pamokslą pasakė kle
bonas.

Parap. choras, vad. varg. 
N. Kulio, labai gražiai pa
sižymėjo giedojimu mišių. 
Solistai V. Čivinskas, kuris 
visuomet pasižymi solo gra
žiai išpildė “Crųcifixus”. 
Mišiose malonu buvo klau
sytis solo ir Felicitos Plan- 
čiūnienės. Jinai savo balsu 
tikrai visus sužavi.

Turėjom viešnią daininin
kę Oną Juozaitienę, kuri 
turi išlavintą gražų mezzo 
soprano balsą. Jinai žave
jančiai giedojo “Et in Spi- 
ritum” ir kituose duetuose.

Klebonas praneša, kad Ve-

Šv. Vardo Jėzaus 
draugystės "party"

Cicero. —• šv. Vardo drau
gystės metinis “super bun- 
co” ir “card party” bua ba
landžio 12 d. parapijos sa
lėj 7 vai. vakare.

Vadovystėj draugijos pir
mininko, Ray Mack, rengi
mo komisija uoliai darbuo 
jasi, kad vakaras pasisek
tų. Vieni renka prizus, ir ki
ti platina tikietus. Žodžiu, 
visi sutartinai veikia.

Taigi, rezervuokite sek
madienio vakarą šiam pasi
linksminimui. Komisija ža
da visus atsilankusius pa
vaišinti ir parodyti “good

kai kuriems lietuviams
Julijonas Boreiša yra Vy

riausiojo Tribunolo teisėjas, 
P. Tamošaitis — Lietuvos 
Statistinio Biuro direkto
rius, pradžios mokslo depar
tamento direktorius — Sta 
sys Jakštas, Tauragės aps
krities pradžios mokyklų in-

Vytauto Didžiojo Univer
siteto filosofijos fakulteto 
buvo suruoštas a. a. prof. 
St. Šalkauskio minėjimas. 
Pradžioje fakulteto dekanas 
prof. Z. Ivinskis trumpai nu
pasakojo velionies veiklą 
Vytauto Didžiojo Uni versi -

spektorius Mikas Jonu-, tete Universiteto rektorius 
šaitis, “Neries” fabriko Kau

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

M firma viri 00 m. tos pačtoe 
teina ynos rankose 1

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.

PERSONALIZED MEMORIALS 

At No Additional Cost.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą 

Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SA VINGI

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of tho Ltthi of

time’ Komisija

Pranešimai
Cicero. — Tėvų Marijonų 

Bendradarbių Dr.-jos 21 sky
riaus susirinkimas įvyks 
šiandie, balandžio 9 d. 7:30 
vai. parapijos .mokykloj. Su
sirinkimas turėjo įvykti pra 
eitą ketvirtadienį, bet dėl 
Didžiosios Savaitės apeigų, 
atkeltas į šį. Ruošiamės prie 
didelio darbo parapijos nau
dai ir dėlto labai svarbu vi
siems nariams dalyvauti 
šiame susirinkime.

Valdyba

Bridgeport. — ARD 2-ro 
skyriaus susirinkimas bus 
ketvirtadienį, bai. 9 d., 7:30 
vai. vak. mokyklos kamba
ryje. Visos narės kviečia
mos atsilankyti ir atsivesti 
kuo daugiausiai naujų na
rių.

Šiame susirinkime bus kas 
nors nepaprasto. Malonėkit 
atsinešti po portą margučių. 
Už gražiausiai numargintą 
bus duodama dovana.

MODERNI IivldlnS PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel.* ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 

Tel. REPublic 4298

VAI.ANDO8: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; fteštad. ir Sekm. 9 Iki 6 vaL

ne direktoriaus pavaduoto
jas — Vincas Kuncė, mo
kesčių departamento refe
rentas — Jurgis Bingelis, 
“Ostlando” tabako bendro
vės administratorius — A. 
Dilba, Kaišiadorių gimnazi
jos direktorius — Domas 
Kalvelis, Jonavos “Maisto” 
skerdyklos vedėjas — Pet
ras Grigaliūnas, Petrašiūnų 
senelių prieglaudos vedėja 
— Emilija Abromavičiūtė, 
mokesčių departamento di
rektorius — J. Balsys ir 
Biržų apskrities Saločių vals 
čiaus viršaitis — Jonas Mi
siūnas.

prof. J. Graurokas priminė 
velionies šviesuomenei ski
riamų tautinių uždavinių 
supratimą. Prof. Pr. Kurai
tis ir doc. A. Maceina pada
rė pranešimus apie velio
nies filosofijos ir pedagogi-

varo ir B. Brazdžionio eilė
raščių.

Minėjime dalyvavo teolo
gijos fakulteto dekanas vys
kupas V. Brizgys kunigų 
seminarijos rektorius kun. 
dr. Petraitis, velionies bro- 
liai ir sesers, gausiai profe
sūros ir pilnutėlė salė stu
dentų.”

Paminėjo "Draugijos" 
sukaktį

Lietuvos laikraščiai pla
čiai paminėjo žinomo lite
ratūros, meno ir kultūros 
žurnalo “Draugija” 35 metų 
sukaktuves. Paminėjimuose 
iškeliami šio žurnalo nuo
pelnai. Įdėtas taip pat žur-

MARIJONA DUMIKAS

nę veiklą, o stud. Karalių-1 nalo steigėjo ir redaktoriaus

Naujas veikalas apie 
lietuvių šeimas
Kun. J. Bogušas, buvęs 

Palangos gimnazijos kape
lionas, o pastaruoju metu 
studijavęs socialinių moks-, 
lūs Fordhamo universitete, 
parašė vaikalą, knygą ir 
įteikė profesoriams. į

Knyga, dizertacija pri-' 
imta. Gegužės mėnesį bus į 
knygos — dizertacijos gy
nimas.

Malonu bus turėti dar vie 
ną lietuvį su aukštojo mo
kslo — daktaro laipsniu.

Knygoje — dizertacijoje 
surinkta naujų duomenų 
apie lietuviškas šeimas Ame 
riko j e.

nas apie jo menines pažiū
ras. Meninę dalį išpildė Kau
no operos solistai V. Jonuš- 
kaitė, J. Jasaitytė, A. Ku
čingis, smuikininkas Iz. Va
siliūnas, pianistas Gailevi- 
čius, A. Kuprevičius, Gulio- 
kas, studentų bažnyčios cho
ras, V. Baltrušaičio veda
mas ir metr. kunigų semi
narijos choras kun. V. Bud- 
recko vedamas. Stud. Aude- 
nytė padeklamavo S. Sant-

prel. Al. Dambrausko-Ad. 
Jakšto atvaizdas.

(įm> tėvais Bagdonaitė)
bvveno 2837 S. Emerald Avė.
Mirė bai. 8 d., 1 942 m., 7:20 

vai. ryto. sulaukus 50 m. amž.
Gimus Lietuvoj. Kilo iš ša

kių apskr. Sudergų par., Orlnal- 
čtų k. Amo’ikoj išgyveno 28 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Pranciškų: dukterj Ona: 3 
pusseseres — Marijoną Padai 
sklenę. Marijoną Maslausklenę 
ir Teresevlčlenę, švogerį Jurgį 
Dumlką: švogerką Marijoną
šeškevičlenę ir jų šeimas, ir 
daug kitų giminių Amerikote; o 
Lietuvoje paliko seserį Kuni
gundą Bultrusevičienę ir Jos šei
mą ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Mari
jonų Bendradarbių lO-'o skyr. 
Ir prie šv. Kazimiero Vienuoly
no Rėmėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj. 3307 So. Li
tuanica Avė. Laidotuvės Jvvks 
šeštad., bai. 11 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta i 
šv. Jurgio par. bažnyčią kurioi 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė Pus
seserės. švogeris, švogerlca ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant 
M. Phillips, tel. YARda 4908.

CLASSIFIED

“DRAUGO”

DARBU SKYRIUS

REIKALINGI DARBININKAI

HELP UANTED — V Y KAI

TOOL & BIE MAKKRK
Taipogi patyrę SHEET METAI, dar
bininkai. Reikalingi tuojaus. Kreip
kitės į:

PROTECTO-SEAL CO.
1924 Su. Westcrn Avenue

LONDONAS.—Žemės dre
bėjimas ištiko Bulgarijos 
dalį. Tutrakan miestely apie 

Raporteris1100 namų sugriauta.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

PADEKONE

A. i A.
EDVARDAS KAULES
kuria, mirė kovo 12 d.. 1942 m., 
ir tapo palaidotas kovo 1 6 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapi
nėse amžinai nutilęs ir negalė
damas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jj į tą. neiš
vengiamą amžinybės viete.

Mes. atmindami ir apgailėda
mi jo praaišalinimą iš mūšy 
tarpo, dėkojame mit»n dvas’š- 
kiems tėvams kun. kleb. I. Al
bavičiui, kun. J. Griniui, kun. 
E. Abramavičlui, kun. J. Dam
brauskui ir kun. A. Mažuknai, 
kurie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame kun. 
J. Griniui už pasakymą pritai
kinto pamokslo bažnyčioje ir 
prie kapo.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams.

Dėkojame varg. A. Mondei- 
kal ir solistei Elenai Valančiū
tei už jų gražu grojimą ir gie
dojimą bažnyčioje.

Dėkojame grab. Ant. B. Pet
kui. kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo jį j a*mžinastj, o mums 
palengvino perkesti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems kurie pa
guodė mus nuliūd’mo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusioms laidotu
vėse žmonėms: o tau mylimas 
sūnau ir broleli. lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramy
bę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Motina, Tė
vas, Broliai. Seserys, Giminės.

VA RAI DIRBTUVES DARBAMS
Vyrai, amžiaus tnrp 28 ir 4“ m't'i: 
maž-kiek patyrimo dirbtuvėje pro
dukcijos ar operavimf, reikalingi. 
"Maintainemce” ar "machine sbop" 
vyrai nereikalaujami. S valandos. 5 
dienu savai’b’ė persimainymo shiflu 
tvajka,. Aplikantal priimami iki 10 
vai. ryta's, išskiriant šeštadieniais.

THE VfSKING CORP.,
0733 W. 05th Street

"MESSENGER" BERNUKAI — 1G 
metų amž. ar suvirš.

KAUFMANN & FABRY 
Commcreial Photo'Traphers 
425 South Wahn-1» Avenue

JAUNI VYRUKAI
16 metų ir suvirš — pardavinėti 
“Ice Cream”. Garantuota, užmokestis 
laike mokinimo.

GOOD HUMOR CORP.
1125 W. Lako St. 15PO E. «7th St. 
4455 Fulle’ton Avė. 1451 Irving Pk.

TOOL & DIF. MAKERS 
Patyrę, dirbti naktim". Atsikreipkite:

E. A. HILU CO. INC.
430 West Erle Street

H EI P W ANTED — MOTERYS

“ST.IP-COVER” KIRPĖJOS-J AI 
PATYRUSIOS MOTERYS ar VYRAI
Gražaus asmeniško būdo. švarumas 
darbe ir atvaizdole kuoreikalingiau- 
sia. Pastovūs darbai.
Kreipkitės J Employment ofisą ant 
3-čio aukšto.
MARSHALL FIELD and CO.

OPERATERKOS — prie “single 
needle" mašinų siūti moterų skalbia
mas drceea Atsišaukite ant 4-to 
aukšto.

MODEL GARMENT CO.
231 So. Green St-cet

FOUNTAIN MERG’NIOS — su ar 
be patyrimo; nuolatiniai, pilno laiko, 
gera pradinė užmokestis, proga isi- 
dirbti aukštvn. — M R. STEPHAN,

LIGGETT DRUG STORES 
1(10 No. State St. (prie Randolph)

Nuo 9 iki 1 l-tos valandos rytais.

VEITERKOS
Labai geri darbai — turi būti pa
tyrusios.

ISBELL’S RĘSTA TYLANT 
940 No. Thisli Street

PATARNAVIMAI

DIAMOND point SAW
FTT-TNG WORKS

Taisome visokius niūkius. Talsvmas 
naminiu piūklu. tat mūsų specialy
bė. Rašvkite dėl “Free Catalogue” 
kalnavlmo sąrašo.

Prlslųskite plūklus paštu "parcel 
post."

28 NO. T.OOMTS RTRF.FT
Tel MONROE 1397

PARSIDUODA GERAS TAVERNAS 
Biznis Išdirbtas per daugeli metų. 
Parsiduoda pigiai nes savininkas ao- 
leidžia miestą. Kreipkitės sekančiu 
adresu:

2301 SO. LEAVITT STREET

j HEIP WANTFD
ADVERTTSEMFNT DEPARTMENT 

127 No. Dearhom Street 
Tel.: RANdolph 0488-9189

IŠRENDUOJAMAS ŠTORAS ir 5 
kambariu gvven’mui namas. Tinka
mas vi-okiiam bizn’u’, geroj vietit. 
Apylinkėje gyvena daug lietuvių, bet 
yra mažai lietuvių biznio s’etu. Ren
da labai prieinama. Atsišaukite te
lefonu: BEVERLEY 4335.

10 OPFRATF.RKV TUOJAUS 
Prie “single needle” mašinų. Turi 
būti patyrusios. Geriausia užmokestis 
ir ge-os darbo sąlygos. Atkreipkite 
prie M!s«- Durfee, ant 3-čilo aukšto 
iš priešakio.

1725 W. NORTH AVENUE

Bažnvčios darbas eina 
palengva. La Fontaine

Paukštį pažinsi iš jo 
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę. Rousseau

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

f/l

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiiM Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 10:90 vai. antradienio Ir šeštadienio rvtala U Stotlea WHIP (1520). au P. Aaltlmleru.
------  4 

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI ČHICAGO8 IR CICEROS LIETUVIU 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J TOTE

1646 West 46th Street
Tel. YARds 0781-0782_ •—t

LACHAWTC7, IR SŪNAI
2314 We«tt 2Srd Place

Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULIman 1270

P J RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West IRth Street 
Visi telefonai: YARda 1419

J. LTTTLFVTCTUS
4348 Sonth Califomia Avenne

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lltnanica Avenne

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS

1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehiU 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
8319 Lltnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEON ARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULIman 9661
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Lietuvos laisvė - visų lietuvių reikalas
Visi puikiausiai suprantame, kaip sunki yra Lietu

vos žmonių būklė medžiaginiu atžvilgiu. Sunki ji yra 
ir dvasiniu atžvilgiu, nes jų visas kultūrinis gyvenimas 
yra sutremtas, laisvė atimta.

Nereikia, berods, ir kalbėti, kad šiandien ir politinė 
Lietuvos būklė yra ir komplikuota ir sunki. Ji nėra 
beviltiška, bet ir nelengvesnė, kaip buvo 1918 metais.

Ji nėra beviltiška, nes Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė atvirai ir aiškiai stovi už atstatymą Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės. Bet, visi gerai 
turime žinoti, kad tasai atstatymas neapsieis be rū
pesčių, be darbo ir be didelio pasiaukojimo iš pačių 
lietuvių pusės.

Gaunamos žinios iš Lietuvos aplinkiniais keliais, 
kad ten žmonės dirba, aukojasi, nepaisydami vokiečių 
kieto kumščio, nepaisydami didelės priespaudos, per
sekiojimų, priešindamies okupantų pastangoms kraštą 
kolonizuoti, nutautinti, nebijodami net mirti dėl savo 
krašto, dėl laisvės, dėl tautinės gyvybės.

Jie savo dalį atlieka. Ir kai išmuš valanda, jie bus 
pasirengę viską aukoti, kad išsilaisvinti ir atstatyti 
laisvą ir nepriklausomą valstybę.

Suprantama, kad Lietuvos žmonėms yra reikalinga 
pašalinė pagalba.

Negalima net įsivaizduoti, kaip jie džiaugiasi Jung
tinių Amerikos Valstybių prezidento F. D. Roose
velto nusistatymu stovėti už pavergtųjų tautų iš 
laisvinimą ir Atlanto čarterio nuostatais, į kuriuos 
jie yra sudėję visą savo ateities viltį.

Bet jie tikisi ir laukia paramos iš savo brolių, gyve
nančių laisvuose kraštuose. To jie laukia teisėtai ir tei
singai.

Iš ko kito gali tikėtis nelaimėj būdamas greitesnės 
ir tikresnės pagalbos, kaip iš savo brolio.

To išvada yra aiški: mes, Amerikos lietuviai tu
rime sujungti visas galimas pastangas, kad gelbėti 
Lietuvos žmonėms kiek galima greičiau išsilaisvinti. 
Mes neturime gailėtis šiam šventam tautos reikalui nei 
darbo, nei aukų. Jei mūsų broliai Lietuvoje savo gy
vybes kloja tautos aukuran, mes galime ir turime, pa
galiau, tai yra mūsų šventa pareiga, bent darbo ir do
lerių nesigailėti, kad Lietuvos žmonių skausmai ir gul
domos gyvybės nuvestų tautą į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą.

Jei mums, seniau gyvenantiems Amerikoj ar net čia 
gimusiems ir augusiems rūpi Lietuva, tai tuo labiau 
ji turi rūpėti, ir rūpi tiems, kurie buvo iš Lietuvos 
ištremti, kurie buvo okupantų priversti iš savo my
limo krašto išbėgti, paliekant ten viską, kas jiems 
buvo brangiausio. Dėl to mes labai džiaugiamės, kad 
Lietuvos piliečiai, ypač vėlesniais laikais iš savo tė
vynės išvykę, susiorganizavo į sąjungą, kad vienin
giau ir efektingiau dirbti Lietuvos išlaisvinimo darbą, 
kad visu kuo eiti į pagalbą Lietuvos valdžios liku
čiams. Vien tik tasai jų susiorganizavimo faktas nu
džiugins pavergtosios Lietuvos žmonės ir priduos jiems 
daugiau akstino ir drąsos laikytis ir kovoti. Duos ir 
daugiau vilčių.

Bet nemanykime, kad susiorganizavusi Lietuvos Pi
liečių Sąjunga viena galės visus darbus atlikti. Nema
nykime taip pat, kad ji pavaduos Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir kitas mūsų organizacijas, besirūpinančias 
tautos reikalais, kad ji mūsų vietą užims. Visai ne. 
Dirbsime visi. Dirbsime vieningai, ranka rankon, vieni 
kitiems padėdami. Yra tokių darbų, kuriuos Lietuvos 
piliečiai tegali dirbti, taip pat yra ir bus tokių reika
lų, kuriuos tik Amerikos piliečiai tegalės atlikti. Rei
kalinga bus kooperacija ir darbo pasidalinimas.

Tauta šaukiasi pagalbos visų ištikimų savo sūnų ir 
dukrų, dėl to visi jos reikalais dirbkime, dirbkime daug, 
planingai ir vieningai.

DRAUGAS

Rinkimams besiartinant
Balandžio 14-tą dieną Illinois valstybėj ir, žinoma, 

Chicagoj bus renkami kandidatai į senatorius, kongres 
manus ir kitas vietas.

Atsižvelgiant į tai, kad Jungtinių Valstybių terito
rija yra užpulta, kad esame žūtbūtiniame kare su Ber- 
lyno-Tokio ašim, kai kam gal būti keista, kad rinki
mai toliau nenukeliami, kaip dažnai tuo atveju atsi
tinka kituose kraštuose. Bet Jungtinės Valstybės yra 
demokratiškas kraštas pilna ta žodžio prasme ir dėl 
to čia nėra jokių rinkimų atidėliojimų. Piliečiams vis
vien yra duodama proga laisva valia pasirinkti kan
didatus į vieną ar kitą valdžios vietą. Reikia tik džiaug
tis ir didžiuotis, kad gyvename tokiame krašte, kur 
visa pilnuma yra vykdomi demokratinės santvarkos 
nuostatai. Ir, dėl to, yra labai svarbu, kad ypač šiais 
sukrėtimų laikais piliečiai tomis savo teisėmis ir pri
vilegijomis naudotus, kad savo pilietines pareigas at
liktų.

Labai yra svarbu, kad visi lietuviai piliečiai balsuo
tų. Tai aplamai yra svarbu, bet dar svarbiau, kai kan
didatų sąrašuose matome savo tautiečių vardus. No
rėdami turėti didesnį balsą šio krašto politiniame gy
venime, turime balsuoti, turime aktingai tame gyve
nime ir veikime dalyvauti.

Reikia manyti, kad balandžio 14 d. visi mūsų tau
tiečiai eis į rinkimų vietas paduoti savo balsus, ži
noma, už tuos kandidatus, kurie jų manymu yra tin
kamiausi.

Popiežiaus įtaka jau reiškiasi
“Darbininkas” rašo:

“šv. Tėvas aiškiai pasisakė už visų, net pačių ma
žiausiųjų, tautų pilną nepriklausomybę. “Nepriklau
somybė, nepaliečiamybė ir saugumas” — tai sąly
gos, kurias Popiežius pasiūlo būsimajai taikos kon
ferencijai. Jis matė būtinai reikalingu prie nepri
klausomybės pridėti nepaliečiamybę ir saugumą, nes 
be tų dviejų garantijų nepriklausomybė tai tik tuš
čias žodis. Sovietijoj daug yra “nepriklausomų” tau
tų, kurios tikrovėje dejuoja po neįmanomai žiauriu 
bolševikų jungu.

“Yra įsigyvenus nuomonė, kad dar peranksti kal
bėti apie taikos konferenciją, nes karas dar beveik 
neįpusėjęs. Prireiksią dar kelių metų jam pasibaigti. 
Peranksti, ar ne, tai ne pasaulio pranašams žinoti. 
Bet kad ir kelis metus karas dar užsivilktų, vis vien 
kada. nors ateis laikas taikytis, ir juo nuodugniau 
dėl taikos sąlygų iš anksto bus susitarta, juo sklan
džiau eis derybos taikos konferencijos metu. Stalinas 
jau dabar pradėjo derėtis. Jis apdairus. Tur būt nu
mato, kad karui pasibaigus sovietija bus bejėgė, tad 
bus priversta remtis vien iš anksto padaryta sutar
timi. Jei jis jaustųsi, kad po karo dar tebus pajė- 
gingas, tai apie dabartines derybas nieko nepaisytų, 
nes žino, jog su atitinkama kariška jėga, nieko ne- 
siklausdamas pasiimtų kas jam patinka. Tuo būdu 
į jo pretensijias prie Pabaltės tautų mes negalime 
būti abejingi. Jįs visokiais būdais stengiasi įrodyti, 
kad Lietuva laisva valia prie sovietų prisijungė. Tad 
ir mes visokiais galimais būdais — spaudoje ir ki
tur — privalome į tai reaguoti.

“Šv. Tėvo žodis daug ką reiškia. Nematomu būdu 
jis tiek veikia į pasaulio politiką, kad kariaujančių 
valstybių vadai rimtai su juo skaitosi. Mūsų Prezi
dentas vėl pakartojo, kad šis karas turi išlaisvinti 
visas mažasias tautas. Tie brangūs žodžiai duoda 
mums daug gražios vilties. Bet tai vilčiai realizuoti 
ir mes patys turime budėti ir dėti visas pastangas, 
kad pasirodąs mūsų padangėj aušros spindulėlis, 
mums besnaudžiant, neužgestų.”
•

Reikia dirbti, apaštalauti*
“Garsas” primena svarbų reikalą, būtent:

“Katalikai turėtų pagalvoti, ar viskas iš jų pusės 
yra padaroma, kas šiais laikais būtinai y r darytina? 
Ar atliekama visos pareigos, kokias uždeda Bažny
čia, katalikiška tauta ir katalikiška visuomenė? Ar 
pats priklauso prie katalikiškos organizacijos, ar sa
vo vaikus auklėja katalikiškoj dvasioj? Ar savo pa
žįstamus ir draugus paragina stoti i katalikišką ir 
tautišką akciją?

Dirbkime, kad Amerikos lietuviai katalikai būtų 
8ąmonin,gi lietuviai ir sąmoningi katalikai ir kad jie 
būtų organizuoti, nes to reikalauja Bažnyčia, rei
kalauja mūsų tautos garbė ir gerovė. Kristus, mir
damas ant kryžiaus, troško žmonėms išganymo ir 
gerovės. Kiekvienas Kristaus pasekėjas šiandien turi 
trokšti, kad Kristaus mokslas būtų plačiai paskleis
tas, kad visur jis prigytų, kad visų tikinčiųjų rei
kale būtų ginamas.

Tokius savo troškimus galėsime realizuoti tik sa
vo veiklumu, uoliu pareigų pildymu ir tvirtu suai- 
organlzavimu.

Ketvirtadienis, bal. 9, 1942

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 9 d.)

Jungtines Valstybės ir 
Rusija— Jungtinių Valsty
bių vyriausybė savo amba
sadoriumi Petrograde pa
siuntė raštą, kuriuo liepia 
pranešti Rusijos laikinai 
vyriausybei, kad Amerika 
skelbia karą Vokietijai, kai
po didžiausiai demokratijos 
priešininkei. Taip pat liepia 
išreikšti viltį, kad ateity 
Jungt. Valst. ir Rusija su
sirištų artimiausiai ryšiais 
politikos ir prekyt's žvilgs
niu.

Austrija nutraukė ryšius
su Jungt. Valst.... Austrijos
ambasadoriui Vašingtone į- 
teikta pasportas, nes jo at
stovaujama vyriausybė nu
traukė diplomatinius ryšius 
su Jungt. Valst. Bulgarija 
ir Turkija taip pat nuspren- 
džiusios pertraukti ryšius su 
Jungtinėmis Valstybėmis.

Skolins pinigus talkinin
kams.... Vašingtone nuspręs
ta skolinti talkininkams ke
lis bilijonus dolerių karo 
vedimui prieš Vokietiją.

•
Lietuvių sveikinimai Ru

sijai.... Nusikračiusiai caro 
jungą ir įsteigusiai demo
kratinę santvarką,^ f Ameri
kos lietuvių organizacijos 
siunčia sveikinimus. Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. 
dr. J. Bielskis pasiuntė į 
Petrogradą tokio turinio 
kablegramą: “Congratula-
tions to the new Russia. 
Hoping free Russia will co-

Po svietą pasidairius
Iš Lietuvos ateina žinios, 

kad pastaruoju laiku Hitle
rio buvo įsakyta visam kra
šte rinkti kailius. Taip pat 
raginami gyventojai atiduo
ti kareiviams visus grama 
fonus ir rekordus.

Daugelis negali išfigeriuo 
ti tikslą tokios rinkliavos. 
Mano delno figeriai yra to
kie:

Kadangi neužilgo pats 
Hitleris bus priverstas savo 
kailį atiduoti, tai dabar no
ri nors nuo kitų kailius su
rinkti. Sakoma, kad prieš 
smertį žmogus visuomet ge
rai pavalgo. O kas dėl gra- 
mafonų, tai, nesant vokie
čių kariuomenėj orkestru, 
gramafonais bus grojama 
muzika, kad naziems leną 
viau būtų trauktis iš Rusi
jos į savo dačlendą. Pasako
jama, kad seniau, kuomet 
kariuomenei priseidavo trau 
ktis atgal, grodavo muzika.

operate with the wishes of 
Lithuanians for an indepen- 
dent Lithuania.”

Labdarių Sąjunga.... Lie
tuvių R. K. Labdarių Sąjun
gos iždininkas kun. A. Sta
niukynas ąkelbia, kad są
jungos ižde yra $1,940.72. 
Be to, sąjunga turi nupir
kusi prie Marąuette Parko 
visą bloką žemės, ant ku
rios planuoja statyti sene
lių ir našlaičių prieglaudą.

Vienas Clevelad laisvama
nių gazietos skaitytojas at
siuntė man gromatą, prašy
damas ištlumočyti tos ga
zietos rašomąją šneką. Kc- 
kunda tokia. Gazieta rašo 
apie arkivyskupą Schrembs, 
kuris mirtinai serga. Sako: 
“Jis tapo Clevelando vysku
pu prieš 20 metų, o arkivy
skupu padarytas (klausėjo 
pabraukta) prieš keletą 
metų’. Klausėjas sakosi ži
nąs priklodui, kad iš kartės 
galime baslį padaryti, ale 
niekur negirdėjęs, kad, pri
klodui, iš kunigo būtų vys
kupas padarytas, arba iš 
vyskupo arkivyskupas. Klau 
šia ką mano delnas tulmo- 
čija?

Mano delnas, tavorščiai. 
šitaip tlumočija. Cleveland 
laisvamanis rašyboje nori 
pasivyti Mahanojaus gazie 
tą. Prieš keletą metų ji ap
garsino atsisakanti ekirsmė 
lio (kablelio) po kai karių 
žodžių. Dabar, vietoj “pa
aukštintas”, rašo “padary
tas”. Reikia tik įvesti “sz1, 
“cz”, nubraukti kaikurių 
raidžių “galvos” ir “uode
gos’ ir bus dvi sesutės.

Po Velykų dabar vėl pra
sidėjo ženybos. Vienas karei 
vis, kuris buvo sutaręs po 
Velykų paskirtą dieną tuok
tis, negavęs prieš tai leidi
mo iš viršininko vykti na
mo, pasiuntė savo busimai 
žmonai tokią telegramą:

“Nesiženyk, kol aš nepar
važiuosiu”.

Automobilio padangos ir už auksg brangesnės

z
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Pavergtosios Lietuvos sūnaus 
pergyvenimai

Ką mačiau keliaudamas, per įvairius 
kraštus, į laisvės šalį.

21. Nuplėštame nuo jų veidų kaukes.
Kur nevažiuosi, kur sustosi, visur sutiksi kilnių ir 

geraširdžių mūsų brolių lietuvių, kurie savo gerumu ir 
pasišventimu patraukia ir sužavi širdį.

Daug teko aplankyti Jungtinėse Amerikos Valstybė
se lietuviškųjų kolonijų, su daugel lietuvių kilbėjaus. 
Vieną gilų įspūdį gavau: lietuviai darbštūs ir dažnai pri
simena apie gimtąjį kraštą — Lietuvą, kurią yra apleidę 
prieš keliasdešimt metų. Lietuviai rūpinasi ne tik savo 
ekonominiu, bet ir dvasiniu gyvenimu. Jie pluša, dirba, 
daugelis net naktimis, bet žiūrėk, lietuvių pilnos bažny- 
čios, jie stengiasi atsinaujinti dvasioje.

Lietuvis gerai supranta, kad mes esame dvasiniai 
laikrodžiai, kurie eina tik tada, kad jie kasdien, kas sa
vaitė, kas mėnuo paprastomis krikščioniškojo gyvenimo 
pratybomis yra užsukami; jie visuomet mėgina pavėluo
ti, todėl lietuvis savo dvasinį laikrodį — sąžinę neša pas 
laikrodininką — Jėzų Kristų, kuris juos išvalo ir sure
guliuoja.

Mačiau lietuvius reguliuojančius savo dvasinius laik
rodžius — sąžinę pagal Kristaus laikrodį — mokslą, to
dėl jie moka gerai atskirti melą nuo tiesos ir gyventi pa
gal tiesos dėsnius.

Tokie žmonės nesiduoda iškreipiami iš tie3os kelio ir 
už kelis grašius niekada neišduoda savųjų ir savos tė- 
vynės laisvės. Jie yra mūsų tautos perlai ir pasididžiavi
mas. Tie perlai po didžiojo karo padėjo Lietuvai išsiko 
voti laisvę, tie patys lietuviai perlai ir dabar moka gra
žiai užčiaupti burną tiems, kurie juodina ir šmežia mū
sų brolius lieuvius, trokštančius laisvo ir nepriklausomo 
gyvenimo, tie patys mūsų perlai lietuviai vėl sugebės 
padėti Lietuvai atkovoti laisvę ir nepriklausomybę, nes 
kas yra švarus dvasioje, kas yra laisvas tas negali pa
kęsti, kad jo brolis lietuvis ar žmogus neštų ant savo 
rankų ir kojų vergijos retežius.

Laisvas ir garbingas lietuvis, visokiems savos tau
tos išdavikams, atvirai ir drąsiai į akis rėžia:

— Kiekvienas pasikėsinimas į kito laisvę yra pasi
kėsinimas užmušti jame žmogų. Be laisvės žmonių vi-

£ suomenė neįmanoma. Laisvės paneigimu žudomas ne 
vien žmogus, juo griaunama ir pati visuomenė; nes žmo
gus, netekęs laisvės, nustoja aavo tikrai žmogiško pavi
dalo, jis gali tada būti tik žvėrimi arba naminiu gyvuliu. 
Tada žvėrys žvėriškai valdo, o naminiai gyvuliai paklus
niai pasiduoda jo despotizmui, priespaudai. Todėl tie lie 
tuviai, kurie išdavikiškai tarnauja bolševizmui ir viso
kiais būdais stengiasi, kad Lietuva neatsikeltų laisvam 
gyvenimui, jie nori, kad mūsų broliai lietuviai būtų na
miniai gyvuliai, kurie paklusniai pasiduotų raudonųjų 
diktatūrai. To niekada nebus. Verčiau lietuvis bevelys 
mirti, negu vergauti kam nors.

Jei jūs, komunistai, nekenčiate nacių priespaudos ir 
ja kovote, tai panašiai pasielgkite ir su bolševizmo prieš 
pauda, kuri žmogų paverčia kokiu tai daiktu, valstybės

£ įrankiu. Kilnus žmogus niekada nenorės kitam to, ko jis 
pats sau nenori.

organų lavondėmės. Lyties 
organai sumušti su kraujo 
išsiliejimu. Ant ab ėjų blau
zdų sumušimas sa žymėm.s. 
Dešinė krūtis, šo..aa ir nu
gara sumušta su kraujo iš
siliejimu. Galva kairėj vir- 
šugaiv o ir paklus o kaulo 
visiškai sutiiaskLua. Žaizdą 
.2 centimetrų.

31. Motuzaa, Vncas, iš 
Jaudika.čių, atpažintas Mo
tuzienės. Ant i.ūac .r ant 
p.lvo lavondėmės macai uo- 
jasi. A..t nugares ir ant de- 
jniojo šono sumušamo žy-

KODĖL STALINAS NEPASIGAILĖJO ŠIŲ BEDALIŲ!
z

Šiurpus dokumentai 55 baisiausiai sužalotą 
lietuviu lavoną. Soli studentai per keturis 
mėnesius ištisos naktis buvo kankinami.

Amerikos lietuv.škų ko- kumentas. Iš 55 baisiausiai 
mums.ų spauda pastaruoju sužalotų lavonų, buvo atpa- 
laiku su.Lie.d.ma giria ž.nti tiktai 20, likusieji ne- 
Staliną, kad jisai “yra la- atpaAnd. Prie v enos pa- 
bai geros šird e3 žmogus Ir varlės pridėta pastiaba: 
labai gailisi bedalių“, tiesiog * Atpažintas Levi3ai tikrai“, 
aukso žm.gua. Kodėl jisai Is šio stačiai neįtikėtiną 
nepasig^lėjo šių bedalių, žiauiumą roda..č.o sąraše 
kurios jo če a šiauriausiu panunėsime šias pavardes i Lytcs cr£ n ’ aumuš-

NE "BLITZKRIEGAS"
Reikėjo 5 metų lėto, rūpestingo prižiūrėjimo, kad sušvel
ninti mūsų milžinišką staką OLD QUAKER. Bet šiandien, 
jis stovi prirengtas pašaukimui prie aktyvos tarnystės, tai 
jūsų rezervai geresnės degtinės ilgiems metams!būdu nukankino?

Žemiau telpa vienas iš 
tūkstančių pavyzJLų stali- 
niškos čekos siautimo Lie
tuvoje, kuemet ją maskoliai 
okupavo.

Esame gavų du Telšiuose 
leidžiamo sava.traščio “Že
maičių Žemė“ numerius, ku
riuose pavad.n.mu “Žomai- 
čių kank.niai ’ spausdina
mas Te š.ų kalėjime bolše
vikų laikas nu .ūdytų lietu
vių politinių kalinių sąra
šas. Jame sužymėtos tero
ro aukos, ka.p jos buvo ras
tos suverstos į bendrą duo-

pagal p.otokoio numerius:
22. Krtžanauskas, Bionius. 

/.sas veidas 
Dideli kraujo išsiliejimai.
Viršugalvio kaušas sudau
žytas. Tarp viršugalvio ir 
zaktikaulio yra dviejų cen
timetrų d-ametro skyiė, pro 
kurią veržiasi kraujas ir 
smegenys. Galūnėse reiškia
si lavondėmės.

23. Gužauskas, Pranas iš 
Telšių. Lavondėmės stipriai 
išreikštos apatinėje kūno 
dalyje. Rankos surištos už
pakalyje. Galvoje tarp smil- 
kinkaulio ir 1 aiirė3 ausies

ti, m.kšti3 aut Jausi. Aut 
kairės kojos blauzdos sumu-

sudaužytas. ; 8imo žym®8 feU k-auJ° išsi- 
lie.imu. Per apatinę lūpą ir 
dantis medvi ninės drobės 
raiščiu smakras prilaužtas 
prie kaklo. Kairė akis iššo
kusi iš orbitos. Dešinėj pu
sėj viršugalvio žazda 16.8 
centimetrų. Žaizdos iškaulių 
nėra. Kaukolėje smegenų nė 
ra.

bę. Lavonus apž.ū.ėjo spe- yra skyle 8,8, pro kurią ver
cialinė gydytojų komisija, Įžiasi smegenys. Kaulai su
ku. i apie kiekvieną auką j laužyti. Apat nis žandikau- 
au.ašė protokolą. Sąraše j 1 8 sudaužytas. ,
suminėias aukų aprašymas Įt
nuo Nr. 18 iki 73.

32. Bučius (amatų mokyk
los mokinys). Atpažino St. 
Avelis. Ant abiejų šonų dė
mės. Lyties organų sumuši
mai su kraujo išs liejimu. 
Rankos surištos užpakalyje.
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tas, apie kairę akį kraujo 
išsiliejimas.

36. Atanavičius. Ant krū- Į Ciceroje šį vakarą
tinės, dešinio peties, dešinio. Į Pro( Paul H Doug,as 
šono platūs sumušimai su žymus kandidatas už U. S.

Rsul H. Douglas kalbės

kraujo išsiliejimu. Ant kai- Senatorių ant Demokratų 
Ant abiejų šonų dėmės. Ant rėš kojos letenos sumušimai partijos tikieto, Primary 
abiejų b’auzdų sumušimo su kraujo išsiliejimu. Deši- rinkimuose, bai. 14 d., bus 
žymės. Galvoje iš kairė3 pu- nė ranka sumušta su kraujo garJ>ės svečias

29. Sakelis, 2 ginas (atpa- sės nuo medijolės linijos pa- išsiliejimu. Rankos užpaka- 
žintas Sakelio, Jono, ir dr. ilga žaizda durta 6.2 cm. jlyje surištos. Ant kairio

Tai nepaprastai šiurpus do- Žilytes), Ant pilvo ir lyties Kaktos kaulas sutriuškin- (Nukelta j 6 pusi l

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St.. Chic*ęu

neveikia, kai kada raume- ra kasdien mažinti tabake 
nys sustingsta, pulsas lėtai' kiekį ir paskui rimtai pa-

PERŽEMAS
KRAUJOSPŪDIS

Tūlas nuošimtis žmonių 
turi peržemą kraujo spau
dimą. Savo profesijos prak
tikoje, per 20 metų paty
riau, kad Į etuvių yra daug 
daugiau turinčių peržemą 
kraujospūdį nei kitų tautų 
žmonės.

Žmogaus kūno sistema pri 
valo turėti normalų kraujo 
spaudimą, — nei daugiau, 
nei mažiau. Peraukštas krau 
jospudis yra pavojinga, o 
peržemas taipgi negerai. 
Žmonės pasakoja, kad per- 
žemas kraujospūdis yra pa
vojingiau nei . peraukštas 
kraujospūdis; o tai netiesa.

Idant skaitytojai geriau 
suprastų apie kraujospūdi, 
tai galima palyginti su oro

tūla rūšis inkstų ligos./
Po infekcinės ligos, pa

vyzdžiui persirgus pneumo-1 
nija arba influenza, atsiran
da peržemas kraujospūdis.

Kai pristinga žmogaus 
kūnui tam tikrų vitaminų,

plaka, ir t.t.

Laike atakų pasireškusie- 
ji simptomai nėra labai pa
vojingi, bet visgi reikia gy
dytis. Tūli vaistai, atropino 
injekcijos, masažai ir tin
kamas maistas dažnai pa-

sias kalbėtojas ruošiamame 
dideliame Cicero Demokratų 
masiniame sus: rinkime, ku
ris įvyks šį vakarą, bai. 9 
d., Karei Jonas salėje, 5510 
West 25th St., Ciceroje. 
Pradžia — 8-tą vai. vakare. 
Kiti kalbėtojai bus Geo. Ste- 
dronsky, Cicero miestelio 
majoras ir dabartinis kandi
datas už “tovvnship commit- 

Demokratų parti-

siryžti nerūkyti. Jei smar
kiai įsibėgėjusią mašiną 
staigiai stabdai, tai žinai 
kas gali atsitikti; tas pats teeman 
gali atsitikti ir su staigiu j J°3 Ciceroje, ir James No-
įpročio stabdymu.

Atsakymas M. B. — Taip
gelbsti. Jei kūne randami! bulvės bei kiti krakmoliniai 
kurie nors patologiniai re • valg ai, taipgi ir cukru-

votny, Demokratų kandida
tas už Kongresmaną iš 6-to 
dist rikto.

Laike susirinkimo bus iš
dalinta 20 po $5.00 vertės

arba jei su maistu negau-,normalumai- reikia gydytis> žmogų tukina. Nutukusieji .Defense štampų kaipo “door

narna ganėtinai proteinų, 
būtent mėsos, pieno, kiau
šinių, žuvies, pupų ar žir
nių, — tai peržemas krau 
jospudis taipgi gali ats ras 
ti. Vegetarai, atsargiai!

Tūlų liaukų sutrikimas, 
taipgi gali būti peržemo 
kraujospūdžio priežast'mi.

Kartais kraujospūdis stai
ga nukrinta po to, kai šir
dies raumenyse užsiblokuo
ja koronarė arterija. Tokia 
padėtis dažniausia pasitai
ko pas aukštos profesijos 
bei atsakingas vietas uži
mančius asmenis.

Kurie dažnai apalpsta, tai

gydytojo priežiūroje.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas K. E. — Sta - 
ga mesti rūkymą nepatar
tina, nes kartais gali pa
kenkti nervams. Saugiau y-

kiek galima privalo vengti 
krakmolinių valgių.

Atsakymas V. G. — Jei 
viena akis nuolat ašaroja 
tai gali būti, kad ašarin s 
kanalėlis yra užsiblokavęs. 
Nueik pas akių ligų specia
listą.

pnzes
Skelb.

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Saliamonas

Geriau su teisybe laimėti 
•»riešininką. negu su melu 
Hrmipn Br V Kiirllrku

whOlesale Jr

Jei komunistui maloni ir pageidaujami bolševizmo 
vergija, tai mes atvirai sakome, kad mums lietuviams j Spaudlmu automobilio gu.- 
nepakeliui nei su nacizmu, nei su bolševizmu, mej |min£ame rate Kai peraukš- 
viai norime laisvo ir žmoniško gyvenimo, o ne gyvulių i taa orQ SpaudįmaSt tai gu-' 
bandos gyvenimo, kur būtų oaižijamos mūsų nugaros minis ratas sprogsta* o kai PaPra9tai turi peržemą krau 
kokių tai diktatorių botagų.

Kada dabar Jungt. Amerikos lietuviai komunistai j gumiftie ratas dažniau su- 
sušilę dirba juodą darbą, kad mūsų brolai lietuviai būtų , 9*pl°ja ir greič au sudyla, 
amžiams pavergti, kada jie kala naujus vergijos rete- i UAnaAiai veikia į žmogaus 
žius, tai mūsą lietuvių katalikų pareiga yra su triguba sveikatą bei amžių kraujo 
energija daugiau dirbti, kad jų juodi darbai būtŲi sutruk- 4 Spūdžio nenormalumai.

linine raina u ilui . . ,, ,
peržemas oro spaudimas, tai ]0,pUd*- Ir J™"““ galv‘ 

svaigsta., arba ledaka daro

LiąilOK
IŠTAKU
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H ADA D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Lx*AD/AIx Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvvk | mūsą jardą lr apžiūrėk sta
ką Ir aukštą rūš| LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažą, porčlą. vl'- 
ką, skiepą Ir flatą. PASITARK SU 
MOŠŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijoj ir perta’.symo namą. 

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
• Cash arba Lengvais Išmokėjimais

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

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

si, lai patikrina ar netar 
peržemą kraujospūdį.

Jei atsisėdus snaudu’ys 
ima, arba jei pasilenkus ar 
pritūpus ką nors veiki ir 
paskui atsistojus akyse tam 
au pasidaro, — t ii ve.klau
sia yra peržemas kraujo
spūdis.

. Peržemo kraujospudž'o
simptomai yra įvairūs Ir jie
pasircišia nevienodai. Perž?-

, , , , , . , mą kraujospūdį turintiej'
praranda daug kraujo laike j dainiau„a yra cnergijM(

*.l

dyti ir nutraukta nuo jų veido veidmaniška kaukė. į Yra diktokas skaičius
Tikram lietuviui nepakeliui su mūsų tautos duobka- Pr^ž^čių dėl kuru kraujo- 

siais. Būtų gera, kad komunstai iškastose duobėse, ku- SPU^8 pasidaro peržemas. 
riose nori laidoti lietuvių gyvą dvasią, užkastų savo klai- Visaa tas priežastis čia iš-
das: veidmainingumą ir negerbimą kito žmogaus troški- var^inti neįmanoma. Daž- 

maustoji priežasti« kraujo 
. spūdžio nuslūg'mo, tai km.u- 

Užtat mes lietuviai turime viską daryti, taip veikti, j joplūdis. Moterys, kurios
pasišvęsti ir aukotis, kad komunizmas būtų palaidotas 
tose duobėse, kuriose jie nori laidoti žmonių laisvę.

MI TI’AI
mr *

• l*t* <«>

Užteks žodžių — eikime prie darbų. Mažiau kalbėki-
menesinių, dažniausia turi 
peržemą kraujospūdį ir cO-

nuc — daugiau dirbkime. Mūsų darbas lr pasišventimas džl nusilpsta, 
atneš pavergtiesiems laisvę ir žmonišką gyvenimą.

be ambicijos, jie greit pa
vargsta, jų nuotaika daž 
niausią yra pesimistiška; o

(Daugiau bus)

Peržemas kraujospūdis; kitiems galva svaigsta, a- 
pasireiškia ir pas tuos, ku-Įkys raibsta, skilvyje telkšo, 

į rie turi Addlsono ligą; tai darosi ledaka, viduriai gerai iI

VIENA Iš STIPRIAUSIU AMERIKOJE
TaupykK apsaugotoj įataigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apirt ap- 
d raudos mes turime didžiaua) atna-gos fondą visoj Ill.nois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin MackicYvlch. Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVIS 30 BV U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington. D. 

Daily 9 A. M. to 4 P. M. We<l 9 A. M. to' 12 noon. Saturday 9 A. M. to R P. M.
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Moterys

KAIP ELGTIS SU VAIKAIS
Nereikalaukime iš vaiko 

perdaug ir nebambėkite per 
kiauras dienas. Yra motinų, 
kurios nesiliaudamos muš 
truoja vaikus. Čia jis ne 
taip įėjo, čia ne taip atsi-x 
sėdo, čia negerai padėjo ko
kį daiktą. Vaikas tiesiog tu
ri sustoti buvęs atskiru gy
vu žmogumi ir pavirsti ne
gyvu stumdomuoju visur 
daiktu. Taip daryti negali
ma. Kiekvienas vaikas turi 
tam tikrą sielą, atskirą nuo 
kitų, ir tegu ji mažmožiuo
se pasireiškia, kaip tinka
ma. Jus tiktai kreipkite ją, 
kur reikia, svarbiuose daly
kuose. Nerodykite vaikui 
savo rūstybės dėl smulkes- 
n ų nusikaltimų ir per stip 
riai už juos nebarkite. Atsii- 
minkite, kad jūsų vaikai 
nėra dangaus angelai. Be 
to, jei per stipriai'barsite už 
mažesnes kaltes, ką bedary
site vaikui sunkiau nusidė
jus. Dėl mažų klaidų geriau 
kiekvieną kartą nieko nesa
kyti. Pastebėti turite visas, 
įsidėti į atmintį ir į širdį, ir 
kuomet tinkamu laiku, ge
riausiai, vaikui ką gerai pa

darius ir jums pagyrus jį 
iš karto pasikalbėk.te su 
juo apie viską. Nuolatinio 
bambėjimo vengkite, nes 
vaikas labai greit apsipran
ta ir paskui jūsų žodžiai 
nebedarys jam jokio įspū
džio.

kių nusikaltimų, bet paste
bėkite kiekvieą gerą pasiel
gimą, kad ir mažiausią, kao 
ir gerą pastangą, ir parody
kite vaikui pas.ebėjusios, 
pagirkite, pabučiuokite. V e
nas pagyrimas stipriau pa- 

Tvirtai pasižadėkite nie- ragina valką gerai elgtis, 
kuomet netarti vaiko supy- negu dešimtis papoik mų
kusios. Supykusiam žmo
gui sunku save valdyti, o 
mokydamas vaiką, auklėto
jas kaip tik turi visiškai 
viešpatauti savo žodžiams, 
balsui ir judėjimui ir net 
savo veido paraiškai. Todėl, 
jei vaikas sunkiau nusikalto i

Girdamos vaiką, - drąsinate 
jį, tiekiate jam naujų jėgų 
noro dar daugiau stengtis; 
jis iima pasitikėti savim ir 
ištikro daugiau įsteng'a. 
Vaikai padarius kokį sunkės 
nį dorą darbą — susi vai 
džius, apgalėjus bent kaną

ir tas jo elgesys jus sujau- j blogą įprotį, — galite do-, 
dlno ir supykino, nesakyki- vanoti jam ką, pavaišinti ko , 
te nieko tuojau, palaukite, i kiu skanumynu. Saugok 
kol pyktis pereis ir jus visai ' Dieve, ne norėdamos tuo 
nurimsite. Bausti ir draus- , užmokėti už gerą darbą —, 
ti vaikus reikia visuomet su geri darbai nėra apmokami
didžiausia ramybe; rėkda
mos ir draskydamosios tik
tai žeminate save vaikų aky mui išreikšti, 
se daugiau nieko.

apčiumpamais daiktais — 
bet savo dideliam džiaugs-

5
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Atsiminkite taip pat dar 
vieną taisyklę; ne tiek bau
skite už blogą darbą, kiek 

1 girkile už gerą. Praleiskite 
nepabarusios dešimtį smul-

Juo labiau susipratęs ka 
-aHkas, tuo daugiau remi* 
katuli kiška ją spaudą. Dėl to 
it Tamsta paslstengk "auti 
‘Draugui’’ nauja skaitytoju

PAVASARIO RYTAS

Sučiulbo, pragydo aukštai vyturiai;
Artojai jau taisos į lauką.
Siūbuoja, linguoja balti debesiai,
Lyg valtis, kad Nemunu plauko.

Saulutė-močiutė pakilo aukštai
Nuo pievų rasų sidabrinių,
Išsvaide, išsklaidė ji šviesą antai
Lig-pat pakraščių vakarinių.

Raliuoja dūduoja rageliais du-du, —
Tai piemenįs bandą jau gena. 
žirgai ir jauteliai, pulkeliai žąsų 
Tik žengia, mauroja, gagena.

Sujudo, sukruto, kas gyvas, smagiai:
Artojai į dirvą išjoja;
Skrajoja paukšteliai ir gieda linksmai, 
Lakioja, sparneliais plasnoja.

.Pasėjo, akėja berneliai javus,
Žemelę purendami juodą,
Jų darbas ir triūsas be vaisiaus nebus:
Tą viltį tai prakaitas duoda.

GRYBAI SU BULVĖMIS
Nuvirinti apie pu3ę kvor

tos grybų, bent keturis kar- 
1 tus perkeičiant vandenį. Nu
skusti keletą bulvių, su- 
piaustyti ir įdėti į puodą. 
Ant viršaus uždėti grybus, 
ketvirtadalį svaro smulkiai 
supiaustytų lašinukų ir vie
ną smulkiai supiaustytą svo 
gūną. Lašinukus ir svogū
nus pirm dėjimo į puodą rei 

, kia apspirginti keptuvėje, 
tuomet supilti ant grybų, 

j Užpilti stiklą vandens, api
barstyti druska ir pipirais. 
Virinti ant lengvos ugnies, 
kol bulvės išvirs.

Prieš duodant į stalą, rei 
kia įpilti pusę stiklo sal
džios grietinės.

“Žibutė’’

NAUDINGA ŽINOTI

Apsūdyta ir pipirais api
barstyta mėsa pirm dėjimo 
į peč.ų, bus skanesnė.

Lengviausias būdas valy
mui sidabrinių dalykų: įpilk 
vandens į aiuminį puodą, 
įdėk šaukštelį “baking so
dos”. Įdėk sidabrinius daik
tus, kad apsemtų, ir paviri
nus apie vieną minutę, per
plauk vandeniu ir nušluos
tyk.

Kad netruktų stikliniai 
indai pilant karštą viralą, 
įdėk į indą metalinį šaukš
tą, pirm pilsiant karštą vi
ralą.

1 šaukštas bi carbonato 
sodos įdėtas į vandenį ir 
paskui užvirintas, išvalys 
ir palaikys jūsų kavos puo
dą švariu ir gražiu.

Kuomet peiliai surūdija, 
lengvai galite juos nuvalyti 
pasmerkiant per naktį rukš- 
čiame piene.

Kad išvengus žibėjimo 
ant vilnonių drabužių po 
išprosinimo, būtinai reikia 
juos prosinti užtiesus ant jų 
kitą vilnonį arba pusiau vii 
nonį.

Nėra jokios paslapties ap 
1 sisaugojimui nuo ligų. Šva
rios rankos, švarus maistas, 
švarus šviežias pienas, ty
ras vanduo, šviežas oras, 
apsisaugojimas nuo musių 
ir uodų — tai yra reikalin
giausi dalykai apsisaugoji
mui nuo ligų.

For Victory... 
Buj
U. S.DEFENSE
BONDS
STAMbS

JAUNAS HARRY BURTON DABAR YRA 

PAVYZDINGAS VAIKAS, DfiKA NAUJO

Elektrinio 
vandens šildytuvo

OI

Tik įsivaizdinkite mane būnant 
pavyzdingu vaiku! Štai mūsų 
naujas elektros vandens Šildytu
vas padaro indų mazgojimą 
lengvesniu, ir sausinimas indų 
tai tik mažas patrynimas kada 
išimami iš plautuvo Šilti, Svarūs.

r <.

Ar jie nustebinti? Kaina Šildy
mo viso to vandens per visą mė
nesį buvo mažiau negu kiek jie 
manė kad tai bus. Iš tikrųjų tai 
kainuoja tiktai keletą centų į 
dieną.

S/ii

«a
Ir “boy, oh boy”, kaip aS nemė
gau plautis... bet kada mes įsi
taisėme naują elektros vandens 
šildytuvą aS prausuosiu be tėvų 
liepimo. Vanduo visuomet yra 
kaip tik geras

KasliAk įrengimų, kuriuos mes 
dabartiniame laike garsiname

įrengimai, kuriuos mes dabar 
garsinau-j yra apriboti — tiktai 
tokius, kuriuos mes turime ant 
rankos ar tokie, kuriuos gauna
me nekliudant karinės pnxlukci- 
jos.

Visi yra parinkti, nes' jų nor- 
malis operavimas namuose pri- 
re’na tokiu dienos laiku, kada 
elektros jėga yra didesnė negu 
kiek reikta aprūpinti abiejų ka
rės produkcijos ir civilini reika
lavimą.

Apart to, mes tikime, kad jų 
vartojimas prives prie sutaupy- 
mo energijos ir palluosuos na
minio darbo jėgas naudingiems 
užsiėmimams karės-laiko reika
lams.

Klauskite kaulink—veltui įrengimo—nuolaidos už seną.

Dėl faktij kaslink elektros vandens Šildymo 

Matykite savo dylerį ar Commonwealth Edison Kompaniją

Kodėl Stalinas ne
pasigailėjo bedalių

(Atkelta iš 5 pusi.)
žando žaizda 4 cm. ilgumo 
ir cm. gilumo. Virš kairiojo 
antakio ir iš šono iki ausies 
piauta žaizda 10 cm. ilgu
mo. Kairėje pusėje kaktos 
3,3 cm. žaizda Viršugaalvyj, 
prlekyj nuo duobulės, tru
putį į kairę, durta žaizda 
4,5 cm. Žaizda kiaurai į sme 
genis.

49. Povilas Kazlauskis iš 
Stalgėnų. Lavcndėmės stip
riai išreikštos žemutinėse ir 
viršutinėse kūno dalyse. ,Vi
sas galvos kiaušas sutriuš
kintas. Kai.ė_,e, pusėje yra 
skylė, pro kurią matomi 
smegenys. Šone durta žaiz
da. Rankos surištos užpaka
lyje.

55. Aleksis, Jankauskis. 
Lavondėmės stipriai išreikš
tos. Galva sumušta pakau
šio srityje. Veidas ir kakta 
sumušta su kraujo išsilieji
mu. Rankos sumuštos iki 
kraujo išši iejimo. Dešinio
jo peties srityje kraujo išsi
liejimas.

58. Liudas Bekononas. La 
vondėmės st'priai išreikštos 
ant viso kūno. Pakaušis su
muštas. Žaizdos plotis 3 8 
cm. Krūtinės kairė pusė su
mušta su kraujo išsiliejimu. 
Keturis kartus šautas iš ar 
ti prie stuburkaulio.

59. Julius Simutis. Atpa
žino Piskienė. Lavondėmės 
stipriai išreikštos visame 
kūne. Veidas sumuštas bu
ku daiktu. Pakaušyje žaizda 
su kraujo išsiliejimu.

(Bus daugiau)

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS

Įvyksta

Primas Sezono Piknikas!
Taip, įvyksta

Pirmas Vytauto Parko
IR

Draugo PIKNIKAS
Sekmad., Baland.-April 26

VYTAUTO PARKE
Pradžia 12:30 popiet

Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį 
į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra
žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus 
žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame 
Vytauto Daržo ore.
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day 
Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to di
delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšmįnga 
dįena "Draugo" istorijoje.

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.
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DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS L. P. S.
SUVAŽIAVIMU
DAUGELIS AMERIKOS LIETUVIŲ
RENGIASI JAME DALYVAUTI *

Vakar Chicagoje, Morri-1 Teko patirti, kad Lietuvos 
sson Hotel, posėdžiavo Lie- piliečių Sąjungos suv^žiavi- 
tuvos Piliečių Sąjungos de- j mu visi domisi, daugelis pa- 
legatai, kur buvo aptarta siryžę jame dalyvauti, 
svarbūs klausimai ir priim
ta Lietuvos Piliečių Sąjun
gos deklaracija.

Šiandien, Dariaus* Girėno 
Salėje, 4416 So. Western 
avė, 7:30 v. vakare įvyksta 
viešas posėdis, kuriame bus 
padaryta aktualūs praneši
mai ir paskelbta deklaraci
ja.

Po viešo posėdžio, įvyks 
koncertinė dalis, kurią išpil 
dys solistas Jonas Urbonas 
ir solistė Irena Aitutytė.

Pakeistas bonų vardas
Iki šiol Jungt. Amenkos 

Valstybių gyventojai pirko 
apsaugos bonus arba apsau
gos ženklus. Nuo praėjusio 
pirmadienio iždo departa 
mentas “ apsaugos bonų” ir 
“apsaugos ženklų” vardą pa
keitė į “Karo bonus” ir “Ka 
ro ženklus”. Bet tai yra tie 
patys bonai, kuriuos ir pir-

Į šį viešą posėdį yra kvie
čiam visi, kam brangi laisva 
nepriklausoma demokratinė 
Lietuva.

Išsiėmė leidimus 
vedyboms

Mattew Kuzminski 21 m. 
ir Naomi Likęs 20 m.

Le R'oy J. Truxa 22 m. ir 
Dolores L. Norka 20 m.

Edward Novitski 34 m. 
ir Mary Chauko 23 m.

Aleksender Naczas 27 m

Kaip kinai rūpinasi 
savo broliais rį • • •
Kaip kinai, kurių priskaito-

KRYŽIUS IŠGELBĖJO AMERIKIEČIO 
LAKŪNO GYVYBE f »

, , TOLIMOJE PACIFIKE SALOJE, KRYŽIUS
Kinijos ’ «i’S | «SODB ^KINIAMS. KM. 418 JAPONAS

$1,500,000.
Ateinantį šeštadiėnį pra

sideda aukų vajus Sukelti 
Kinijai pašalpos, Cook kaun 
tėję $700,000. Aukų vajus 
bus varomaas per viBa sa
vaitę.

M v
Iš tolimųjų Ramiojo van- ’t jo, jog- Šie du laukiniai buvo 

denyno salų džiunglių, kur. vieninteliai, salos* gyvento-
dar tebegyvena puslaukidkab 
žmonės, ateina nepaprasčiad, 
šia šio karo žinia. Amerikie-

jki aplanką tą pajūrį ir jie 
ten nuvyksta tik kartą į sa
vaitę^ p

tis lakūnas, du tą|ikini<i Jie'lakūnui taip pat papa 
žmonės ir katalikų kryžius, šakojo, jog tai esanti Bre-

Vieną dienų lakūnas Cla- mer sala, toli nuo sausže-

mu
ueni it V 1 ij4 u?; jt.« « X Kun. dr. J. Starkus, 

Marianapolio kolegijos pro
fesorius, su kun. I. Albavi- 
čium vakar lankėsi “Drau
go” redakcijoj.

Raštas Kuibiševo 
tremtiniu reikalais

Kun. J. Prunskis gavo 
laišzą iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių pasiuntinybės 
Kuibiševe. Amerikos pašiun 
tinybė Kuibiševe praneša,

miau pirkom, tik kitas var-; kad buvo gauti raštai, ku- 
das.

Ateity ir šis naujasis bo- 
nams ir ženklams duotas 
vardas gali būti vėl pakeis
tas. Bet nežiūrint kaip bo
nai besivadintų, bet jų pas
kirtis yra toji pati, kuri bu
vo ir pirmųjų, būtent, karo 
bonų.

rence S. Sanford, 21 metų iš mio. Lakūnas būtų tikrai žu 
Auburn,’ N. Y., su penkiais 1 vęs nuo vietos gyventojų ie
kitais amerikiečiais lakū
nais pakilo kovoms su japo-

ties, jei jie nebūtų pastebė
ję jog kryželio ir nebūtų ži

nais. Po aršios kovos, kurio noję, kad tai yna “Jėzaus
je išsklaidyta japonų orlai
viai ir kurioje Sanford su
naikino vieną japonų orlai
vį, jis atsiskyrė nuo visų 
kitų amerikiečių. Jis neši

nuose prašome pasirūpinti nojo kur esąs ir niekur ne- 
apie ištremtųjų giminių Ii- simatė žemės.
kimą. Pasiuntinybė visam feško 
tam reikalui rodo daug prie i
lankumo, bet praneša, kad ■ Pagaliau jis muare skris- 
įvažiavimo į Jungt. Ameri-1 i pietus tikėdamasis su
kos Valstybės vizų reikalu' ras^1 žemę. Pastebėjęs, jog 
reikia kreiptis į Washingto-
ną.

STAMBI AUKA LIETUVOS REIKALAMS 
IŠ WORCHESTER

Kun. A. Petraitis, Wor- ^un' Petraičiui gražiai
, . ,. , . . i padeda dirbti katalikybes irchester, Mass., S v. Kazimie- , T.... , , , (lietuvybės darbą Kun. J.1 ro lietuvių parapijos klebo- J T... . . , i Bakanas ir Kun. J.

ir Sophie Kilkonski 24 m. nas ne t,k 8umanlal tvarko
Francis Smagon 28 m. ir šios P8™^08 reikalus' bet 

Josephine Matejko 19 m. ‘ taiP Pat nuoširdžiai 8iei°ja8i
Sanley Vingis 28 m. ir! Lietuv08 gyvenimu ir gyvai

Dorothy Rankin 24 metų.
John A. Zulfer 24 m. ir tremtinius Sibire

1 atjaučia brolius lietuvius

Mildred L. Kubanis 23 m. 
Albert A. Kotovsky 30 m.

ir Lillian Kasper 21 m. 
Aloysius Szalla

Bartovvski 27 m.

Užvakar Lietuvai Gelbėti 
Fondas iš Worchester Kazi
miero letuvių parapijos ga- 

33 ir L. į vo $352.94 aukų. šitie pini
gai buvo surinkti per vasa
rio 16 d. ir kitomis progo
mis.

Sustreikavo 
darbininkai

Chicagoje praėjusį pirma
dienį sustreikavo 900 Uni- 
versal Carloading Company 
ir National Carloading Co., 
darbininkų.

Ciceroj lietuvių "Liber
ty" salėj įvyks didelis 
masinis susirinkimas

Penktadienio vakare, bal.
10 d., Lietuvių “Liberty” sa-, - ė
Įėję, įvyks Republ&ahų di-, *.® pe °V° mene9* Pa™ave 
delis masinis susirKkimas, ,tlk P° automobilį,
kuriame A. J. Zelenka, kan- ! Cook kauntėje randasi

Worchester, Mass, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj

Kiek parduota kovo 
mėnesį automobilių?

kas.

Chicagoje per kovo mėne
sį parduota tik 300 automo- 
bių. Buvo numatyta per ko ' įsitikinimai 
vo mėnesį parduoti l,09o 
automobiliai.

Chicagoje yra 300 automo 
bilių parduotuvių, tai išei
na, kad kiekviena parduotu-

Padvas-

Arkiv. Stritch 
apie karo kaltę
Ateistinio liberalizmo 
filosofijos nusikaltimas

Daliną, karo kaltę sumes
damas “tuščiai ateistinio li
beralizmo filosofijai”, arki
vyskupas Stritch pareiškė 
metiniam katalikų mokyto
jų suvažiavime, jog katali
kai palaiko “tikrąjį švieti
mą”.

Katalikų suvažiavimo, ku 
ris baigsis šiandie, svarbiau 
šia tema yra “Karas ir reli- 
ligija”.
Prarasta brangūs

“ Negalima pasakyti, kad 
ši pasaulio tragedija kilo 
tose valstybėse, kuriose ne
buvo mokyklų ir švietimo”, 
kalbėjo arkivyskupas S. A. 
Stritch. “Ir savo apgailėti
nam progrese jis taip dau- 
gelyj vietų nerado efektingo

didatas už Cicero Republi- 1 naujų automobilių pardavi- Į pasipriešinimo, nes žmonės
mui apie 20,000. prarado savo brangiuosius 

įsitikinimus ir jie juos pra
rado todėl, kad jiems buvo 
teikiama tikslus tam švie
timas”.

“Jūs prisidėsite prie nr;-

konų partijos “township 
committeeman”, bus svar
biausias kalbėtojas. Kiti 
kalbėtojai, Cicero miestelio 
Republikonų veikėjai, bus 
sekantieji: John Stoffel,
Frank Svoboda, Eugene
Clark ir Thomas D. Quig- ______ ___ __________
ley. A. J. Zelenka kandi- ti^“ kuriame du Chičagi^ aiSkiai Paredy8lte- kad at'
datuoja prieš Jerry Dolezal, ' —x— —,x------ x ’-~
dabartinį Cicero Republiko
nų partijos “township com
mitteeman”.

Prisipažino pagrobę 
iš išniekinę moterį

šiandie išaiškinu nusikal i* kar0 Pa8tan8»-i08

Apart kalbėtojų, bus su
ruoštas gražus ir įvairus

rių tarpe buvo ir žinomų 
veikėjų. Prie turtingo Vely
kų stalo pasidalinta mint, 
mis apie veikimą ir kitus 
reikalus.

X Onos Brazauskienės 
salėj, 4558 So. Paulina St.. 
Moterų Sągos 21 kp. (Town 
of Lake) choras šeštadienį, 
bal. 11 d. los “bunco ’. Kas 
nori laimėti gražių dovanų 
tenepamiršta atsilankyti.

X Justas Kudirka, Nekal 
to Prasidėjimo Panelės Sv, 
parapijos vargonininkas ruoX Vakar aplink mus bu

vo pranešta, kad Vincas ir , .
Florence Rūkai susilankė,šla chor* me,tinei ParaWos 
naujo šeimoj nario. Vietoj vakarlcnei 88km- »»>• » d

Be mišraus choro, atskira: 
dainuos merginų ensamblis 
ir solistai.

X Teklė Pikieliūtė, duktė 
aštuonioliktoj kolonijoj ži
nomų biznierių, yra, turbūt, 
vienintelė Chicagoj lietuvai
tė atvirukų kolekcionierė. 
Turi nemažą kolekciją i* 
kasdien ją papildo.

X Sasnausko vardo vyrų 
choro narių visuotinas su
sirinkimas šaukiamas sek
madienį, balandžio 19 d. 4 
vai. popiet Šv. Jurgio par. 
muzikos kambary. Nežiū
rint, kad daug choro narių 
pašaukti į kariuomenę, ta
čiau veikimas choro nebus 
nutrauktas.

Vinco, turėjo būti Juozas 
Rękus, kurs taip pat yra 
žinomas No. Side veikėjas. 
Atsiprašome.

X Kun. M. Jodka, M.I.C., 
Aušros Vartų parapijos vi
karas, užvakar išvyko į Law 
rence, Mass., pas tėvus, kad 
suteikus moterystės palai
minimą savo broliui Albi
nui, kurio vestuvės bus bal. 
11 d.

• 4
X Juozui Aleliūnul, 2919

So. Emerald Avė., pašauk
tam į U. S. kariuomenę, ma

j mytė, brolis ir sesutė bal. Majoras Kelly pareiškė, d buvQ £rJruo5ę

No 1 vyro” ženklas.

Geležinkelių pagerini
mui išleista 
$543,021,000

Įvairios geležinkelių kom
panijos per 1941 metus ge
ležinkelių pagerinimui ir 
naujų vagonų pastatymui 
išleido $543,021,000.baigiaasi gasolinas, jis pasi

leido žemyn vildamasis pa
matyti žemę. Ir štai netoiie 
se pasimatė sala.

Tačiau gasolinas visai iš
sibaigė ir lakūnas suprato 
nebepasieksiąs žemės. Pali
kęs orlaivį jis iššoko su pa
rašutu į jūrą, bet gelbėjimo 
si diržas buvo sugedęs. La
kūnui prisiėjo išsirengti ir 
plaukti į krantą tris mylias.
Jis niekados nebuvo plaukęs
tokio nuotolio, bet vargais Į gv Vardo draugijos va- 
negalais kramtą pasiekė ir j jus vyksta sėkmingai. Nau-

Darbininką atostogos
kad darbininkai gaus dvi sa 
vaites apmokamų atostogų, 
neįskaitant tų penkiolikos 
dienų, kurios buvo skiria
mos visokiems reikalams, 
kaip dėl ligų ir kitų dalykų

ves. Į paskirtą vietą Juozas 
išvyko vakar rytą.

X P- ir B. Cicienai, 4945 
S. Halsted St., Velykų šven
tėse turėjo būrį svečių, ku

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

200,000 narių
WHOLESALE
FURNITURE

- BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — lieti room Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
YVashers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

neteko sąmonės.
Nekviesti skėčiai

Jis nebeatmena kiek lai
ko jis išbuvo be sąmonės, 
kai staiga jis pabudo paju
tęs krūtinėje aštrų skaus 
mą. Pramerkęs akis lakūnas 
pastebėjo, jog du australie
čiai palengva smeigia jo krū 
tinėn aštrią ietį.

“Tu japonas?”, piktai pa
klausė vienas vietos gyven
tojų.

“Kaip Jėzų myliu, aš esu 
amerikietis”, sušuko San- 
ford.

Tačiau nekviestieji sve 
čiai, matyt, jo nesuprato ir 
dar kiečiau paspaudė ietį. 
Staiga vieno jų akys nukiy- 
po į ant lakūno krūtinės 
kabantį kryžely.
Jėzaus No. 1 vyras

Puslaukinis netaisyklinga 
anglų kalba nustebo:

“Jėzaus No 1 vyrasI”
Jis numetė ietį ir su save 

draugu padėjo lakūnui atsi
kelti, davė jam vaisių ir visi 
trys pradėjo kelionę per 
džiungles.

Kelionė tę3ės dvidešimt 
penkias mylias.
Kryžius išgelbėjo

Po sunkios keliones, ku
rios metu lakūno kojos nu- 
pūslėjo ir susikruvino, o nu 
gara išvirto pūslėmis nuc 
saulės karščio, jie paasiekė 
misijonierių nimus.

Misijonieriai jam pasako

tvarkyti. Tie dalykai už ku
riuos šiuo metu Amerika ko 
vojanti yra įsigyvenę mūsų

jų narių prie Švento Vardo 
..draugijos jau. prisirašė

17,500. '
Dabar Chicagos arkivys

kupija švento Vardo drau
gija jau turi apie 200,000 
narių.

Savo draugo ir savo tev« 
draugo niekuomet neišslža 
dėk. Saliamona*

v

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI J MCSV SPECIALI 
IAPAKDAVIMA SEKANC1V 
MUZIKOS 1A STR LIMENTU 

M M

Didelių Barabanų. mažų Baraba 
nų, "Tunable Tom Toma” pntai 
komi prie visokių Barabanų ae 
tų, greiti pėdintai ' Cymbois” b. 
•Cymbol Ho'ders” kur tik relka 
llngl, "Ht-Foy after beat Pėdais’ 
benama 1? orkestrams, Trūboa, 
Clarlnets'., Sazaphonai, Trombo
nai '•at’indard" iSdirbysčlų, Sinui- 
kos, Ceilos, Strūmnlal Basai, Oul- 
tarat. Banjoa, strdnų. Ir “cases”, 
’m'/Uth pleces”, “mute reeds", Ir 

m’iztkos stovi k lės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms amt' My’ ir 
"cases”. Pataisome Ir at"“-ijlna- 
»ne visokių lSdlrbyaėlu pb'•“.ogra
fus ar Jų dalis.

A B.O. DRLJMMERS SERVICE 
914 Maxwell Street, Chicago

&LEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

%
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VE2ICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE - 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB IKI

APYLINKES LIETtTVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IPAIGUIIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!t:
į I f / 1^ VlėnintSlia ir Smagiausias
I \ Vakarinis Lietuvių Programa*

Amerikoje!
— DESIMTI MĖTAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:3(1 v. vak 
PĖNKTAD. Ir ŠEŠTAD. 7 v. v

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenue 
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metus politinius tikslus, 
šiuo metu yra susidaręs di 
delis kultūrinis krizis pa
saulyj ir tik vienas sąmo- 

Federaliai agentai ir Cin-lningka pasirinkimas yra 
cinnati miesto detektyvai Kristuje”.

čiai pagrobė, apiplėšė ir iš
niekino Calumet City gyven 
to ją, be toli Cincinnati, Ohio.

programas palinksminimui į pranešė, jog jie turi raštiš-
susirinkusiųjų Laike pro- k pri,ipaiinimą . dviejų 
gramo bus išdalinta laime- 7, . . . . . ,
tojams $50.00 vertės gražių ch.cagieėių, kurie pns.paž,- 
dovanų kaipo “door prizes”. į no atlikę šį nusikaltimą. Jų

Skelb. pavardės esančios Shim- 
________________________ chuk, 25 metų ir Joseph De-

Kas nugali kitus — stip- ' latore Hepburn, 22 metų. 
rus; kas pergali save — ga- Nusikaltimas įvykdytas 
lingas. — Lao-Tse, • prieš savaitę.

Svarbiausiaa paskaita
Svarbiausiąją suvažiavi

mo paskaita .skaitė Rev. G.

CONRAD
Fotografas

RtudlJ* (rengta pir 
uioa rOiles au mo 
dernlgkomla užtai 
domia Ir Hollywoo< 
Hvleaomla. Darba 
Garantuota*.

ENOlevrood 5883 
ENGlewood 6840

Johnson iš Katalikų univer- mokyklose. Jei tie dalykai 
siteto.

Pšsak jo, karas paliečius 
įvairiausias mokyklas ir vi-

būtų prarasti, “mūsų kariuo 
menės laimėjimas būtų tuš
čias ir drąsūs vyrąi būtų

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Re*.:
sa tai reikią tinkamai su- mirę veltui”.

I Alk'Aę DARAU) Pasirinkti Ir Prisipirkti L.*»IIa./AO Lz<\D/AI\ Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI 

KOL KAIN0S YF.PAfcll.U IR KOL .IV l>Alt GALIMA (i.MTII 
GfresniSt llOSios Anglys Gaunnmos Tik 15 Tolimesnių Vals tlji,. 

(Vaidilos patarimai angllnlnkania nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas bus žymini sumažintas namų reikalams) 

PRIIMLDYKIT SAVO SANDELIUS Im SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST V1RGIMA Po. almnta* .Mine Kurt. 15 *Q r f) 
gerų mainų, daug cinikių Išimta. Perkant 5 i^O.OU
tonus arba <lrtug.Au, už tonų .............................

Smulkesni yra dkng pigom.
BIACK RAM) LCMP anglys, ui $10.50tonų .... •..••...................... ’’’
CI'riES SERVICE l’ETKOLEI M CAHKON $11.00

(Sules Taksai yra ekstrų)

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

lrtug.Au


D B X TT O X 8 Ketvirtadienis, bal. 9, Į942
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Paskutinieji Pasaulio Įvykiai V aizduose
SAUGO EŽE RO LAIVUS

Ginkluoti pakraščių sargybos nariai sau go ežerų laivus prieš sabotažą. Kiekvienam 
laivui paskirta po keturius sargybinius.

BUILD FOR ... 
TOMORROVV

Buy
U. S. Savings BONDS

...TODAY
Series “F” United States Savings 

Bonds are now available at $18.54.
This 12-year bond is worth $2|» 

at maturily and is redeernable g t 
option. Many ehurėh and frates* 
nai organizations are buying įbes* 
bonds with their semiperinanent 
funds.

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

IŠ TANŲ G AMINS TANKUS

minami nauji daug greitesni tankai mūsų kariuomenei.
SPROGO GARVEŽ YS, TRYS UŽMUŠTI

Netoli Redkey, Ind. sprogo garvežys ir trys užmušti, sakoma, kaa garvežy perma
ža buvo vandens, todėl ir j vykusi garvežio katastrofa.

’r.1
WILSONO DUKTĖ KARO TARNYBOJ

INTERNUO TI JAPONAI

Atlanto pakraščiuose surinkti japonai iš įvairių miestų internuoti stovykloje prie 
Fort Meade, Md.

f a
KAPITONAS APIE LAIVO NUSKANDINIM^

ir William Lavarre, prekybos departamento ekspertas 
apie pietų Ameriką, pasakoja senato komisijai, jog 
Standard Oil of Nevv Jersey teikė gazoliną ašies orlai
vių linijoms iki uždraudimo.

Mrs. Eleanor Wilson McAdoo, Woodrow Wilson, pe
reito karo prezidento duktė, kuri primėė paskyrimą 
dirbti apsaugos taupymo moterų skyriuje.

ŽMONOS SU VYRAIS INTERNACIJOS STOVYKLON

MOTERYS PASLAPTIMS IŠLAIKYTI

Slaptoji policija sulaužė šimto metų senumo tradici
jas ir savo raštinei nusamdė moteris tarnautojas. Chi
cagos viršininkas kap. Thomas J. Callaghan priima dvi 
naujas darbininkes Mary E. Cooney (viduryj) ir Ailene 
C. Colby, kurios užims pašauktųjų kariuomenėn vyrų 
vietas.

BUY

Tai moterys su vaikais, kurios prašėsi leidžiamos vykti kartu su savo vyrais, ku
rie iškraustyti iš Panamos kanalo zonos ir perkeliami į Jungtines Valstybes j inter- 
nacijos stovyklas. Apie jų perkėlimą nieko nebuvo skelbiama, kad juos apsaugoti nuo 
šalies submarinų.

UNITED STATES 
DEFENSE

BONDS
AND

STAMPSM|ir

SUTORPEDAVUS LAIV£, VAIKAS GIMĖ VALTYJE

Mrs. Desanka Mohorovicic Norfolk, Va. ligoninėje su 
savo dukromis. Viena (kairėje) ir Jessie, kuri gimė lai
velyje, kai motina buvo išgelbėta Atlantike iš sutorpe
duoto laivo.

1


