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SVETIMŲ KALBŲ SPAU
DOS KLAUSIMAS

Ass. Press Washingtone 
patyrusi, kad vyriausybė 
svarsto klausimą karo metu 
suvaržyti svetimomis kalbo
mis leidžiamus laikraščius. 
Sako, jau kelinta savaitė 
šis klausimas studijuojamas 
teisingumo ir karo departa
mentuose. Valdininkai pa
reiškia, kad tais reikalais 
gyvuoja įstatymai. Sako, 
svarbiausias klausimas yra 
tas, kokius metodus pavar
toti šią programą vykdyti.

•
Kariniai valdininkai, sa-

...“arui tfiaf gavernmenf oT 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Japonai nepasistamia pirmyn Cebu saloje
Sąjungininkai Javoj 
turėję vos tik 
45 lėktuvus

MELBOURNE, Australija, 
bal. 14.—Iškelta aikštėn, 
kad kai kovo 1 d. japonai 
susimetė pulti Javos salą, 
Olandų Rytų Indijose, są
jungininkai tenai turėjo vos 
tik 45 lėktuvus salos apsau
gai.

Iš to skaičiaus patys olan
dai turėjo 7 kovinius lėktu- 

| vus ir 14 bombonešių. Kiti 
, lėktuvai priklausė sąjungi-koma, pageidautų, kad vo

kiečių, italų ir japonų kai- į *ms’
, . . .7 Užėmę salą japonai pasbomis visas publikacijas su- , ,, . , . .7 \, .• , , kelbe, kad jie ten pagrobęspenduoti, o kitų kalbų pub
likacijas įlaisniuoti. Teisin
gumo departamentas linkęs 
įvesti kokią nors kontrolę, 
nes tuo būdu būtų nusikra
tyta įvairių rūšių negeisti
nais leidiniais. Kadangi pa
prastas visų svetimomis kai 
bomis leidžiamų spaudinių 
cenzūravimas būtų didelis 
ir keblus darbas, tai kai ku
rie valdininkai iškelia su- *•».
manymą, kad visi svetimų 
kalbų Laikraščiai greta savo 
kalbų spaudintų vertimus 
angliškai. Tačiau daugumas

177 lėktuvus, 1,059 tankus, 
didelį kiekį artilerijos ir 
daugybę mažesniųjų ginklų. 
Olandai tai griežtai užgina.

Nuskandintas bėglius 
vežantis laivas;
290 išvaduota

CHARLESTON, S. C., bal. 
14.—Praeitą šeštadienį šiose 
Atlanto pakrantėse ašies 
submarinas torpedavo ir nu
skandino britų prekinį lai

tam priešinasi. Sako, laik- Vą, kuriuo buvo vežama 290

BRITAI IR RUSAI BOMBARDUOJA AŠĮ Amerikiečiai su filipiniečiais japonus 
laiko prispyrę prie pakrančių
Corregidor tvirtovė japonų

neįveikiama; iš Bataan nėra žinių

WASHINGTON, bal. 14. mas atnaujintas, bet plates- 
—Karo departamento komu nių žinių negalima gauti.

"Draugas” Acme telepboio.

Britams tebekalbant apie “antrąjį front ą”, Anglijos aviacija nuolatiniai bombar-' 
duoja ašies arsenalus Vokietijoj ir Italijoj. Tuo tarpu rusai rytų fronte atmušė vo
kiečių tankus dviejose vietose netoli svarbių Kaukazo aliejaus laukų.

Naciai nemiojas; bijo sąjungminką.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 1,103 lėktuvu

pajėgų įsiveržimo Europon
raščiams būtų nepaprasti 
sunkumai tai vykdyti ir dėl 
to daugelis jų visiškai užsi
darytų. Tas gi negeistina.

•
Teisingumo departamento 

pažiūra yra ta, kad, nors 
svetimų kalbų spauda iške
lia problemas, tos publika
cijos taip pat atlieka ir gali 
atlikti naudingą kraštui tar 
nybą kaipo kontaktas tarp 
vyriausybės ir nepiliečių. 
Jos yra vertingos vykdyti

bėglių iš vakarinio Pacifiko 
karo zonos.

Pranešta, kad visi laive 
buvę asmenys išvaduota.

Išvaduotieji pasakoja, kad 
iš submarino į laivą paleis
tos trys torpedos.

U. S. įginkluos 
Haiti

WASHINGTON, bal. 14. 
—J. A. Valstybių vyriausy-

tokias programas, kaip kad “ nusprendė tinkamai su
nepiliečių registracija, prie
šų nepiliečių identifikacija 
ir kt. Tad būtų neteisinga 
visoms svetimų kalbų publi
kacijoms taikinti vienodus 
varžymų metodus.

stiprinti Haiti respublikos 
apsaugą. Jai pristatys lėk
tuvų ir instruktorių, pakran 
čių sargybai patrulinių lai
vų, pakraščių artileriją ir 
nuties vieną geležinkelį.

Be to, J. A. Valstybės 
tenai pirks medvilnės per
viršį ir turės reikalingą kre
ditą, pasiųs specialistus su
stiprinti žmonių sveikumą ir 
pagerinti sanitacijos sąly
gas.

ALKOHOLIKŲ 
KLAUSIMAS

Vyrų karinės konskripci- 
jos direktorius L. B. Her- 
shey iškėlė sumanymą, kad 
drafto boardai priimtų ka
ro tarnybon chroniškus ai-
koholikus (girtuoklius), ku- KdlIddOS prCITIJCrflS 
rie iki šioliai skaitomi ”ser- «»» ■ ■ *gančiais.” W3sningtonc

Direktorius pareiškia, iš Į WASHINGTON, bal, 14. 
vienų alkoholikų reikia su- —Rytoj čia atvyksta Kana- 
daryti diviziją ir jie tekovo- dos ministras pirmininkas 
ja už aavo kraštą taip, kaip W. L. Mackenzie ‘King da-

lyvauti trečiajam Pacifiko 
karo tarybos posėdyje ir 
konferuoti su prezidentu 
Rooseveltu.

Iš Baltųjų Rūmų praneš-

ir visi vyrai—lankę kolegi
jas ir biznieriai.

LONDONAS. — Britų vy
riausybė ragina visus bri
tus, kad jie be delsimo ap- ta, kad ministras pirminin 
leistų neokupuotą Prancūzi- į kas svečiuosis pas preziden 
ją. tą.

LONDONAS, bal. 14. —, rastas susinervavimas. Ne
iš neutralinių sostinių gau-1 paisant to, naciai šūkauja,
narna žinių, vokiečių vyriau
sioji vadovybė įsitikinusi, 
kad sąjungininkai esą pasi
ryžę įsiveržti nacių domi- 
nuojamon Europon. Sako
ma, tarp nacių kilęs nepap-

Naciai suėmė
serbę vadę šeimas

LONDONAS, bal. 14. — 
Vokiečių’ autoritetai Jugo- 
sLavijoje suėmė serbų parti
zanų vado ir kitų 14-os va
dų šeimos ir laiko jas įkai
tais. Vokiečiai sako, kad jei 
tas serbų partizanų vadas 
gen. Draja Michailovič ir 
kiti vadai nenutrauks savo 
kovų prieš vokiečius, jų vi
sų seimų nariai bus išžudyti.

Naciai Jugoslavijoje turi 
uždarę apie 16,000 įkaitų.

kad jie iš sąjungininkų įsi
veržimo planų nieko nedarą 
ir laukią sąjungininkų pa
sirodymo Europos pakran
tėse. Girdi, tebando veržtis 
Europon, Vokietija pasiren
gusi.

Hitlerį ir jo patarėjus 
baimė apėmė, kaip į Londo
ną atvyko U. S. armijos 
štabo viršininkas gen. Mar- 
shall. Naciai žino, kad jo at
vykimas yra susijęs su ko
kiais nors svarbiais planais.

U. S. reikalingos 
300,000 skridikų

MITCHELL FIELD, N.Y., 
bal. 14.—žymusis pirmojo 
pasaulinio karo lakūnas 
pulk. Eddie Rickenbacker

Praeitą savaitę jie grasino vietos orinėje bazėje pareiš- 
įkaitus žudyti, jei serbų va-' kė, kad, jo nuomone, šis ka
dai nesiliaus kovoję 
okupantus vokiečius.

prieš

Tačiau gen. Draja Michai
lovič atsako, kad jis ir to
liau kovos prieš nacius oku
pantus, nepaisant kas galė
tų įvykti.

LONDONAS, bal. 14, — 
Manevrų metu pietinėje An
glijoje įvyko bombonešio ka 
tastrofa. 14 karininkų ir 
kareivių, kurių tarpe brig. 
generolas, žuvo ir tarp 40 ir 
50 kitų sužeista. Nelaimės 
smulkmenų nepaduota.

ras tęsis mažiausia penke
rius metus, o galimas daik
tas kad ir dešimtį metų.

Kadangi karo laivynas ne
gali tinkamai ir sėkmingai 
funkcijuoti be orlaivių, tad 
J. A. Valstybėms reikalin
ga įsigyti mažiausia 300,000 
skridikų, kad išlaikyti ore 
pirmybę. Tame skaičiuje tu
ri būti apie 100,000 instruk
torių ir apie 200,000 kovinių 
skridikų (pilotų), šis karas 
bus tikrai laimėtas, kai A- 
merika visados turės pirmy
bę ore.

nikate pareiškiama, kad Ce
bu saloje, Filipinuose, japo
nams pasisekė išlaipinti 
apie 12,000 kariuomenės. 
Bet ji tenai negali daryti 
pažangos. Negausingi ame
rikiečių ir filipiniečių ka
riuomenės daliniai laiko ja
ponus prispyrę prie pakran
čių ir neleidžia imtis plates
nių žygių.

Nežinia, kaip toliau ten 
amerikiečiams seksis. Corre- 
gidor tvirtovė per tris pa
ras neturėjo susisiekimo su 
Cebu sala. Dabar susisieki-

Mindanao saloje, kaip 
pranešta, veikia filipiniečiai 
partizanai. Jie tenai naiki
na japonų sandėlius, atakuo 
ja jų postus.

Corregidor tvirtovė stip
riai laikosi. Bet japonai su 
mažomis pertraukomis ją 
atakuoja iš sausžemio, jū
ros ir orą

Iš Bataan pusiasalio ži
nių neturima. Tik japonai 
praneša, kad jiems ten tekę 
daug nelaisvių ir nemaži 
kariniai grobiai.

Lavai grižo neokupuotos Prancūzijos 
valdžion; Amerika imsis priemonių

MASKVA, bal. 14.—Sovie
tų informacijos biuras pra
neša, kad vieno mėnesio lai
kotarpiu—nuo kovo 11 d. 
iki vakar, karo fronte su
naikinta 1,103 vokiečių lėk
tuvai. Tą pat laikotarpį so
vietai praradę 314 lėktuvų.

Komunistų partijos laik
raštis Prtavda pareiškia, kad 
vokiečiai karo frontan siun
čia kaskart vis daugiau lėk
tuvų tikslu turėti pirmybę 
ore. Bet to neatsiekia, ka
dangi galybes lėktuvų pra
randa.

Per Maskvos radiją spe
cialiuoju pranešimu pažy- Į 
mėta, kad vienoj fronto da-J 
ly raudonoji armija tarp 
balandžio 1 ir 10 d. nukovu-, 
si 9,000 vokiečių ir sunaiki
nusi 76 tankus. Pareikšta, 
kad ta fronto dalis esanti 
šiaurvakariuose ir didžiai 
svarbi. Bet nenurodyta ta 
svarbi vietovė. Be to, vokie
čiai atokiausiuose šiauriuo
se netekę vieno karinio tran 
sporto. O Brijansko fronte 
atmuštos trys vokiečių kon
tratakos.

130,000 asmeny 
apleido Madras

MADRAS, bal. 14. — Iš 
600,000 šio Indijos miesto 
gyventojų apie 130,000 as
menų praeitą savaitę aplei
do miestą, kai japonai susi
metė grasinti Indijos pak
rantėms. Specialiais trauki
niais išvyko kažkur Indijos 
gilumon.

WA8HINGTON, bal. 14. 
—Kaip tik gauta žinia, kad 
Prancūzijos valdžion grįžo 
Lavalis, kongrese iškilo rei
kalavimai, kad U. S. užimtųf
visas Prancūzijos bazes, ku
rios iki šioliai buvo respek
tuojamos.

VICHY, Prancūzija, bal. 
14. — Neokupuotos Prancū
zijos valdžion čia grąžintas 
buvęs Prancūzijos premje
ras Lavalis, žinomas karš
tas pronacis. Tad spėjama, 
kad dabar maršalo Petain 
vadovaujama prancūzų val
džia glaudžiau susiartins su 
naciais ir, reikia spėti, jiems 
galbės kovoti prieš sąjungi
ninkus.

J. A. Valstybių vyriausy

bė visomis priemonėmis dar
bavosi maršalo Petain val
džią atitraukti nuo sėbravi- 
mosi su Hitleriu. Tačiau ta 
valdžia paneigė Amerikos 
nurodymus ir įspėjimus. O 
juk J. A. Valstybės nedvi
prasmiai žadėjo Vichy val
džiai, kad po karo visa Pran 
cūzija, kaip buvusi, bus at
statyta.

Viskas nuėjo niekais.
Kalbama, kad Lavalis Vi

chy valdžioje užims aukštą
ją vietą. Matyt, jam teks 
naujai įkurtas postas, vadi
namasis “vyriausybės še
fas.”

Čia spėjama, kad J. A. 
Valstybės nutrauks diplo
matinius santykius su Vi
chy.

Praneša, raudonoji armija laužia 
vokiečiu liniją; vyksta mūšiai

LONDONAS, bal. 14. —
Žiniomis iš Stokholmo, So
vietų maršalo Timošenko 
vadaujama raudonoji armi
ja pietinėj Rusijoj sukėlė 
plataus apėmio ofensyvą 
ir platokai įlaužė vokiečių 
liniją už 25 mailių nuo Char 
kovo, Ukrainoje.

Pranešąs had Timošenko 
kariuomenė nesulai komai 
veržiasi per tą įlaužimą ties 
Bielgorodu, kurs yra strate
ginė vieta siekti paties Char 
kovo miesto.

Vokiečiai per radiją pra
neša, kad sovietų pietiniam 
fronto gale Maskva prieš
vokiečius sumetė 6 divizijas jokios išimties.

kariuomenės ir tankų visą 
diviziją. Sako vyksta atkak
liausios kautynės, kurios ne
žinia kaip baigsis.

Molotovas priėmė 
U. S. ambasadorių

KUBISEVAS, bal. 14. — 
Sovietų užsienių reikalų ko
misaras Molotovas vakar 
čia priėmė J. A. Valstybių 
naują ambasadorių sovie
tams, adm. W. H*. Standley.

WASHINGTON. — U. S. 
prekybos rūmai siūlo kon
gresui įvesti 10 nuošimčių 
“sales” taksus visiems be
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101. AKSOMAITYTE, (Kajetonas), 1-1-2 yrs. t u.
res. Kaunas. , ,

102. AKSTINAS, Morkus (Ignas) 45, teacher of 
Rusaian, nes. Kaunas.

103. AKST1NIENE, Bronė (Kazys), 42, houaewife 
res. Kaunas.

104. AKSTINAS, Gediminas (Morkus), 14, student,
res. Kaunas.

105. AKST1NAITE, Laimutė (Morkus), 12, student, 
res. Kaunas.

106. ALANTIENE-JAKŠVIČIENE, Elena (Kazys), 
33, Telegraph operator, res.

107. ALANTAS- J AKšEVIČIUS, Šarūnas (Vytau
tas), 6, res. Kaunas.

106. ALA U NE, Petras (Aleksas), 34, Secretary at 
‘Glaistas’*", res. Kaunas-Aleksotas.

109. ALAUN1ENE, Anastazija (Jurgis), 22, house- 
wife, res. Kaunas-Aleksotas.

110. ALAJJNE, Vidaus (Petras), 10 Months aid, res. 
Kaunas-Alaksotas.

pole, Civinsko 7. 7 re. Marijau, SįAįJgJNGOS PASKUTINES VALANDOS
162. ALEVTAS, Antanas, 40, government employee, 

res. Trakai.
163. ALENTIENĘ, Stasė, res. Trakai.
164. ALENTATTC, Aldona (Antanas), res. Trakai.
165. AL'ENTAIT®, Vida (Antanas), res. Trakai.
166. ALGENIS, Antanas (Jonas), 36, tax inepector, 

res. Sndlali&i, Utena.
167. ALIŠAUSKAS, Petras (Sigitas), 11, student, 

res. Kaunas, Antkainio 11. ■
196. AL&ANKA, Klemensas (Antanas), 46, farmer, 

res. Leliūnai, Utena.
168 AUĖAUNKIENE, Valerija (Mykolas)., 36, 

faroer, res. Leliūnai, Utena.
171. ALIŠANKA, Vytautas (Klemensas), 10, student, 

Leliūnai, Utena.
172. ALi&ANKA, Algimantas (Klemensas), 8, stu

dent, Leliūnai, Utena.
173. ALlsANKAITjC, Birutė (Klemensas), 5, Tęs. 

Leliūnai, Utena.
174. ALIŠAUSKIENE, Augustė (Jonas), born 1869, 

farmer, res. Antoniškiai, Šiluva.
i i n, . /t i o/v / IffŠ- ALIŠAUSKAS, Jonas), 35, teacher, res. Poželio-111. ALGENIS-KATINAS, Antanas (Jonas), 30, niai Alovės valse.

employee, res Salaliai, Utenos valė. j ’176 ALIŠAUSKIENE, Petronėlė. 30, teacher, res.
112. ALEJUNAS, Juozas (Petras), 78, farmer, res. į pn$.siiAn;ai Alovės vaisė

SiWn?ioK^UTAVa^w v 177. ALIŠAUSKAITE, Liuda (Jonas, 7, res. Požėlio-118. ALEKNA, V ledas, 73, ree. Kaunas, Trakų 11. | nįaį

SKĘSTANT T1T/.NIKAI
- Bangos prarijo lietuvį kunigą. - Susidaužia 
su ledu kalnu. - Šakiai siusiančiame laive. - 
Paskutine giesmė prieš mirtį. - 1502 
skenduefai. Kryžius ant kapinyno jūrų dugne

jinau sutiko tuos užtikrini
mus.
Neįvertintas perspėjimas

Sekmadienio rytą laivas 
buvo į pietryčius nuo New- 
foundlando. Laive buvo trys 
kunigai: anglas, lietuvis ir 
vienas vokietis bavaras be- 

Įnediktinas. Jie katalikams
• atlaikė pamaldas, pasakė pa-

Daug ką pasaulis užmirš- m. bal. 10 d., laive buvo

114. ALEKNIENE, Sofija (Tadas) 78, res. Kaunas,
Trakų 11.

114. ALEKNIENE, Sofija (Tadas), 78, res. Kaunas,
Trakų 11. _.. .

115. ALEKNA, Tada (Vladas), 41, employee, res. 
Kaunas, Trakų 11.

116. ALEKNIENE, Salomėja, 34, phyaician, res. 
Kaunas, Trakų 11.

117. Alekna, Vytautas (Justinas), born 1919, farmer, 
res. Žaltiškių dvaras.

118. ALEKNIENE, Benedikta (Vincas), born 1884, 
farmer, res. Žaltiškių dvaras.

118. ALEKNIENE, Benedikta (Vincas), born 1884, 
farmer, res. žaltiškių dvaras.

119. ALEKNA, Albinas (Justinas), born 1921, 
farpier, res. Žaltiškių dvaras.

120. ALEKNA, Justinas (Justinas), 14, res. Žaltiš
kių dvaras, Skiemonių valse.

121. ALEKNAITE, Viktorija (Liudvikas), 80, house- 
wife, res. Žemaitkiemio dvaras.

122. AI JCKNIE N E, Barbora (Silvestras), 56,
farmer, res. Žemaitkiemio dvaras.

123. ALEKNAVIČIUS, Balys, 15, res. Babtai.
124. ALEKSIENE, Elena, 35, farmer, res. Lafenic- 

kų dvaras, Kalvarijos valse.
125. 'ALEKNAITE, Danutė, 14, student, res. Laknic- 

kai dvaras, Kalvarijos valč.
126. ALEKSAITE, Ada, student, res. Lakniokai, 

Kalvarijos valse.
127. ALEKSAITE, Lionė, 10, student, res. Laknickai, 

Kalvarijos valse.

ta, bet būna. tokių scenų, ku
rios rašytos krauju ar žmo
nių gyvybėmis ir tie vaiz. 
dai dešimtmečiais pasilieka 
atmintyje.

Dabar kaip tik sueina 30 
metų nuo tos baisios nak
ties 1912 m. bal. 14-15 d., 
kai skendo didžiausis ano 
laiko garlaivis — “Titanic”.

Tas plaukiantis palocius 
buvo 882^2 pėdų ilgio, 92 ir 
pusės pėdų. Jo apačia buvo 
paskirstyta į 15 sandariai 
užtaisytų ruimų ir jis turė

L78. ALIŠAUSKAITE, Regina (Jonas), 6, ree. Po- 
žėlioniai.

179. ALIŠAUSKAITE, Danguolė, (Joną®), 4, res.
Požėlioniai.

180. ALIŠAUSKAS, Gintautas (Jonas), 1 month 
res. Požėlįoniai.

181. ALIŠAUSKAS, Vincas (Kazys), 46, employee, 
res. Apolonovka, Šimkaičiai.

182. ALIŠAUSKIENE, Bronė (Viktoras), 30, farmer, 
res. Apolonovkos k., Šimkaičiai.

183. ALIŠAUSKAS, Vytautas (Vincas), 1 yr., res.1
Apolonovka, Šimkaičiai. 1 maudymosi baseinai, sporto

184. ALIUKON1S, Feliksas, 21, dealer, rjes. Baroiai,! aikštelės ir kiti anais lai-
185. ALIULIS, Balys (Ignas), 21, dealer, res. Barčiai, Į ^ais patogumai,

šiūimi. 'Vieno tik dalyko buvo per-
186. ALIULIENE, Albina born 1908, teacher, res. ' maža — gelbėjimosi valčių,

2,340 keleivių, tarp jų 892 
laivo tarnautojai. Septynių 
aukštų laivas galėjo daug 
sutalpinti. Laivas aukštai 
virš vandens buvo išsikišęs 
ir karininkas juokaudamas 
kalbėjo:

— Šiauriausia audra ne
gali užlieti lubų, nieko blo
go mums negali atsitikti. 
Svečiai smagiai sau taškėsi 
maudynių baseine, žiūrėjo

mokslą, žmonės jautėsi sma
giai.

Nelaimei tuo laiku šioje 
srityje pasitaikė plaukian 
čių ledų kalnų. Jau kiek 
anksčiau garlaivis “Califor- 
nia”, kurs plaukė į New 
Yorką perspėjo per radiją 
apie ledų kalnus. Titaniko 
vadovybė nepaprastai pasi
tikėjo laivo tvirtumu, o be 
to norėjo okeaną perplaukti 
dideliu greičiu, kas sudary-

teatro, šnekučiavo kavinėje, 'tų gerą reklamą, taigi nei
kiek nesulėtino plaukimo, 
— vis varėsi po 21 mazgą 
per valandą, drauge imda

išpuoštoje kaip sodas.
Nelaimės išvakarėse per

— , „„„ _____ ___ vakarienę laivo direktorius
skęsti. Jis buvo 66*000 tonų garantavo visišką saugumą jmi tiesesnę liniją į šiaurę

“nei dangus nei. žemė jo ne- nors ten ir buvo ledų. 
nuskandins”. Svečiai su dIo-

jo garsą, kad negalės nu-

talpos ir galėjo paimti 5,000 
keleivių. Jame buvo įruošti (Nukelta į 3 pusi.)

Pivašiūnai.
187. ALIULIS, Algirdas (Balys), 8, res. Pivašiūnai.
188. ALIULYTĖ, Dalia (Balys), 3, res. Pivašiūnai.
189. ALEJAUSKAS, Kazys (Antanas), born 1909, 

farmer, res. Šilai, Ariogala.

bet laikyta nereikalingu ba 
ląstų, nes laivas — negalės 
nuskęsti dėl tų vandens ne 
įleidžiančių ruimų, dėl tvir

190. ALIJOŠIUS, Bronius, born 1909, Chief of Police- tog statybos...

26, housewife, res.
l’recinct, res. Uolusiai, Alvitas

deri j a,191. ALIJOŠIENE, Vale 
Uosiai, Alvitas.

192. ALIJOŠIUS, Marijus (Bronius), 4, res. Uosiai, 
Alvitas.

193. ALIJOŠIUS, Benius {(Bronius), 8, res. Uosiai, 
Alvitas.

194. ALIJOŠIUS, Remigijus (Bronius), 6, res. Uosiai,

Pirma ir paskutinė kelionė 
Titaniku išplaukė iš South

amptono (Anglijoje) liu.2

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
, ir Šeštadieniais

Valandoa: 3 — 8 popiet,

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

128. ALEKSA, Kasperas (Petras), 43, postmaster, , Alytum, 4 ' 4
res. Užventis. , 195. ALYTAITE, Viktorija, 17, salesgirl, res. Ma129. ALEKSIENE, Ona, 36, telephone operator, res. 
Užventis.

130. ALEKSA, Algirdas, 11, res. Užventis.
131. ALEKSAITE, Vitalija (Kasperas), 5, res. 

Užventis.
132. ALEKSAITYTE, Emilija, born 1907, teacher, 

res. Alytus, Margio 5.
133. ALEKSANDDR, Juozas, 42, soldier, res. Naujo

ji Vilnia.
134. ALEKSANDRAVIČIUS, Alfredas (Edvardas), 

S0, engineer, res. Kauna.
135. ALEKSANDRAVIČIENE, Marija (Vincas), 38, 

pensioner, res. A. Panemunė.
136. ALEKSANiDEAVIČIUS, Aleksiejus (Juozas), 

born 1901, colonel, res. Vilnius.
137. ALEKSANDRAVIČIUS, Vladas (Petras), 39, 

soldier, res. Vilnius, Uosto 5.
138. ALEKSANDRAVIČIUS, Gustavas (Edvardas), 

60, farmer, res. Boleslavas Žąsliai.
139. ALEKSANDRAVIČIENE, Jadvyga (Pšenialo- 

vas), 60, farmer, res. Varšųpiai.
140. ALEKSANDRAVIČIUS, Stepas (Liudas), 38, 

farmer, res. Senmiestis Židikai.
141. ALEKSANDRAVIČIENE, Elena, 65, farmer, 

res. Kiviliai Pašvitinys.
142. ALEKSANDRAVIČIUS, Romanas) 26, farmer, 

res. Boleslavas žąsliai.
143. ALEKSANDRAVIČIENE, Eugenija, 51, farmer, 

res. Boleslavas Žąsliai.
144. ALEKSANDRAVIČIUS, Viktoras (Jonas), 36, 

farmer, res. Kavalčiukai Šumskas.
145. ALEKSANDRAVIČIENE, Marija, 63, housewife, 

res. Vilnius, Magistrato kolonija.
146. ALEKSANDRAVIČIUS, Bronius ((Jonas), born 

1913, police chauffeur, res. Vilnius.
147. ALEKSANDROVIENE, Marija, 68, farmer, 

res. Bartininkai Vilkaviškis.
148. ALEKSĮ JUS ALEKSAITIS, Adolfas (Adolfas), 

32, employee, res. Kaunas.
149. ALEKSIEJIENE-ALEKSAITEENE, Birutė 

(Juozas), 21, housewife, res. Kaunas.
150. ALEKSIEJUS-ALEKSAITIS, Mindaugas (Adol

fas), 4 months old, res. Kaunas. .
151. ALEKSIEJUNAS, Alfonas (Jurgis), 34, major, 

res. Padvarniai Malėtai.
152. ALEKSINAS, Simas (Simas), 40, journalist, 

res. A. Panemunė.
153. ALEKSIENE, Marija (Vincas), 40, laboratory 

assistant, res. A. Panemunė.
154. ALEKSONIS, Petras (Antanas), 36, clerk, res. 

Diviliškių k. Lazdijai.
155. ALEKSONIENE, Julija (Jurgis), 36, house- 

wife, Diviliškių k. Lazdijai.
156. ALEKSONYTE, Ona (Petras), 8 res. Diviliškių 

k. Lazdijai.
157. ALENSKIS, Antanas (Antanas), 35, res. Mari

jampolė, Civinsko 7.
158. ALENBKIENE, 32, ree. Marijampolė, Civinsko 7.
159. ALENSKIS, Vitas (Antanas), 13, Marijampolė, 

Civinsko 7.
160. ALENSKIS Adutis (Antanas), res. Marijampo

lė, Civinsko 7.

rijampolė.
196. ALKIMAVIČIUS, Balys (Mikas), 40, res. Ivaškų |

k., Kapčiamiestis,
197. ALKIMAVIČIENE, Ona (Pranas)', 34, house-

198. ALKIMAVIČIUS, Juozas (Balys), 12, res. 
Ivaškų k., Kapčiamiestis.

199. ALKIMAVIČIUTE, Anelė (Balys), 10, res. 
Ivaškų k., Kapčiamiestis.

200. ALKIMAVIČIUTE, ‘ Aldona (Balys), 2, res. 
Ivaškų k., Kapčiamiestis.

Būkit Malonūs 
SAVO: AKIMS 1

Tik viena pora 'akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami

DR. F. C. WINSKUNAS
gydytojas ir chirurgas 
2158 YVest Cermak Koad

Ofiso taL CANaI 2346 
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—• 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 80. Fnbfleld Avenne

TVB A4BZUBA8

až aak o mlngai ni 
prieinama kalną

IOS F- BUDRIK
kbautcvme

3241 k Hakled Si.
Telefonas:

4891
DCL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE i 
VARUS SARS

ADVOKATAS

Kas neteisingai daro įta 
nuėjimus, žus keršto verpe
tuose.

metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina 

visų aklų įtempimų. . .

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

, OFTOMJ3TRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, tliieage 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 a. m. Iki 8:30 p. m, 

Trefilad. Ir iettad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

Tel YARda 2246

DR.fi. ŪSELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: nno 9 vai. ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal autartj.

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
l N»*q,7 iki 6:30 v&L vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

Tel CANaI 7171 
Nuo 8 vai ryto iki 5 vai. kasdien

:O8 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGLPOS NARIAI
UL yiRginia 0036 

tel.: BETariy 8244
Ofiso tslT> ~ -J J 11--jfceziaenci j

DLL mimais
GYDYTOJAS IR ORTRUROta

4J 57 Ardher Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais : pagal snt&itį.

Ros. 6968 Bo. Talman Avė. 
Rea. TaL GRGvahiU 0611 
Offlee taL

dr. u siųstos
GYDYTOJAI SR UBBUFKGAS

Vafl.: 2-4 ir 7—B 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sanitaras
2423 YVest Marquette JfcL

DR. SHIK0L1S
PHYBHHAM AND BTOfiaON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vsl. vak 
Nedėliomis pagal autartj

Offica taL YARda 4787 
Namų UL PROspect 1930

Telefonaa: BEMLOCK 0201.

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

Chicago, IIL
OITOBO 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 fieitadieaio vi 

rais pagal sutartį.

TaL OAHal 6128

(Ifi. IIIFtiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '

2201 YVest Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b V. •» 

REZIDENCIJA:
6631 S. CaHfomia Avė. 

T«L RTPublic 7868

WBITNEY f. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

2138 S. KALSTEB ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonaa CALnmet 6877

134 N. LA SALLE MT. 
Room 2014 TeL STAte 7572

TaL TARds 6921.
Res.: KHNirood 6107.

UR. JL J. BHnSH
GYDYTOJAS IR OBSRURGAfl 

Ofiao rak: ne 1-3; nno 4:394:30 
75A YVest 35fe Sfoeef

Kas bus ištvermingas Iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22 j.

TaL OAHal 0267
Rak Ui.: PROapect 6669

DR. f. Z. ZUTMJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
«

R«idencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDO8: 11 v. ryto iki 8 popiet 

4 iki 0 va), vakaro

Tel.: JHEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.
OI ISO VALANDOS.:

Kaitdieti nuo 6)00 vai. ryto iki 0:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 0:00

rai. ryto Uu 12.oo ya^ p>ti^

Telefonas: HHMlock 6849

DR. PETERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 IU S wL Vfck T IU B 
Nedžlttmia pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
BR. PETER J. BIRIKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 Se. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 

ir pagal autartj.
Sekmadiesiais taipgi pagal autartj.

telefonaa SERlay 0434.

Ofiao TeL................VIRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS Ut GkUKOUGAS

1853 YVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

fifi. GHAfilES SE6AL
GYDYTOJAS IK OHlKURUA*

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tras tūbos)

taL MIDeray 2880 Chicago, Ik
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir uuo 7 iki 8i3u vai. vak.

Selunad. nuo 10 du 12 vsL ryta

TaL Oioaro 1464

DHS.fi. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL 
OFI8O VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir nagai sutartj.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TaL YARda 0994 

Rea. UL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. diena

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2560 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso Ulefonaa PROspact 6737 
Namu Ulefonaa VTttgini* 2421

TELEFONAI:
Offlee — HEMloek 6524 
Emergency — caU MMDaray 000J 
Kės. — HEMloek IMS.

DR. ALBERT 1 VALIBUS
ATftkaUMAAl AND SUKUKON

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

2408 IVemt 68rd Street

Rez. TeL LAFayette 0094 Oflao ir Rea. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILT V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatailiepla —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniai* nuo 2 iki 4 popiet 

Nadiliomį* Pagal Sualtkriug

PHYSICIAN aud 8URGEON

3343 So. HoUted Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, lAklriant Sekmadienius — 
nuo 2 lai 4 vai. popiet ir nuo 7 tkl

8:SS vai. vakarais. 
Sekmadieniai, pagal ■ualtarims.

SKA11YKLUE “DUALG^”



Skęstant "Titanikai
(Atkelta iš 2 pusi.)

•lt

Bevielio susisiekimo tar
nautojai buvo užimti teleg
ramų siuntimu, priiminėji- 
mu žinių apie akcijų kursą, 
gal jie nei neatkreipė dėme
sio į perspėjinąą.
Ledų kalnas

Ir įvyko tas, ko nebuvo 
tikėtasi — nakčia laivas 
smogė į laivo šoną, pramuš- 
damas gal net keletą tų san
dariai užtaisytų ruimų. Smū 
gis laivui buvo nors mirti
nas, bet lengvas ir praėjo 
kokia valanda, kol pastebė- 
jo, kad laivas galutinai skę
sta. Iš pradžių norėta, kad 
keleivius nepagautų panika, 
skęstančiame laive griežė 
muzika ir tęsėsi šokiai. Ta
čiau jau 10 vai. 25 min. be
vieliai radijo aparatai pra
dėjo nešti baisų skęstančio 
laivo pagalbos šauksmą - 
SOS. Artimiausis laivas — 
“California” buvo tik už ko
kių 5 jūros mylių, tačiau ja
me esantis vienintėlis radi
jo aparatas po šešiolikos 
darbo valandų buvo nutilęs 
ir mirtinai pervargęs tele
grafistas buvo nuėjęs mie
goti. “California” neatsisku
bino pagalbon.

1 Mirštančiųjų giesmė
Baisi žinia apie besiarti

nančią mirtį buvo pranešta. 
Iš koplyčios pasigirdo bal
sai giesmės anglų kalba:

— Mano Dieve, mes eina
me artyn prie Tavęs.

Skubiai buvo nuleistos 
gelbėjimosi valtys. Pasiau
kojimo pilni vyrai jose visų 
pirma užleido vietas mote
rims ir vaikams. Visi trys 
kunigai pasiliko skęstančia- 
laive, apsupti 1499 žmonių, 
pasmerktų... mi rčiai. Jie 
meldėsi, kunigams vadovau
jant. .

Keletap vyrų suskubo už
šokti ant didžiulio pakio 
kamščių (korkų), kurs plū
duriavo vandenyje. Ant to

menko keltuvo jie stovėjo 
nejudėdami, dairydamiesi, 
ar nepastebės atplaukiančio 
pagalbos laivo ir drebėdami, 
kad nauja banga jų nepalai
dotų baisiame jūrų kapiny
ne. Vėliau jie pasakojo, kad 
kovojant su mirtimi jie vi
są laiką meldėsi, meldėsi 
net ir tie, kurie buvo per 
daugelį metų pamiršę pote
rį kalbėti, dabar visų lūpos 
kartojo žodžius — Tėve mū
sų.
Skendo griežiant orkestrui

Kad priduotų drąsos ir 
blaškytų siaubingą nusimi
nimą, muzikantams buvo į- 
sakyta griežti ant... skęs
tančio laivo.

•— Dar kartą atsigrįžau 
atgal, — pasakojo viena iš 
gelbėtoji. — Laivo galas iš
kilo kokį 120 pėdų ir kaip 
baisus juodas pirštas šiur
piai rodė į dangų. Nakties 
tyloje skęstančiųjų šauks- 
mši maišėsi su giesmės žo
džiais :

— Mano Dieve, mes eina
me arčiau prie Tavęs.

Laivas nuskendo 2 vai. 20 
min. nakčia. Tik auštant e- 
santieji gelbėjimosi valtyse 
pamatė atplaukiantį garlai
vį. Tai buvo “Carpathia”, 
laivas atskubėjo išgirdęs 
SOS. Kurie dar nebuvo nu
skendę, tuos paėmė ir grįžo 
į Nevv Yorką, iš kur “Car
pathia” buvo išplaukusi. Ba
landžio 18 dieną pasiekė 
uostą, atveždama 705 gy
vuosius iš mirusiųjų laivo. 
Keletas mirė pakeliui. Nuos
toliai buvo dideli ne vien 
gyvybėmis. Laivo ir krovi
nių vertė apskaičiuojama — 
12,500,000 dolerių, kai dar 
doleris turėjo aną aukštą 
vertę.
Tylioje naktyje, kai 
žvaigždutės mirgėjo

Tarp nuskendusio milžino 
aukų buvo ir laivo virėjas, 
sūnus nuoširdžių prancūzų 
katalikų iš Loire departa
mento. Mieli tėveliai nie
kaip negalėjo pakelti min
ties, kad jų sūnelis turi ii-

LENKŲ-RUSŲ "DRAUGINGUMO” UŽKULISIAI
Rašo adv. K. R. Jurgėla

(Pabaiga)
Cripps iškėlė (nejučiom) 

aikštėn, kad Stalino vieši 
pareiškimai neatitinka jo 
slaptiems planams, apie ku
riuos Londonas žino. Jei

sėtis jūros dugne be kars
to ir be kryžiaus. Jie užsa
kė didelį kryžių ir paprašė 
didelio transatlantinio laivo 
kapitoną, kad tą kryžių nu
skandintų į jūrą ten, kur 
skendo Titaniką. Kapitonas 
sutiko. Buvo vėlinių naktis, 
kai laivas atėjo į nelaimės 
vietą. Tylioje naktyje, kai 
žvaigždutės tik buvo liudi
ninkės, kapitono įsakymu 
buvo paimtas anas medinis 
kryžius, prie jo pritvirtin
tas sunkus švino gabalas ir 
paleistas į mares. Keletą a- 
kimirkų kryžius dar matė
si, bet greit jis dingo van
denyje ir nuėjo į gelmes pa
sakyti tyliems mirusiesiems, 
kad jų neužmiršo nei tie, 
kurie tą kryžių Čia atsiun
tė, nei Tas, Kurs ant kry
žiaus mirė. K. J. Prunskis

Berlynan įžengs Rusija, tai 
karą laimės komunizmas, ne 
demokratija. Chamberlain 
seniau aklai tikėjo Hitleriui, 
šiandien Cripps aklai tiki 
Stalinui, “ir tas aklas tikė
jimas persimeta Amerįkon”, 
kas matoma iš N. Y. Times 
vasario 24 d. editorialo apie 
“Pamoką Diplomatę ai’k 
“Deja, Staliną reikia nuolat 
suprasti atžagariai. Tokių 
‘diplomatinių pamokų’ daž
nai duodavo Hitleris po Rei
no užėmimo. Visi tai atsi
mename. Pasaulis jas visuo
tinai pavadino melais. To 
kie diktatoriai, kaip Stali
nas ir Hitleris galvoja ‘taip’, 
kai taria ‘ne’. Nepakenks ži
noti, kad rusų kalboje žodis 
‘mama’ skaitomas ‘tata’.”

“Sumušti vokiečius, baus
ti Vokietiją turi demokra
tinių sąjungininkų kariuo
menės, o ne komunistai. Nes 
jei Stalinas įžengs Berlynan 
kas pajėgs iš ten išstumti 
jo raudoną armiją? O to
kios rūšies pavojaus yra. 
Stalinas savo kalboje į ka
riuomenę aiškiai pasakė:

‘Kovojame patys, be sąjun
gininkų’. Ar tai nėra reikš
minga? Stalinas jau nebe
nori sąjungininkų, kai arti 
mato triumfą. Aiškiausiai 
nori turėti laisvas rankas, 
kai karas baigsis. Netgi ne
reikalauja iš Amerikos gau-

(Nukelta į 6 pusi.)

JANESVILLE, Wis.—Di
delis gaisras ištiko šį mies
tą. Nukentėjo biznio cen
tras.

TEHERANAS. — Irano 
(Persijos) vyriausybė nu
traukė diplomatinius santy
kius su Japonija.

GIVE LIVER BILE 
FLOW A BOOST-
Snap out of Siek Headaches, so-called Biliouf- 
nesi, Poor Digeition with that half-sick, sour 
feel ing—get a bottle of Kruschen Salti tonight. 

i halt a teaspoonful in a glass of waterTake halt a teaspoonful in a gli 
(hot or cold) holf an hour before breakfast, 
and keep it up for 30 days. Now you‘11 knour
whot it is to get up feeling fit and ready foj- a 
rėpi day'i work. Try Kruschen for the next 30 
days ond see whot it means to you when Bile 
Flows Freely. Satisfaction guaranteed or money 
refunded. Ali druggisti.

WOLK STIBIO
1945 West 35* Street
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CLASSIFIED ADS
HFI.P WAXTKD — MOTI'.ltVs

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HEI.P WA.NTED
ADVERTISEMENT DEPARTMFBiT 

127 5o. Dearborn Street
Tel.: RANtlolpli '94H8-94H9

HELP WANTEI) — VYRAI

TOOL MAKERS
PIENAI PATYRĘ PRIE ‘‘JIG" 

IR “FIXTURE” DARBŲ.
Turi turėti ataakomlngų rekordą at
liktų pasekmingų darbų. I.iūdiji- 
mai pilietybės yra būtinai reikalin
ga.
FOOTB BROS. GRAR g MACHINK CORP. 

4545 So. AVcstem Avenue

ONA RIMKIENE
(po tėvais Zobellntė)

Mirė bal. 13 d., 1942 m.,
1:00 vai. ryto, sulaukus 62 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr.. Tauragės 
miestelio. Amerikoje Išgyveno 
35 metus.

Paliko dideliame nullūd'me: 
vyra Mykolai jdukterj Ona: 
augintinę Aldoną^ Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažjs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
12258 S. Green St., telefonas 
COMmodore 4606.•

Laidotuvės jvyks ketvirtad.. 
bal. 16 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta J Šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčią.,^ ku
rioje jvykrs gedulingos pamal
dos už velionės slfela. Po pa
maldų bus nulydėta J švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Au
gintinė ir Giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. tel. YARds 0781.

EMILIA ZIMONTIENE 
(po tėvais Bul vidai tė)

Mirė bal. 12 d., 1942 m., 10 vai. ryto, sulaukus. 
40 metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kve- 
dernos parap. ir miestelio. Amerikoj išgyveno 21 m.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą James; sūnų 
Alex; dukterį Florence; dėdę Aleksandrą Dulcis ir 
jo šeimą; tetą Gečienę ir jos šeimą, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas namuose: 2300 S. Leavitt St,, 
tel. CANal 1430. Laidotuvės įvyks ketvirtad., bal. 
16 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų par bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duktė, Dėdė, Teta, Giminės.
Laid. Direkt. J. Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

AUTOMATIC H'RF.W MACHINE 
OPERATORIAI

Patyrę Operatoriai ir “Set-ITp” vy
rai prie Cleveland. Gridley-Acme. 
ir New Britaln-Grldley Mašinų. Tu
ri turėti gabumo susistatyt patys 
savo mašinos. Employment ofisas 
atdaras iki 8-tos vai. vakare.

HVRLEY MACHINE CO.
2125 S. 54(1i. Ave. Cicero, III.

VYRAI NAMŲ DARBAMS 
Atsikreipkite j “timekeepers” ofi
sų. —

F,DGEWATER BF.ACH HOTEL 
5349 Sheridan Poad

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATOR
Gabus sustatyti sau pats dar

bus ir oparuoti 6 "spindle” New 
Britam Gridley naujas mašinas. 
Turi būti pilnai patyręs. Geras 
užmokestis.

Haber Screw Machine 
Products Co.

864 W. North Ave. 
Matykite Walter Hanson

TOOL & DIE MAKERS
Vieta dėl keletą Įrankių Dirbėjų 
(Tool Makers), patyrę prie “jigs” 
ir “fixtures”. Pastovūs darbai, ge
riausios darbo sąlygos. Employment 
ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro.

HVRLEY MACHINE CO.
2125 S. 54tli Ave. Cicero, III.

VYRAI
2 8 iki 4 5 metų amžiaus, dirbti prie 
"counter”; bus ir “kitehen” darbų. 
Turi būti gero karakteriaus Ir turi 
priduoti liudijimus iš ten kur pir- 
miaus dirbo.

THOMPSON’S .RESTAURANTS 
350 No. Clark St. Room 3<Wt

OPERATERKOS 
SINGLE NEEDLE. PINKERS, B4JT- 
TON ir BVTTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabu
žius. Nuolatinis dariais per lAttsus 
metus. Kreipkitės prte:

5021 NO. PULASKI ROAD

OPERATERKOS — prie “single nee-
•dle" maSlnų. Patyrusios siūti "Jack- 
ets” lr panašius drabužius. Union ša-
pa
EUGENE l’SOW, ĮSI5 W. Congress

OPERATERKOS 
Didelė skalbiamą dresių dirbtuvė 
reikalauja patyrusių OPERATERKV 
prte “power" ir “single needle” ma
šinų.

TARIN - PICKER & CO.
4119 West Belmont

"SINGLE NEEDLE” OPERATER
KOS — patyrusios dirbtuvėse siuvi
me ''slaeks, skirta lr jaekets". Aukš
čiausia "plece-work” užmokestis lr 
bonus. Pastovūs darbui.

1219 W. VAN BUREN 
(7tl» Fioor)

OPERATERKOS
Siūti ligoninėms uniformas ir gim
nastikos siūtus. Tiktai patyrusios 
moterys reikalaujamos. Gera abelna 
užmokestis. Pastovūs darbai. Mulo- 
ni, saulėta dirbtuvė. Geros darbo 
sąlygos. Aldrleh and Aldrieh. 1857 
Mllwaukee Avenue.

JAINOS MOTERYS 
19 iki 35 metų amžiaus, dirbti kaipo 
pardavėjos, diš.ų nešiotojos, dlšių 
plovėjos Ir pagelbininkės virėjams. 
Patyrimas nereikalinga.

THOMPSON’S RESTAURANTS 
350 No. Clark St. IUkmii 306

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Cataiogue” 
halnavtmo surašo.

Prisiųsklte plūklus paštu “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

TOOL GRINDERS
“Ali around” Įrankių ir Piautuvų 
(Tool and Cutter) Tekintojai. Em
ployment ofisas atdaras iki 8-tcw 
vai. vakaro.

HVRLEY MACHINE CO.
2125 S. 541 Ii Ave. Cicero, m.

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

Jei tavęs visi neapkenčia, 
tavo paties kalte.

Saliamonas
Kas nugali kitus — stip

rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

Nesidžiaugk radęs, nede
juok pametęs.

W0MEN..:.40s
who bate these trying years!

HERE'S GLORIOUS NEWS!

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASR1KUIMO MUMS 
REKORDAS

M flran vir* M m. tos paMoa 
*el*i ynon rankonel

(Įsteigta ine m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.

PERSONALIZED MEMORIALS 
At No Additlonal Cost.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the ItthisesnMa 

MODERNI Išvidini PARODA:
4535 W. Washington Blvd.

TeL ESTebrook 3645

er of CUmMnt. 
REZIDENCIJA: 

5919 South Troy St. 
Tai. REPabllc 4298

VALANDOS: Kaadien 9 IU 9 v. rak.} lr Sekm. 9 IU 6 vaL

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4806-87 SOUTH HKB1OTAGE AVKNUK

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFULD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radlo Programas — 10:M vai. antradienio Ir šeštadienio rytala 
iš Stoties WHIP (UJO), su P. Šaltlmleru.

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

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

If you—likę so many women be- 
tween the ages of 38 and 52—find 
this period ln a woman's life makes 
you restless, nervous, eranky, so 
tired and blue at times—perhaps 
suffer hot flashes, dlzzlnes* and 
distress of “irregularities"—

Start of once —try Lydia E. 
Plnkham's Vegetable Compound t 
Pinkham's Compound is the best 
known medicine you can buy today 
that is made espeeiahi/ /or taotaen 
—lt's /omous to help relieve such 
distress when due to this female 
functlonal disturbance.

Plnkham’s Compound has helped

thousands upon thousands of 
vomen to go “smlllng thru" annoy
lng mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger vomen 
to help relieve distress of monthly 
functlonal dlsturbancea. Follov 
label directions. Lydia Plnkham's 
Compound la well vorth trying I

KOPLYČIOS DYKAI 1 AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR naktį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAYVICZ IR SŪNAI
2314 Weat 23rd Place

Tel. CANal 2515

42-44 Eaat 108th Street 
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8354 Sonth Halsted Ttreet

Skvrlnn: 710 Weat 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4348 South California Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1848 Weat 48th Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth YVestern Avenne 
Tel GROvehiU 0142

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

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULlman 9861

ANTANAS M. PHn.IJPS
8307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

—





1 • -v-<<swr ‘ "* •*• " ' '

Trečiadienis, bai. 15 d.. 19*2

LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Aanstaaas Va

lančius, pirmininkas; Ko t eina Srrobieaė ir f. Ha 

tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jaupaneunė, račtinin 
kė; Jonas Btmša, finansų raštini!

Ivanauskai - labdarių Sekmadienį atvykite
garbės nariai į Wesl
44os kuopas vakaras 
pavyko

Labdarių Sąjungos 4-toji 
kuopa, Dievo Apvaizdos pa
rapijoj, turėjo šaunų ban
kietą Verbų sekmadienio 
vakarą parapijos salėj. Ban
kietas visapusiškai pavyko. 
Pavyko dėl ta, kad komisi
ja uoliai pasidarbavo. Pa
daryta pelno, sudėta aukų. 
Būsimame labdarių centro 
susirinkime kuopa galės pri
duoti senelių prieglaudai 
statyti tris šimtus dolerių. 
Tai yra nemažas laimėjimas.

Bankieto metu įspūdingą 
kalbą apie labdarybę pasa
kė kun. Antanas Martinkus, 
Dievo Apvaizdos parap. kle
bonas. Jis plačiai apibudino, 
kaip svarbu yra rūpintis ne- 
laimingesniaie savo broliais, 
kaip reikalinga yra mums 
lietuviams pasistatyti savo 
seneliams prieglaudą. Lab
darių kuopa jam yra dėkin
ga ir už gražią kalbą ir už 
davimą salės.

Bankiete turėjome ir svo
čių. Atvyko pas mus ir kal
bas pasakė Anastazas Va
lančius, Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjungos pirmininkas, 
ir Kotryna Sriubienė, vice 
pirmininkė. Jie atpasakojo 
susirinkusiems visą tą, ką 
dabar sąjunga veikia, ypač 
stipriai pabrėždami, kad vy
riausias dabar labdarių rū
pestis yra sukelti pakanka
mai pinigų, kuriais greitu 
laiku galėtume užbaigti sta
tyti lietuvių senelių prięg 
laudą. Toji įstaiga yra labai 
reikalinga ir mūsų visuome
nė jau seniai jos laukia. 
Kalbėtojai nuoširdžiai atsi
liepė į visus, kad ir darbu 
ir aukomis prisidėtų prie 
šio svarbaus ir didelio dar
bo. /

Mūsų kuopos bankietą iš
garsino dienraštis “Drau
gas” ir lietuvių radijo va
landos. Dėl to jiems esame

Tokio gražaus vakaro, ko

kį turės Labdarių Sąjungos 

10-to j i kuopa 6v. Betno ir 

Povilo parap. salėj, Vest 

Pullmane, busimąjį sekma

dienį balandžio 19 dieną, dar 

nėra niekur buvę. Savo įvai

rumu jis viršys visus kitus. 
Dėl to labdarių kuopa drįs

ta kviesti ne tik vietinius 

West Pullmano tautiečius, 

bet visus Chicagos lietuvius.

Chicagoj ir ąpylinkėse pa
garsėjo Ateitininkų draugo
vė su gražiais lietuviškais 

kostiumais gyvais tautiš
kais šokiais ir skambiomis 

liaudies dainomis. Be to, jie 

dar ką nors naujo, nematy
to ir negirdėto, įdėjo į savo 
programą. Visiems bus la
bai įdomu.

Todėl Labdarių Sąjun
gos 10- ji kuopa .prašo visus 
atvykti balandžio 19 d. į 
VVest Pullmaną — 12227 So. 
Emerald Avė. Salės durys 
atsidarys 4 vai. po pietų. 
Programa prasidės lygiai 6 
vai. vakarą. Tikietas tiktai 
35 centai.

Kas svarbiausia, neuž
mirškime, kad visas šio va
karo pelnas eina senelių I 
prieglaudai statyti. Tad, už
simokėdami 35 centus ir 
smagiai keletą valandų pra
leisime ir tikrai kilnų tiks
lą paremsijne. 10 kp.

Sovietai likki 
nugaišti vokiečius

KUBKEVAS, S. Rusija, 
bai. 13.—Iš karo fronto de

DRAUGAS

DVIEJŲ MILIJONŲ GAISRAS

L»r

Trijų didžiųjų krautuvių griuvėsiai svarbiausioj Kewanee, 111. gatvėj, kur vienas 
didžiausių miesto istorijoj gaisrų padarė milijonus dolerių nuostolio.

OflCAGOJt IR APYLINKĖM
Prof. I. *. 

duos paskui
JMmIVn

paskaitę 
fatarans
Penktadienį, balandžio 17 d. 

Marąuette Parke

istorijos, ir šiuo laiku rašo 
500 pusi. Lietuvos Istoriją 
anglų kalba.
Visi lietuviai kviečiami 

Visi Chicagos ir apylin
kių lietuviai, ypatingai jau
nimas ir studentija, yra nuo 
širdžiai užkviečiami daly
vauti šiame seminare ir iš
klausyti šio įdomaus asmens 
paskaitos. X.X.

Reguliaris Lietuvių Kul
tūrinio Instituto seminaras 
įvyks penktadienį, balandžio 
17 d. 8 vai. vak. Vyčių pa j
talpose, 6825 So. Western krftftija
Avė.
Northvvestern universiteto 

profesorius

Lietuvišką paskaitą apie 
“Tolimųjų Rytui klausimą”
duos dr. J. W. Stanton, 
Northwestern Universiteto 
Political Science departa
mento profesorius. Dr. Stan
ton yra Tolimųjų Rytų ži
novas, gyvenęs Japonijoje

LENKŲ-RUSŲ “DRAUGIN

GUMO” UŽKULISIAI

(Atkelta iš 4 pusi.)

priminė gražiosios evangeli 
jos kvietimą į Dangaus Val
dovo puotą. Gražus būrys 
jaunų merginų — šv. P. Ma
rijos sodaliečių vienoj pu
sėj, kitoj gi — Šventojo 
Vardo visa vyrų armija net 
iki 100 narių užpildė navą. 
Jie visi prisiartino prie Die 
vo stalo, visi tuoj po šv. Mi 
šių davė iškilmingą priešai 
ką ir ištikimybę Kristui. 
Sios kilnios draugijos įkū 
rėjas yra kleb. Paškauskas 
kuris visad jos klėstė j imi. 
rūpinasi. Dabartiniu dv. va 
du yra kun. B. Grinius, kurs- 
sielojasi dvasine pažanga ii 
draugijos didėjimu. &v. Vai

sios karinės medžiagos. Jis 
verčiau tenkintųsi, kad bū- I
tų užpulti vokiečiai, esan
tieji Prancūzijoje, Belgijo
je, Olandijoje, Norvegijoje.
Į Vokietiją ir Berlyną Sta
linas pats nori vykti”.

» “Ir jei sąjungininkai nu-i 
statys precedentą, jau da-l 
bar pripažindami Stalino už
grobtas ^emes (pusę Len
kijos, Latviją, Estiją ir Lie
tuvą) — kur Stalinas pano
rės nutiesti naują sieną, kai 
pasieks Berlyną? ...Virš Eu
ropos kyla vis didesnė rau
donoji prošvaistė... o parau
donavusi saulė turi veidą 
kaskart panašesnį į Sir Staf
ford Crippso veidą.”

Šis straipsnis įsidėmėti
nas ir mums, Lietuvos drau-Į 
gama, amerikiečiams. Len
kai nuo 1918 m. mūsų tau
tos kovas už nepriklausomy
bę vadino “vokiečių-balševi- 
kų padaru”, vėliau susižie
davo su savo tautos bude
liu Stalinu, — bet, atrodo, 
medaus mėneais lenkams 
praėjo. Giliai atjausdami 
lenkų tautos tragediją ir 
kančias, norėtume, kad len
kai suprastų mūsų, ir mūsų 
mielų kaimynų latvių ir es
tų, dvigubą tragediją, kan

čias ir pasiryžimą laisvai, 
nepriklausomai gyventi ge
ruose kaimyniniuose santy
kiuose su lenkais, ukrainie
čiais ir kitais. Nepavydėda
mi lenkams didybės, “mo- 
carstvos”, mes matome, kad 
jų svajonės susiduria su dar 
stambesnių tautų didybės 
svajonėmis. Kodėl nesiten
kinti savo etnografinėse ri
bose, draugingoje sąjungoje 
su kitomis nedidelėmis tau
tomis? Nežiūrint kiek len
kai statosi dideliais, pasau
lis juos mažais tebelaiko, — 
Stalino žaidimas turėtų pa 
čius lenkus įtikinti.

Jei kas tave įžeidė, o tu, 
jį suėjęs, mokėsi paslėpti tą 
žaizdą, laimėsi jo palanku
mą.

WHOLESA1£
LIQUOR 

ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vt ų Cltkaco.

REMKITE 
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR OG.
4707 So. HalsteJ St. 

Tctafoaae: BOI DEVARI) OUI4

r?

Velykos praėjo Visų šven 
tų parapijoj ne tik su reli do draugija, iš tikro, turi
gine gražia nuotaika, gau
siai dalyvaujant visose pa
maldose, ypač Rezurekcijo- 
se, bet parapijiečiai pasiro
dė duosnesni ir su aukomis.

uolių narių, kurie ne tik sa 
vimi ir savo pažanga rūpi 
naši, bet apaštalauja kitų 
vyrų tarpe ir per keletą sa 
vaičių narių vajų pravedė

Surinkta $1.554.68; tai su- su pasisekimu. Atvelykyj

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertiaed items.

F- .
-*

< š
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pasirodė jau 3-čias Sv. Vai 
do Visų šventų parapijo. 
spausdintas biuletenis, pa 
duodąs žinių ne tik iš dr-jo. 
gyvenimo, bet ir parapijot 

steigimui, kurie kas savaitę Visi linki parapijos vyram 
taip pat didėja naujų fun- Pft8isekimo apaštalavime 
datorių prisirašymu. ) darbuose. De

Atvelykio šventė taipgi
religine nuotaika pasižymė
jo. Ypač 9 vai. šv. Mišios

ma, kuri pralenkė visų kitų 
metų aukias. Tikintieji tuo 
parodė pritarimą ir parėmi
mą kleb. kun. J. Paškauskopešoje pažymima, kad rau-i ir KiniWe- Jis- Sal bat- X™

donoji armija vokieSy at- i vl«nint8I“! Amerikos lietu- naujoe bažnyčios fondo į 
. vis mokantis japonų ir kinųkakliai ginamas pozicijas I 

užliejo vienos upės vagą iš
vedę kitomis vietomis. Ne
pasakyta, kas įvykę su už
tvinusiais vokiečiais. 4 

Brijansko bare, už 200 
mailių į pietvakarus nuo

kalbas. Dr. Stanton ilgą lai
ką buvo University of Mi
chigan istorijos profesorius. 
Jis taipgi yra ilgametis ty
rinėtojas rusų ar lietuvių

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE 0

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBUC 6061

Maskvos, sovietai atsiėmė 
miestelį. Taip pat dvi rusų

.......... „ , , , bendruomenės atimta iš vo-dekingi. Taip pat dėkojame I, . .. „ ... ,  .. . . . r^. . J : lnecių Kalinino frante,biznieriams ir visiems bet - , . .__  . . , Leningrado fronte soviekuo prisidejusiems prie ban , . . .._ _J r tai atsiėmė vieną vietovę,
kieto pasisekimo. kur apie 360 vokiečiu ou-

Kuopos uoli veikėja Ona!
Aukškalnienė ir visos jos
talkininkės tikrai daug dar
bavosi, kad viską priruošti 
ir svečius pavaišinti. Taįp 
pat dėkojame Pr. Ivanaus
kienei, mūsų apylinkės žy
miai biznierkai ir veikėjai, 
kuri vadovavo programai. 
Dėkojame ir p. Kikams.

Bankieto programą paį
vairino Rožių ir Lelijų cho
ras. Publika gėrėjosi choro 
dainomis ir dėl to visi esa
me dėkingi.

Mes džiaugiamės, kad mū
sų kolonijos miėli biznieriai 
pp. Ivanauskai jotojo j lab

darių Sąjungą gėritės na
riais. įnešdami šinrią dole
rių. Garbė jiems, kad nepa
miršta vargšų, kad taip 
duoaniai aukoja senelių prie
glaudai baigti statyti.

Qua Lukošienė

Sovietų prezidentas M.
Kalinin tvirtina, kad raudo

noji armija yra galinga ir •
tikimasi dar šiemet apsi
dirbti su vokiečiais visam 
fronte. Vokiečių pajėgos kas! 
kart silpnėja.

O A D A D Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO

Atvyk j mflaų jardą ir apžiūrėk sto
ką fr aukštą rūšj LENTŲ—MILIz- 
WORK — 8TOGŲ IR NAKŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, riš
lių, skiepų ir flatu. PASITARK SU 
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANĮJJV LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI S ALESMANAI
8039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

4192 MMH
JasMn Maekiculch, Pres. and Mgr.

K AVENUE M. VHMHNIA 1141

Taupyk H apsaųgotoj įstaigoj, kad užtikrinM savo ateit). Apart ap 
draudęs mes turime dMžhtus| atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už ir ankščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

CHARTERED AND 8UPERV1SED BY U. 8. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE CORP., VVohington, D. C.

Daily S A. N.to 4 E M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday B A. M. to 8 P. M.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

f BONO DAY

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI-- 
LANKYTI J MŪSŲ SPECIALI
žkMŠHDA VBM A SfiKAJiCgŲ 
MUZIKOS INSTRUMENTŲ

X K M
Didelių llurubanų, mažų Baraba- 
nų, “Tunable Tom Tonis“ pritat- ■ 
komi prie visokių Barabanų sj- 
tų, greiti pėdintai -“CymbolB" Jr 
"Cymbol Hoidors“ kur tik roika- 
hn«i, “Hi-Boy after beat jEe.dal*”: 
benams Ir orkestroma, TrObos,' 
Cfarinetal, Hazaphonal. Trombo-, 
nai “Standard" tftdirbjisėlų. Smui
ko*. Ctilioa. StrOnintai Bonui, Gul
tam!, Danjos. alūnai, Ir "casns", ‘ 
“moulh pteces", “mute reeds“. ir J 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimą* emulkoma smičių Ir‘ 
“cases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių i&dirbyačių phonoKra- ' 
fus ar jųjų dalis.

A. B .O. DRIiMMERH SERVICE 
• 14 Mazwell Street, Cliiongo ,

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE - 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB 

APYLINKtS LEEZUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

FIAPCUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlia ir Smagiauaias
Vakarinis Lietuvių Programaa 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! -

JfflKMADIENlAfS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9.*89 v. vak 
PENKTAD. ir AEKTAD. 7 v. v

WHFC-14501dl
41755 8o. VVeotovn Avenue 

Phone* GROvehilI 224?

CONRAD
Fotografas

studija Įrengta ptr 
a»os rOUos gu mo 
dernlSkomls uClai 
domia Ir Moli y woor 
triaaomls. Darba, 
Garantuot

428 W. 63sd Street
TaL: Biznio - ENGlerrood 8888 

.t ' ENGIerrood M4B

I n AR A D Pasirinkti Jr Priaipirkti
U/MTN/AO UZAOr\r\ Gegnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI 
KOL KAINOS N»PAKn,l.: VR KOI, JV DAK GALIMA GAdTlt 

<ieerwnr» WišI«-k Auptyz Gauuamos Tik U Tiduuv-aiių ValaUJų. 
(Valdžion patarimai angllninkams nurodo, kad trumpoj ateityj.'karto pro
dukcijos dfilel, getzkcltų tranzitus bua žymiai numažintas namų raikajuma) 

1’IUPH.DYKIT SAVO S,VM)£bIlh Iš MIlKATiČlO PASIKUTKIMO:
WBKT VIUGTNIA Poraliontaa Mine Run, M JPA

* 4 _\ (erų mainų, daug dulkių HUmta. Perkant 6 ipO.tMJ
Jonuti arim (laii(UMi, už tonų ...................

Kinulkoml yra dane picunni.
HIAOk HAND IAJ.MP angly*, už $10,50................. ...........................ąa*aeaaea,
CiaTLK NHUVK1P PLTIIOLKI M CARUON $UA0 

(Sules Taksui yra ekstra)

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



*re?ia31enls, T5al. 15 d.,

MEILĖ NEŽIŪRI NEI AUDRŲ NEI VĖTRŲ
Miss Blythe Clark, 37 m. 

važiavo iš Pietų Afrikos į 
Chicagą apsiženyti su Dr. 
Henry R. Jacobs.

Kelionėje submarinas tor 
pėdavo laivą, kuriuo Miss. 
Blythe plaukė. Buvo mano
ma, kad mergina žuvusi. 
Bet ne. Ji jūrose, mažame 
laivelyje plūdoriojo tryliką 
dienų? Galų gale atėjo
galba ir mergina buvo išgel 
beta ir atgabenta į Ameri
ką. Miss. Blythe dabar guli 
Baltimorės ligoninėje.

Karšta meilė nežiūri nei

audrų, nei vėtrų, ji siekia 
savo išrinktojo, nors ir 
daug kančių tenka pakelti.

Gaisras padarė 
$2,000,000 nuostoliu

Kewanee, III. užvakar ki
lo gaisras. Gaisras su na ik i-

pa-1 no 93 pastatų, nemažai yra 
apgadinta namų. Gaisras 
tęsis keturias valandas. Ap
skaičiuojama, kad gaisras 
padarė nuostolių tarp $2,- 
000,000,ir 2,500,000.

UŽ KARIUS FRONTE ATLAIKYTA IŠKILMINGOS ŠVENTOSIOS MISIOS
ŠVENTO JURGIO PARAPIJA IŠLEIDO DAUG VAIKŲ FRONTAN

SIAIS METAIS ŽMONES DAUGIAU PERKA
Jewel Tea Co., Ine. pra-• 045,597, vadinasi šiais me- 

neša, kad per keturias sa- tais pardavimas pakilo
vaites, prieš 1942 m. kovo 
28 d., parduota už $3,910,- 
884, o pereitų metų tuo pa
čiu laiku buvo parduota už 
$2,757,417, vadinasi parda
vimas pakilo 41.83 procen
tus.

Per 1942 metų pirmąsias 
dvylika savaičių buvo par
duota prekių už $11,786,600, 
o pereitais metais tuo pačiu 
laiku buvo parduota už $8,-

46.50 procentus.

Josephine Dargis 
padėtis kritiška

“Draugo” redakcija šian
dien gavo laišką iš Aleksan
dro Dargio, kurio duktė 
Josephine Dargis sužeista 
orlaivio nelaimėj New Yor
ke ir šiuo metu yra Flu- 
shing ligoninėj.

Savo laiške tėvaa rašo, 
jog “jos padėtis tebėra kri
tiška”.
Prašo pasimelsti

“Aš prašau jūsų, kad krei 
ptumėtės į geruosius “Drau
go” skaitytojus, kad jie pa
simelstų už ją”, rašo Alek
sandras, kuris išvyko New 
Yorkan pas dukrą.

New Yorko laikraščiai 
rašo, jog “Josephine Dargis 
sužeista iki sąmonės nete
kimo, kai ji nežiūrėdama 
savo saugumo peržiūrėjo 
keleivių saugumo diržus. Be 
sąmonės ji nugabenta į Flu- 
shing ligoninę”.

Karas pastoja
keli? širdims

Jonas Janeckas, 3114 So. 
Lituanica avė. Velykų šven
tėms buvo laukiamas namie. 
Turėjo įvykti vestuvės su 
Florence Glovackaitė, 3402 
So. Hermitage avė. Tačiau 
Jonas Janeckas negrįžo į 
namus Velykoms, o tik po 
švenčių Jono tėvai gavo ži
nią, kad jis šiuo laiku yra 
Australijoje. Taigi karas 
yra toks sutvėrimas, kuris 
dažnai pastoja kelią širdžių 
kalboms.

Šiandien oro
aliarmas Chicagoje

Šiandien bus bandoma 
kaip veikia Chicagoje ir 
priemiesčiuose aliarmai, įs- 
pėją gyventojus apie priešų 
bombonešių pavojų.

Aliarmas prasidės 
v. v. Jis tęsis iki 7:06.

7:00

Dar 15,000 bloku 
kapitonu

Pereitos savaitės šešta
dienį Chicagoje 15,000 blo
kų kapitonų prisiekę ištiki
mai ir sąžiningai eiti parei
gas civiliniame apsigyini- 
me. Mitinge dalyvavo majo
ras Kelley.

Seni daiktai bus 
sunaudojami

Eugene Dunne, Karo Pro
dukcijos Tarybos senų dai
ktų susirinkimo direktorius, 
pareiškė, kad senų automo
bilių, senų padangų ir senų 
geležų laužai, kurie per 
daug metų nuošaliai kur 
nors stovėjo, dabar bus pa
imti ir vežami į dirbtuves.

Su broliu atsisveikino, 
bet ir dukters neteko

Mary Charlene German, 
2 m., iš Chicagos, įkrito į 
Sale Creek upę ir paskendo. 
Šios mažos mergytės moti
na buvo nuvykusi atsisvei
kinti su savo broliu, išvyks
tančiu į kariuomenę. Kartu 
pasiėmė ir savo kūdikį. Nu
vykus atsisveikinti su bro
liu, maža mergytė įkrito į 
vandenį ir paskendo.

Mix Lemon Juice
AT HOME 

TO RELIEVE

RHEUMATIC PAINS
Money Back—If This Recipe Palto 

<)ood n**e travtu f ut—many ofth« thou- 
aanda of folh« who now take lemon Juice 
for rheumatic pain—have found that by 
addln< t*s tablaapoonfula of Allenru to one 
tableepoonful of Lemon Juice ln a (laas of
•ater. they f»t faeter relief for the echee 
and paine caused by rheumatletn, lumbago

ICa ne rurprtee either, for Allenru te a 
U year old formula to relieve rbeumetle 
eehei and paine In faet—lf lt does not help 
—your money back. What could be falrer? 
Oet Allenru today et any live drucclat Only 
»8 cente—Do lt Mov.

« C'Draugas” Acme telephoto*
J. E. William O’Brien, J. Pr. prel. M. Krušui, Švento Jurgio par. klebonui, kun. Ą. Linkui ir kun. J. Mačiulio-

niui, M. I. C., asistuojant, šventina garbės lentą.

Karac rlar lack maine “Amerika turėtų didžiuo- Į įrengta garbės lenta, l'fli Ufll lęjlj J INvIUj, a.:_ ooVn nilipčinia lipfiiviaia i-inip iraavtn 195 v?

Eddie Rickenbacker, di
džiojo karo žymus lakūnas 
sako, kad karas dar tęsis

tis savo piliečiais lietuviais,! rioje įrašyta 125 vardai. | SVBflllIS TT.
kure siųsdami savo vaikus Tai jaunieji parapijos lie- Į MdlijOMJ Bcndrdddrbiį) 
irom fmntnn nivirdarvU b-o tuviai, išėjo ginti šio krašto! * '

laisvės. 1 susirinkimas
karo frontan, pirkdami ka 
ro bonus ir ženklus, parodo

penkis metus ir Jungt. Ame Į savo didįjį patriotizmą”, 
rikos Valstybėms reikėspareiškė savo pamoksle Šv.

Jurgio bažnyčioje vysk. 
William O’Brien. “Turėda
ma tokių žmonių Amerika 
negali pralaimėti”!

Iškilmių metu dalyvavo 
virš 5,000 žmonių, ir du 
Amerikos Legijono postai 
— Dariaus-Girėno ir Flan-

f
ders, ir 40 narių Arkivys
kupo Quigley kuopos 4 lai
psnio Kolumbo Vyčių.

300,000 pilotų lakūnų

Majoras Kelly dešimti 
metai pareigose

š. m. balandžio 13 d. ma
joras Kelly įžengė į dešim
tus metus, kaip eina majo
ro pareigas.

Majoras Kelly buvo ai
dermanų išrinktas į majo- . _ x ..., Pašventintos vėliavosrus, 1933 m. balandžio 13 d., 
baigti majoro Cermak ka-Anglijos mergaitės 

Chicagoje
Praėjusį sekmadienį Chi

cagoje lankės nemažas bū
rys Anglijos mergaičių, ku- Cripps grįžta 
rios tarnauja Anglijos pa- . 
siuntinybėje, Waah ingtone. LOfldOnčin

LO 
Sir S

Bridgeportiečio Mr. Barčo buvo nuvytęs Indijon pa
du sūnūs. 740 W. 31st., nusi traukti to? krašto gyvento- 
pirko beveik naują automobi-, jus sęlidaruman ir vienybėm

Pavogė automobilį

lį. Nupirkta automobilį pa- 
parkino prie namų. Velykų 
vakarą grįžta į namus ir ne

SKELBKITfiS “DRAUGE” berado automobilio.

Vyskupas O’Brien paš- 
denciją, kuris krito nuo ventino naują kryžių ir tris 
priešo kulkos, beginant pre- , vėliavas, kurios bus laiko- 
zid. Rooseveltą. mos bažnyčoje. Pašventin

tosios vėliavos yra Popie
žiaus vėliava, Junitinių Vai 
stybių seliava ir Lietuvos 
vėliava.'

Iškilmingas mišias atlai
kė kun. Juozas Prunskis, 
Mišiose dalyvavo vyskupas 
O’Brien, kun. Thomas J. 
Reed, jo sekretorius, ir gau
sus lietuvių kunigų būrys. 
Garbės lentą

Šv. Jurgio parapijos kle 
bono prel. Mykolo Krušo 
pastangomis bažnyčioje

ųbal.> 13, — 
Cripps, kurs

su Britanija žadėdamas in 
dams i dominijos ' teises po 
karo, į nsatsiekė savo tikslo 
ir grįžta, namo—Londonan.

mu

Prelato Krušo pareiški
mu, tikimasi, jog netrukus 
lentoje bus įrašyta dar bent 
trys šimtai vardų, kurių 
tarpe bus nemažas skaičius 
jau žuvusių kovose vardai.

Garbės lentą pašventino 
Vyskupas O’Brien.

Banditai dienos laiku 
užpuolė restoraną

Du apsiginklavę ir mas
kuoti banditai užvakar už-

KUN. A. ŠVEDAS, M. I. C. 
Naujai paskirtas ka
riuomenes KAPELIO
NAS PRABILS NARIAMS

j puolė restoraną, 1435 Hyde
Park boulevard, ir nugazdi-

I nę menedžerį pagrobė $1,- 
. 200.

For Victory

I
BUY U. S. BONDS 

AND STAMPS

šiandien bai. 15 d., 1942 
m. įvyksta mėnesinis TT. 
Marijonų Bendradarbių su
sirinkimas, 7:30 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Šis susirinkimas tikrai 
bus nepaprastas, nes drau
gijos nariams bus perstato
mas kitas labai svarbus ir 
greitas reikalas.

Kun. Atanas Švedas, TT. 
Marijonų Naujokyno vedė
jas šiomis dienomis buvo pa 
skirtas kariuomenės kape
lionu ir turi pribūti Kelley 
Field, Texas, Balandžio 25 
d., 1942 m. eiti kapeliono 
pareigas. Jis labai maloniai 
prižadėjo atvykti į susirin
kimą ir prabils į susirinku
sius Bendradarbius. Malo
nėkite skaitlingai atsilanky 
ti į susirinkimą. XXX

X 40 valandų atlaidai 
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioj prasidės sekmad., ba
landžio 19 d. Klebonas, se
serys mokytojos ir parapi. 
jos choras ruošias prie di- • 
dėlės metinės šventės.

X Šv. Kryžiaus bažnyčia 
neužilgo bus papuošta nau
jais spalvuotais langais. Jau 
trys įdėti. Kitus tris pasi
žadėjo įdėti kiti trys gera
dariai. Atsiras ir daugiau. 
Klebonas ir visa parapija 
bus jiems dėkingi.

X Mykolą ir Loraine Me
le išus, gyv. 4949 So. Halsted 
St., bai. 12 d. Dievas apdo
vanojo sveika dukrele. Mo
tina ir duktė randasi En- 
glewood ligoninėj.

X Dr. S. Jacubs šį mėne
sį išvyksta tarnauti Dėdei 
Šamui jo karo laivyne lei
tenanto laipsniu. Jis skiria
mas dantisto pareigoms.

X Gedvilienė, 4413 S. Tal
man Avė. praeito penktadie
nio rytą buvo bažnyčioje ir 
nieku nesiskundė. Popiet 
staiga taip susirgo, kad kuo 
greičiausiai nugabenta ligo
ninėn.

X Dr. Eisinas vidurmies- 
ty, ant Michigan Avė., ati
darė kitą ofisą.

X A. Leščinskienė, žymi 
rėmėja katalikiškų įstaigų, 
pastaruoju laiku nesveika^ 
vo, o dabar smarkus šaltis 
paguldė net į lovą.

X Dr. A. J. Bertash (Ber- 
tašius) buvo išvykęs į dak
tarų konferenciją St. Louis, 
Mo. Po konferencijos, užuot 
grįžus namo, patraukė Flo
ridos link. Po smagių atos
togų jau grįžo prie savo 
praktikos. Jo ofisas randa- 

i si adresu 756 W. 35 St.
X Dr. Manikas Dėdės Ša

me pašauktas išvyko į ka
riuomenę. Dr. A. šūkis ti
kisi irgi, kad bile dieną bus 
pašauktas. Pasirodo, Chica
go lietuviai laikinai neteks 
eilės jaunų profesionalų: 
medikų, dantistų.

X Laidotuvių direktoriai: 
S. P. Mažeika, J. Evanaus- 
kaa, Steve Lachavičius, A. 
Petkus ir J. Liulevičius yra 
komisijoj rengiamo Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Aso
ciacijos bankieto balandžio 
25 d., Southmoor viešbuty, 
prie Stony Island ir 67 St. 
Tikietų bankietui galima į- 
sigyti pas laid. direktorius. 
Bankieto pradžia 8 vai. vak.

X A. a. Antaninos Čini- 
kienės, 20 metų mirties su
kaktuvės buvo labai įspū
dingai paminėtos praeitą 
sekmadienį 8:30 valandą šv. 
Mišiose, Šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje, šv. Mišias 
atgiedojo kun. Petras Cini
kas, MIC., “Draugo” admi-

WASHINGTON.—Vyriau- nistratorius; pamaldose da- 
sybės sluoksniuose svarsto- lyvavo Jonas. Cinikas, duk- 
mas svetimomis kalbomis j tė Genovaitė, sūnus Jonas 
leidžiamų laikraščių suvar- ir daug giminių bei pažįsta- 
žymo klausimas. | mų.


