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MacARTHUR SMOGIA JAPONAMS
Praėjusio Didžiojo Karo 

metu pasaulinėje spaudoje 
Lietuva figūravo dažniau, 
negu Latvija arba Estija, 
šio karo metu darosi taip- 
pat.

Nacių teroras prieš Lie
tuvos dvasiški ją yra tąsa 
jų antikrikščioniškos akci
jos, pradėtos ir tebevaro
mos namie. Tą daryti Lie
tuvoje naciams yra dar ir 
kitas išrokavimas. Lietuvo
je dabar bėra likęs tik vie
nas autoritetas — Bažnyčia 
ir tik viena organizacija— 
bažnytinė. Susilpninę tą au
toritetą ir pakrikdę tą orga
nizaciją naciai tikisi leng
viau galėsią siekti savo tik
slų.

•
Europoje didieji kariniai 

veiksmai įvykdavo vis vasa
rą. Žiema ten būdavo tik 
prisirengimo laikas.

•
Pirmąją karo metų vasa

rą buvo pasmaugta Lenkija; 
antrąją—apsidirbta su Nor
vegija, Danija, Olandija, 
Belgija, Prancūzija; trečią-Į 
ją—apsidirbta sa Balkanais 
ir kovojama Sovietų Rusi
joje.

Išrodo, kad alijantai dar 
ir šiais metais yra nusista
tę tik gintis. Žut-būt reikia 
ginti Australiją, reikia gin
ti Indiją, reikia ginti Egip
tą, reikia remti svyruojan
čią Sovietų Rusiją. Todėl 
alijantams tuo tarpu nėra 
galimybės sutraukti į vieną 
kurį frontą tiek jėgų, kad 
būtų galima pradėti ofensy- 
vą.

Antroji šio karo metų 
vasara buvo labai kritinga. 
Tąsyk įvyko tas, ko niekas 
nesitikėjo. Tą vasarą spro
go garsioji Maginot linija 
ir susmuko Prancūzija. Ką 
atneš ketvirtoji karo metų 
vasara, pagyvensime — pa
matysime.

Kad karą laimėti šiemet 
alijantams užtektų tik atsi
laikyti svarbesniuose fron
tuose. Po to ir Vokietija ir 
Japonija tikrai pradėtų eiti 
silpnyn, o Amerika pilnai 
pradėtų įsisiūbuoti.

•
Kai Japonija pagrobė Ry

tinių Indijų salas, tai labai 
apsunkino Australijos gyni
mą. Mat, Australija iš tų 
salų gaudavo gumą, gazoli
ną ir daug kitokių reikme
nų. Dabar tų reikmenų pri- 
seina gabentis iš tolimos 
Amerikos.

Japonai siekia užkariauti 
visą Burmą, iš kur Kinija 
gaudavo gazolino. Dabar ga
zoliną kartu su kitomis reik-

Britų bombonešiai sukėlė eilę 
gaisrų Ruhro slėnyje, Vokietijoje

LONDONAS, bal. 15. — 
Britų lakūnai bombonešiais 
antroji para kaip be per
traukos vykdo ofensyvą 
prieš vokiečius pramonės ir 
geležinkelių centrus Vokie
tijoje.

Vėliausiu laiku britų lakū
nai sukėlė didelius nuosto
lius ypač Ruhro slėnyje ir 
pakrančių įtaisytoms pozi
cijoms.

Kaip dieną, taip naktį 
atakomis iš oro visur su
kelta daug gaisrų. Sunkiojo

Lavalis užimsiąs 
Petaino vietą

BERNAS, Šveicarija, bal. 
15.—Vietos diplomatai yra 
nuomonės, kad Vichy (neo
kupuota Prancūzija) val
džion grįžus buvusiam prem 
jerui Lavaliui, kurs yra na
cių šalininkas, Amerika im
sis griežtųjų priemonių 
prieš maršalo Petain vado
vaujamą valdžią. Matyt, 
Amerika nutrauks diploma
tinius santykius su Pran
cūzija ir okupuos kai kurias 
Prancūzijos bazes.

Vokiečių oficiali agentū
ra išaiškina, kaip bus pat
varkyta Vichy valdžia. Sa
ko, Lavalis būsiąs valdžios 
šefas, a maršalas Petain— 
valstybės galva, o adm. Jean 
Darlan būsiąs Petaino par 
vaduotojas ir nužymėtas jo 
įpėdinis.

Vichy vyriausybė, sako
ma, turės glaudžius santy
kius su nacių Vokietija. Su 
naciais bendraus pramonė
je, žemės ūkyje ir finansi
niais reikalais, žodžiu, Vi
chy vyriausybė bus nacių 
Vokietijos partneris. O gal 
aktyviai gelbės naciams ir 
kare.

LONDONAS.—U. 3. gen. 
Marshall šiandie tarėsi su 
Amerikos ekspedicijos š. 
Airijoj generolais.

LONDONAS.—Iš Berlyno 
praneša, kad vokiečiai var 
dovausią prancūzų (Vichy) 
kariuomenei.

menimis alijantai turės pri
statyti ir kitų tolimų kraš
tų.

•
Jei šiemet Hitleriui pa

vyktų paimti Kaukazą ir 
Artimuosius Rytus, tai So
vietų Rusija ir Anglija pa
liktų be gazolino. Tada to 
be galo svarbaus dalyko pri- 
seit gabentis iš Amerikos. 
Dėl to labai yra svarbu ne
užleisti priešui nei Kaukazo, 
nei Art. Rytų, nei kitų svar- 

i bių pozicijų. Jų neužleis.

svorio orinės bombos su
lamdė vokiečių stambiosios 
karo pramonės fabrikus.

Atakos vykdomos. Vieni 
bombonešiai grįžta, tuojau 
kiti išskrinda ofensyvon, ku
rią gali nutraukti tik blo
gas oras. Praeitą parą šim
tai tonų bombų išmesta.

Be to, britų lakūnų es
kadrilės per anglišką są
siaurį smogia vokiečių po
zicijoms Prancūzijos ir Bel
gijos pakrantėmis.

Anglijoje dar daugiau 
didinami faksai

LONDONAS, bal. 15. — 
D. Britanijos darbininkai ir 
gamintojai šį kartą išsisuko 
didesnių taksų už pajamas, 
kai parlamentas padidino 
taksus už įvairiausius nebū
tinus gyvenimui daiktus, 
kad surinkti 21 bilijoną do
lerių numatytoms išlaidoms 
ateinančiais fiskaliniais me
tais.

Už cigaretes, alų, degtinę, 
vyną ir kitokius pertekliaus 
daiktus taksai padvigubinti, 
arba patrigubinti. Iš pirki
mo taksų tačiau išimta dra
bužiai ir avalai. Nepaisant 
to, visgi numatomas didelis 
deficitas.

Numatomas didis 
vilną trūkumas

WASHINGTON, bal. 15. 
—Iškeliama aikštėn, kad ar
timoj ateityje Amerikai pri 
truks vilnų taip, kaip šian
die trūksta gumos.

Apie tai pranešė R. R. 
Guthrie, buvęs karo gamy
bos boardo narys, senato 
tyrinėtojams.

Vilnos yra svarbus daik
tas, tad, anot Guthrie, vy
riausybė turėtų tuo susirū
pinti.

Pietvakarinė zona 
yra MacArthuro

WASHINGTON, bal. 15. 
— Spaudos konferencijoje 
Baltuose Rūmuose iškelta 
klausimas, kokią karo veiks 
mų zoną Pacifike užima vy
riausias sąjungininkų vtadas 
gen. MacArthur. Preziden
tas Rooseveltas išaiškino, 
kad Filipinų salų herojds 
gen. MacArthur sąjunginin
kų karo pajėgoms vadauja 
pietvakarinėje Pacifiko zo
noje.

Tačiau prezidentas pasisa 
kė nežinąs ar Naujoji Ze
landija priklauso tai gen. 
MacArthuro zonai.

LAVALIS VICHY VYRIAUSYBĖJ

("Draugas" Acme telephoto* 

Pierre Lavai (kairėj) vienas didžiausių bendradar
biavimo su Vokietija šalininkų, po šešiolikos mėnesių 
pakviestas Vichy vyriausybės vicepremjeru. Paveiksle 
Lavalis eina su 85 metų amžiaus valstybės galva mar
šalu Henri Petain.

Filipinų kariuomenės vadas gen. 
Wainwright Įsakė ginti Corregidor

Prezidentas numato, 
kad karas tęsis 
dviejus ar trejus metus

WASHINGTON, bal. 15. 
— Prez. Rooseveltas priė
mė pietinės Amerikos diplo
matus. Tas įvyko ryšium su 
Pan-American dienos minė
jimu.

Prezidentas jiems pareiš
kė, kad po karo darant pa
stovią taiką P. Amerika tu
rės svarbų balsą.

Prezidento nuomone, ka
ras tęsis dviejus ar gal tre
jus metus iki bus užtikrin
ta sauga civilizacijai — iki 
galutino laimėjimo. Turime 
visi aukotis, sakė preziden
tas. Ilgainiui laimėjimas 
bus atsiektas.

Britai Burmoje 
atsimeta

LONDONAS, bal. 15. — 
Pranešta, kad japonai Bur
moje palaipsniui daro pa 
žangą ir britų pajėgos pri
verčiamos atsimesti atgal į 
naujas pozicijas. Sako, prie
šas yra vos tik už 20 mailių 
nuo centrinių aliejaus laukų.

Amerikiečių savanorių la
kūnų grupė, kuri darbuoja
si kartu su kinais, japonams 
sukelia didelius nuostolius 
šiaurvakarinėj Burmoj. Per 
dieną ta grupė numušė 23 
japonų lėktuvus.

CHUNGKING, Kinija. — 
Japonų karo pajėgos Bur
moje praplečia savo veiks
mus.

i •

Karo gamybai
-senesni vyrai

WASHINGTON, bal. 15. 
—Prez. Rooseveltas išleido 
prokliamaciją nacionali n e i 
darbo savaitei, kuri prasidės 
gegužės 3 d.

Prezidentas ragina orga
nizacijas ir pavienius asme
nis minėti sakomą savaitę 
tikslu jei ne panaikinti, tai 
iki minimumo sumažinti ša
ly nedarbą.

Prezidentas pareiškia, kad 
visi 40 metų amž. ir senesni 
vyrai yra tinkamiausi dar
bui—karo gamybai.

Gydytoją nuomonė 
apie darbo valandas

CINCINNATI, O., bal. 15. 
—American Association of 
Industrial Physicians ir A- 
merican Industrial Hygiene 
Association čia turėjo meti
nį suvažiavimą.

Suvažiavime gydytojai pa 
reiškė, kad 50 valandų sa
vaitės darbas yra produk- 
tingiausias, tačiau neturi 
būti ilgiau kaip 58 valan
dos.

Gydytojai tad pramonėms 
ir darbininkams rekomen
duoja įvesti 50 valandų sa
vaitės darbą. Vadinasi, 50 
valandų darbas nepakenkia 
sveikatai.

WASHINGTON. — Mirė 
gen. Hugh S. Johnson, 59 
m. amž., kituomet buvęs 
NRA viršininkas, o pasku
tiniais laikais — koliumnis- 
tas.

Amerikiečiai lakūnai iš Australijos 
atakuoja japonus Filipinų salose

Priešui sukelti dideli nuostoliai; 
išgriautas airportas, nuskandinta laivų

U. S. ARMIJOS STOVY 
KLA, Australija, bal. 15.— 
U. S. kariuomenės bombo
nešiai pirmadienį ir antra
dienį sutraiškė eiles japonų 
laivų, transportų ir lėktuvų, 
išgriovė bazes, krantines ir 
kariuomenės koncentracijos 
stovyklas keturiose Filipinų 
vietovėse. Amerikiečiai la
kūnai šį žygį atliko iš Aus
tralijos per 2,000 mailių to
lį. Ir apsidirbę, su priešu at
gal Australijon grįžo. Tai iš 
didžiausio tolio gen. Mac
Arthuro sukelta ofensyva 
japonams. Matyt, ji bus ir 
tęsiama.

Kovo mėn. viduriu Austrą 
lijon atvykęs gen. MacAr

CORREGIDOR TVIRTO
VE, Filipinai, bal. 15.—Fi
lipinų kariuomenės vadas 
gen. Wainwright prieš porą 
dienų įsakė šios galingos 
tvirtovės garnizonui, kari
ninkams ir kareiviams, vi
somis priemonėmis ginti 
tvirtovę ir nieku būdu ne 
paduoti jos priešui, kurs at
kakliai ją atakuoja.

Raudonoji armija sulaužė nacių 
linijų Brijansko fronte

KUBIŠEVAS, S. Rusija, 
bal. 15.—Iš karo fronto 
šiandie pranešta, kad rau
donoji armija sulaužė vokie
čių liniją, kuriąja buvo ap
saugomas Brijansko mies
tas, už 200 mailių pietvaka- 
rų link nuo Maskvos. Da
bar raudonoji armija ten 
atkakliai atakuoja antrąją 
vokiečių liniją. Vyksta kru- 
viniausios kautynės. Sovie
tai viliasi laimėti.

Antroji vokiečių linija 
yra vos tik už 60 malių nuo 
Baltrusijos pasienio. Daug 
bendruomenių atkovota. Per 
dvi savaites daugiau kaip 
3,000 vokiečių nukauta. Vo
kiečių nuostoliai didėja.

mažinamas 
gazolino vartojimas

NEW DELHI, Indija, bal.
15.—Indijos vyriausybė pa
skelbė, kad pradėjus gegu
žės 1 d. gazolino vartojimas 
vienu trečdaliu sumažina
mas.

thur pareiškė: “Apleidau 
Filipinus, bet ten ir vėl grį- 
siu.”

Atakoje prieš japonus Fi
lipinuose dalyvavo 13 bom
bonešių ir tik vienas negrį
žo.

Anot išleisto komunikato, 
japonams smarkiausia smog 
ta Manilos apylinkėse ir Da- 
vao, Cebu ir Mindanao sa
lose. Arti Manilos sunaikin
tas japonų airportas. Nus
kandinti penki japonų trans 
portai ir keli prekiniai lai
vai. Mindanao saloje bom
barduota japonų kariuome
nės stovyklos, krantinės, 
kariniai sandėliai. Daugiur 
sukelti gaisrai.

Vadas išleistam įsakyme 
pareiškia: Corregidor gali 
laikytis ir išlaikys! Neturi 
būti ir negali būti klausimo 
apie šios galingos tvirtovės 
pavedimą priešui. Visais tu
rimais resursais ji bus gina
ma. Ją ginti padės gretimų 
fortų įgulos.”

Ir tvirtovės garnizonas 
stipriai laikosi.

Sovietai paskelbė 
laimėjimo paskola

KUBIŠEVAS, bal. 15. — 
Sovietų vyriausybė paskel
bė vidaus laimėjimo pasko
lą 10 bilijonų rublių sumo
je. Paskolų davėjams leista 
pasirinkti—gauti palūkanas 
už paskolas, ar laimėjimų 
bilietus.

Paskola yra 20-iai metų 
su nuošimčiais palūkanų. 
Laimėjimais numatytos 
stambios dovanos. Laimėji
mai tęsis kas metai per 20 
metų.

Teks ir kavos 
vartojimui

WASHINGTON, bal. 15. 
— Kainų administracijos 
vienas valdininkų pareiškia, 
kad, regis, prisieis suvoržy 
ti ir kavos vartojimą, atsi
žvelgus importo sunkumų, 
kai laivai negali laisvai be 
pavojų plaukioti jūromis.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Pasidairius po 
Pittsburgh^!
Naujiena

Negirdėtas įvykis! Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė-

I toli atskirtam nuo savųjų.,
Tik labai apgailestaujame, , 

j kad nepriduota visų adresai Į 
i ir kad tie, kuriems negalė-! 
jom pasiųsti yra lyg ir nu-Į 
skriausti. Dabar ruošiame: 
tam tikrą lentą, ant kurios

mėjų 6 kuopa ateinantį ket- j surašysime visų vardus, ku- 
vergą lygiai 8 vai. vakare j r'e yra įvežti į kariuome- 
dalins 25 sidabrinius dole- į n? ir ta lenta bus prieaągy- 
rius laimingiems atsilankiu- > Je bažnyčios iškabinta. To- 
siems į šv. Kazimiero sve- dal’ kurie dar nepridavėte.. 
tainę, kur rengiama įvairūs kai kuri4 adresų, neatidė 
žaidimai ir už kuriuos, be bodami priduokite, nes taip 
tų $25.00, bus teikiamos gra- vėl ruošiame kitą siunti- 
žios ir brangios dovanos. {-
žanga 25 centai! Nusipirk 
dar šiandien tikietą, nes 
girdėjau, kad mažai tikietų 
teatspausdinta. Jei pritruks, 
neturėsi progos gauti sidab
rinių dolerių. Nepamirškit, 
kad tas bus ketvergo vaka
re, balandžio 16 d.

Vyrų registracija

Įsakymas išėjo iš valdžios, 
kad visi vyrai, nuo 45 iki 
65 metų, turi užsiregistruo
ti balandžio 27 d. nuo 7 vai. 
ryto iki 9 vai. vak. paskir
tose vietose. Mums čia, So.
Side, paskirta vieta yra
Ormsby Recreation Park bin8° *°^jams duos
Building, So. 22nd and Sid-

NELSON AND UOGA N TIE IN MASTERS’

nį ir laišką artimiausioje a- 
teityje išsiųsti.

Mother’s Club of St.
Casimir’s High School
Activities "Uraugaa" Acme telepnoto.

Byron Nelson, Toledo, O., watched by large gallery as he drives during Masters’ In- 
Mother’s Club members j vitation Golf tournament at Augusta, Ga., Nelson and Ben Hogan, Hershey, Pa., were 

are worlpng sixty miles an tie vvith 280 at end of regular play. They vvill meet in 18-hole playoff for the title.
hour to make a real success---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

! of the “Card Party”, vvhich
i vvill be given April 23rd,
8:00 p. m. sharp in St. Ca
simir’s Hall. Watch for next 
vveeks announcement in this 
column.

Velykinis aplankymas 
pažįstamųjų

Velykas Amerikoje pa 
prastai švenčiama po vieną

Sustojau pas lenkų parapi-, šiai tarnauja. Tai retas at
jos kleboną, kuris aptarnau- į sitikimas. Linkiu jai susi- 
ja ir lietuvių dvasinius rei- Laukti 100 metų amžiaus to 
kalus. Teko sužinoti, kad kicje sveikatoje.
lietuviai čia sudaro veik pu 
sę lenkų parapijos. Klebo

St. Casimir’s Sočiai Club 

Šį vakarą ir seredos va-

N. Indiana Ave., kuris užsi
prenumeravo “Draugą”. Be
sisvečiuojant teko patirti, 
kad toji šeima skaito daug 
katalikiškų laikraščių ir yra

Jei nori skursti ir būti 
nelaimingas, mąstyk tik a- 
pie save, apie tai ko trokš
ti, ką myli, kokios garbės 
lauki iš žmonių ir apie tai,

dideli Lietuvos patriotai sū-Įką žmonės mano apie tave. 
nūs. Garbė Jokimavičiams!

Kankakee, III., rodos ma 
ža lietuvių kolonija, bet y- 
ra didelė dirva katalikiškai 
spaudai, čia būtinai reiktų 
turėti nuolatinį agentą.

Kita proga teks aplanky
ti visa eilė pažįstamųjų Jo- 
liet, Rockdale, Wilmington, 
Michigan City, LaPorte, So. 
Bend ir kitur.

Nors pastaruoju laiku ten
ka daugiau dienų dirbti 
dirbtuvėje, tačiau negalima

Kingsley

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

vaię oioviojAN
INTAS

■iuiir, tu metų praktika»uinu 
tataymr Ir gydyme 

GERAI PRITAIKIATI AKINIAI 
patauys kreivai) akla, trum paregyat* 
Ir tolireg-yste;

apleisti ir katalikiškos spau-1 ^{vorik’aud»jiL£e?va\rfm»Pu*tkjų 
kartų.

MODFJtMflRIAl Sl, TOBULIAUSI 
EGZAVUNAVIMO BODAI 

Hpečiai 4 atyla atkreipiama i valkų 
akt*.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VAl.ANDOt,:
lu-toa lkl 8-tos valandos kasdien 

bekmadlcriali pagal sutarti.

dos dirvos, kurioje miela y- 
ra darbuotis, nes tai begalo 
kilnus darbas. Juk tuo bū
du į lietuvių namus neša
ma ir šviesa ir tiesa.

J. J. Aukškalnis

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIEN R. “DRAUGU’

4712 So. Ashland Ave.
TeL VAJKDS 1373

ney Streets. Valdžia prane
ša, kad neužsiregistravusius 
smarkiai baus. Todėl vyrai 
tarpe 45 ir 65 metų visi už
siregistruokite, kad paskui 
nepakliūtumėte į kokią bė-

net po dvi ekstra penkines 
ir kitokių nepaprastai gra
žių dovanų. Ateik persitik
rinti. Nesigailėsi gavęs pen 
kinę.... Taipgi bus “real 
fresh pretzels” su Tom tuck- 
er užsikąsti. Visko ir nega-

dą. Atsiminkite, kad yra ka- “ įpasakoti, ko ten bus - 
ras ir karo metu juokų nė- reik tik ateiti ir Persitik’ 
ra. Valdžios parėdymai rei-|nnbl'
kia pildyti. 

Mūsų kareiviai

Naujas sumanymą.
Dabar karo metas. Ypa

tingai pagerbiamo, šios ša- 
Velykų kiaušiniai ir sveį- lies vėliava. Išstatoma kai 

kinimai buvo pasiųsti 23 ka- kuriose bažnyčiose, ne tik
reiviams įvairiose kareivi
nėse, nes tik tiek teturėjo
me adresų. Nuo šių karei
vių jau gauname atsakymus 
ir pranešimus, koks jiems 
buvo džiaugsmas sužinojus, 
kad mes jų neužmirštame. 
Vienas jų rašo, kad pasida
linę pasiųstą kiaušinį net į 
30 dalelių džiaugėsi, o ki
tas rašo, kad pasidalino į 
labai mažus gabalėlius ir 
valgydami visi sušuko: Lai 
gyvuoja Šv. Kazimiero pa
rapija! Tai matote, ką tai 
reiškia gautas pasveikini
mas ir dovanėlė esančiam

Amerikos, bet ir Katalikų 
Bažnyčios vėliavas. Būtų la
bai gražu, kad ir mes to
kias vėliavas įsigytume. Gal 
kas atsirastų ir apsiimtų 
mūsų bažnyčioje tokias vė
liavas įtaisyti? Atsiliepkite. 
Airių bažnyčiose veik jau 
visose iškabintos. Mes ne
turėtume atsilikti. Please.

Teisingumo idėja ir visuo 
tinoji gerovė reikalauja., kad 
moterims būtų suteiktos ga
limybės visapusiškam jų ga
bumų išlavinimui. Legune

Kankakee, III., randasi a-
p e 60 lietuvių šeimų. Visos 

dieną. Bet as pasiskyriau. „as apie lietuvius yra kuo, išsisklaidžiusi03 [1O miestą. 
dvi dienas. Antrą Velykų puikiausios nuomonės. Esą. | B lietuvių t jau je 20 
dieną pašvenčiau aplanky- j žmonės labai simpatingi ir; jaunų vyrų tarnauja p^ės 
mui savo pažįstamųjų, ku-. nuoširdūs parapijos reikalų gam0 kariuomon5j. Besisu- 

4. i„v„. rėmėjai. Tarp kitų čia teko'rių turiu labai daug apylin 
kės miesteliuose.

Pirmiausiai nuvykau 
Chicago Heights, III., ir pa
dariau vizitą visų čia myli
mam kun. P. Katauskui, Šv 
Kazimiero parapijos klebo 
nui, jo motinėlei ir gimi
nėms. Paviešėti pas kun. P. 
Katauską labai buvo malo
nu. Ne tik kad pavaišino, 
bet dar nurodė vietų, kui' 
reikalinga buvo apsilankyti 
katalikiškos spaudos reika
lu.

Be to, nepraleidau neap
lankęs seno savo draugo biz
nieriaus P. Mikalausko, ku
ris moderniškai turi įren
gęs biznį. Ta pačia proga 
teko artimai susipažinti su 
K. Lileikių ir kitais lietu
viais. Visur maloniai buvau 
priimtas. Dėl to negaliu šia, 
proga nepasakyti jiems a- 
Čiū. I

Iš čia savo juodį (auto
mobilių) pasukau Kankakee, 
III., link, kurs randas už 35 
mylių nuo Chicago Heights.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
. , . Res. 6958 So. Talman Ave.

ataakomlngai ui, Rea Tel ORoVehill 0611 
prieinamą kainą. Office teL HEMlock 4848

JOS F. BUDRIK
KBAUTUVUE

3241 So. Halsted St.
Teiefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE: * 
YARDS 3088

ADVOKATAS

LIETUVIAI DAKTARAI

sueiti vieną “Draugo” pre- 
numeratorę Uršulę Rašins- 
kaitę, 80 metų amžiaus. Iš
sikalbėjus pasirodė, kad jai 
prie skaitymo dar nereikia 
akinių. Akys kuo puikiau

kinėdamas tarp kankakiečių 
suėjau ir savo vardo lietu
vį, būtent Jokimą Jokima- 
vičių, gyvenantį adresu 730

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 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali suteikti.
33 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina
vls» akių įtempimų. . .

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

OPTOM ETRINTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kumpas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Cliicag:

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.

Tročiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Ave., Cicero, DI 
TeL: Cicero 7681

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

Ofiso tel. CANai 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Rea. tet: HEMlock 8150

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Iii.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: IIEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

įr pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Rea telefonas SEEley 0434.

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

Tel. CANai 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tel..................... VIRjfinia 1884

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik suaitariua

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTO J AR IR CHIRURGAS

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

TeL MIDway 2880 Chicago, Iii

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:Jo vai. vak.

Sekmad. nuo IU du 12 vaL ryto.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. % 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave. 

Tel. REPublic 7868

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. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Tel. YARda 0994 

Rez. teL PLAza 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vaL dieną

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-to8 
valandos vakare.

Telefonas CALurnet 6877

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 leL STAte 7572

Tel. YARda 5921.
Rea.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vat: ano 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Kas bns ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22/

TaL CANai 0257
Rea. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie'
* C iki 0 vai. valrara

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo S:0n vai. ryto Iki 8 00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo t:0#

UU il;0Q yą^ aL*tlk

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofi8o telefonaa PROapect 6737 
Namu telefonaa VTRginia 2421

TELEFONAI:
Office — HKMlock 5524 
Emergency — call MIDtvay 0001 
Res. — DEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2498 VVest 63rd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

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

Nedaliomis Pagal Sualtanoaa

Ofiso Ir Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iškiriant Sekmadienius —
nuo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 iki 

8:3S vai. vakarais.
Sekmadieniai* pagal susitarimu.

SKAITYKITE “UKALGĄ’



Ketvirtadienis, bal. 16, 1§42 O R A C G A S B

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo Dr. Račkus. 1853 W. 35th St., Chicago.

VĖŽYS
Vėžys yra skaudi ir baisi 

liga; toji liga gyvą žmogų 
suėda.

Kai vėžys įsigali, ligonis 
pasikamavęs apie 18 mėne
sių miršta.

Žinokite, kad vėžys nėra 
limpanti liga, tad nereikia 
bijotis aptarnauti sergan
čiuosius vėžiu.

Vėžio ligos yra trys rū
šys, būtent: epithelioma, 
carcinoma ir sarcoma. Šim
tų šimtai tomų knygų yra 
parašyta apie vėžį. Kadan
gi labai daug žmonių mirš
ta nuo vėžio Amerikoje ir 
visame pasaulyje, tai tūks
tančiai gydytojų bando vi
sas mokslo priemones ir ieš
ko būdų kaip gelbėti žmo
niją nuo tos siaubingos li
gos. Šioje srityje medicinos 
mokslas daro žymią pažan
gą ir yra vilties, kad neuž
ilgo bus atrasta vaistai vė
žio pagydymui.

O tuo tarpu žmonėms y- 
ra svarbiausia žinoti kaip 
apsisaugoti nuo vėžio ligos 
ir kaip tąją ligą pažinti kuo 
anksčiausia.

Vėžio liga yra pagydoma, 
jei gydomasi laiku. Juo 
anksčiau gydomasi, tuo sėk
mingiau galima pasigydyti 
ir išgelbėti savo gyvybę.
Kai vėžys įsisendina ir ge
rokai įsigali, tuomet jau 
blogai, tuomet jau maža vil
ties pasveikti.

Pradinius vėžio ženklus 
labai svarbu pažinti. Paži
nus juos, reikia skubiausiai 
eiti pas gydytoją ir stropiai 
gydytis. Nusiminti ir gąs- 
čiotis nereikia, nes gerojo
gydytojo stropumas gali iš-! būdu tiria ar kepenys nėra 
gelbėti tavo gyvybę. J paburkusios, ar jaknos ną-

Negyjantis skaudulys ant j ra padidėjusios. Šių organų 
lūpos, ant liežuvio, ant vei- padidėjimas gali pasireikš-

gydytoją, nes tokiais atve
jais vėžys prasideda kaka
rinėje.

Nuolatinis kosulys gali 
būti vėžio pasireiškimu plau
čiuose, ypač pas senesnio 
amžiaus žmogų; bet kosu
lio priežasčių yra labai daug, 
kurie nieko bendro su vėžiu 
neturi. Visgi kam kosulys 
tęsiasi virš mėnesio, tai ge
riausia yra kreiptis pas gy
dytoją, nes neatlaidus ir į- 
sisendinęs kosulys visvien 
yna pavojingas simptomas.

Kraujuojančios karpos ir 
šlapiuojančios bei neužgy
jančios žaizdelės ir spuogai, 
gali būti vėžio pradžia.

Atsiradusios ant odos juo
dos dėmės dažnai pavirsta 
į vėžį.

Bile guzas moters krūty
je, dažniausia pavirsta į 
krūties vėžį.

Jei žmogui po valgio vis 
skauda viduriai, arba jei 
maistą ryjant jaučiasi, kad 
nuryti sunku, arba jei val
giai gerai nesusivirškina, — 
patartina nuėjus pas gydy
toją ištirti, ar kartais ne
prasideda viduriuose vėžys.

Padidėjusios lymfatinės 
liaukos (ištinę gūželiai) 
kakle, ar paslėpsnyje, ar pa
žastyje, gan dažnai reiškia 
vėžį; o jei ne vėžys, tai ga
li būti tuberkuliozė, ar šiaip 
kokia nors fokalė infekcija.

Jei šlapume pasirodo krau
jas, arba jei mėšlinė krau
juoja, arba jei iš gimdos 
vis rausvos srutos sunkiasi, 
— tai labai dažnai reiškia 
vėžį.

Gydytojas egzaminuojant 
pacijentą, vis palpitacijos

do, ar gerklėje, — dažnai 
yra vėžio pradžia.

Užkimęs asmuo, jei užki
mimas per keletą savaičių

ti kai vėžys metasi.
Yra daugybė kitų pradi

nio vėžio ženklų, bet čia su
minėti dažniausia pasitaiko,

nepraeina, privalo nueiti pas tad skaitytojai lai šiuos

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOSI 

MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Al firma viri 80 m. toa pačio* 
šelmy no* rankoael

PERSONA LIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Everywhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Meimhcr of the Llthnanlan Chambec of Oonraerce.

MODERNI IftvIdlnA PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy S t. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki B v. vak.; AeAtad. ir Sekm. 9 Iki 6 vai.

KAP. WERMUTH BATAANE

l8 / /J 9M K A ...
("Draligas" Acme telephoto)

Kap. Arthur Wermuth, kuris vienas yra sunaikinęs 
virš šimto japonų Bataan kovose. Su juo yra jo padė
jėjas.

ženklus įsitėmyja, ir juos 
pastebėję lai nieko nelaukę 
ieško gydytojo pagalbos.

Vėžio ligos galima išveng
ti, ir pradinį vėžį galima 
greit pašalinti ir žmogų nuo 
mirties išgelbėti. Bet tai at
siekti, reikia ankstybos dia- 
gnozos ir stropaus gydymo.

JUOZAPAS LUKOŠIUS
Gyveno: Hillside, Illinois.

Mirė bal. 15 d., 1 942 m., 5:00 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimę-j IJetuvoje. Kilo Iš 
Telšių apskr., Plungių parap., 
Užlėk no kaimo.

Amerikoje šgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 sūnus, Juozapų ir Edvardą 
ir marčią Helen: dukterj Va
leriją ir žentą Stan'ey Mailuck; 
i.r daug kitų ginrnių, draugų 
ir pažįstamų; o Lietuvoje pa
liko dukterį Eu’aliją.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd Pace.

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 
18 d. Iš kop’yčlos 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas Į Sv. Jur
gio parap. bažnyčią,, kurioje į- 
vyks gedulingos partutldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Sūnal, Duktė, Mar
ti, žentas Ir Giminės.

I^tid. Direktoriai I.achawicz 
ir Sūnal, tel. CANai 2515.

Am. J. V. prieš šį karą 
didesniuose miestuose buvo 
statomi centriniai valdžios 
namai pagyvenimui. Tai nė
ra naujas daiktas. Vysku
pas Alcalde (1771-1793) Gu- 
adalajara mieste, Meksikoj, 
buvo pastatęs milžinišką 
centrinį namą neturtingiems 
gyventi. Iš gautų nuomų 
vyskupas užlaikė De Belen 
vardo ligoninę.

Žmonės, kurie, eidami gy
venimo taku užsidaro savy
je, dažniausiai apsilenkia su 
kelionės tikslu.

GIVE LIVER BILE 
FLOW A BOOST-
Snop out of Siek Headoches, so-called Bilioul- 
ness, Poor Digestion with that half-sick, sour 
feel ina—aet a bottle of Kruschen Salts tonight. 
Take Kalt a teaspoonful in a aloss of water 
(bot or cold) half on hour betore breakfast, 
ond keep it up for 30 days. Now you'll know 
what it is to get up feeling fit ond ready for a 
real day’s 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 druggists.

CLASSIFIED ADS
I HELP \VANTEI* — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HE1 P WANTEO 
ADVERTIKING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 94K»-94S9

fTEI.P WANTFD — VYRAI

AUTOMATIC RCREW MACHINE 
OPERATORIAI

Patyrę Operatoriui Ir “Set-ITp” vy
rai prie Cleveland. Gridley-Aeme, 
Ir New Brltain-Grldley Mašinų. Tu
ri turėti gabumo susistatyt. patys 
savo mašinas. Employment ofisus 
atdaras iki 8-tos vai. vakare.

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54tli. Avė. Cicero,

O P E R A T E R K O S
SINGLE NEEDI.E, PINKEItS. T31TT- 
TON Ir BUTTON HOLE OPERA- 
TERKOH siūti skalbiamus drabu
žius. Nuolatinis darbus per Ištisus 
metus. Kreipkitės prie:

3021 NO. PUIASKI ROAD

OPERATKRKOS — prie “single nce- 
dle" mašinų. Patyrusios siūti "jack- 
ets” Ir panašius drabužius. Union ša
pu
EUGENE USOW, 1315 W. Congress

O P E R A T E R K O H
Didelė skalbiamų dresių dirbtuvė 
reikalauja patyrusių OPERATERKŲ 
prie “power” ir "single needle” ma
šinų.

TABIN - PICKER & CO.
4119 Wcst Belmont

III.

Daktaro atsakymai
į klausimus

Atsakymas M. F. — Su
augusiems sveikiau yra val
gyti juodą stambių miltų 
ruginę duoną, nei baltą kvie
tinę. Bet vaikams iki 10 me
tų amžiaus geriau yra kvie
tinė duona.

A.

t
A.

JUOZAPAS SAMOŠKA
Milė bal. 14 d.. 1942 m.,

6:45 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Raseinių apskr., Jurbarko par., 
Dargaitelių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Marijoną (po tėvais 
Anankaitė): 3 sūnus, Juozapą 
ir marčią Elzbietą, Antaną ir 
marčią Ataksand.-ą ir Stanislo
vą: 2 anūkus: mot’ną Eleną 
Samoškienę; s-serj ir švogerį 
Antaniną ir Mykolą Petrovskj 
ir jų šeimą ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas paširvota'i namuose- 
6721 S. Rockuell St., tel. Gro- 
vehi'l 12 93. laidotuvės įvyks 
šeštad., ba'. 18 d. Iš namų 8 
vai. ryto buu atlydėtas į Gi
mimo Panelės Švč. par. baž
nyčią, kurioj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bua nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjrtamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moter’s, Sūnal, Mar
čios, Anūkai, Motina, Semto, 
švogeii; ir Gini nės,

I Aid. direktoriai: Mažeika ir 
Evanauskas, tel. YAR. 1138-39.

JUOZAPAS BANZA
Gyveno; 442 W. 104th St.
Mirė netikėtai bal. 14 d..

1942 m.. 1:4d vai. popiet, su
laukę! senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kito iš 
šaulių apskričio, Gruždių mies
telio. Amerlkoi išgyveno 30 m.

Pa! i ko dideliame nulūdime: 
moterj Magdaleną (po tėvais 
Laucaitė); dukterį Oną ir žen
tą Adomą Jankus ir 4 anūkus, 
ir daug kitų giminių, draugų 
Ir pažįstamų.

Lietuvoje pliko seserį Palo- 
niją.

Velion's priklauso prie SLA. 
139-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas Lachavicz 
koplyčioj. 4 4 E. l‘)8th Street, 
Roseland. Laidotuvus ivyks šeš
tadienį, bal. 18 d. Iš koplyčios 
S 30 vai. ryto bus at'ydėta- j 
Visų Šventų par. bažnyčią, ku
rioje jvvks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Pi pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi- 
m'e-o kapines.

Nuoširdžia kviečiame visus 
gimines, draugu.! Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Motcr’s, Duktė, žei- 

taF, Anūk-i Ir Giminės.
T-al<l. direktor'al Laehawiez 

Ir Sūnal, tel. CANai 2515.

VYRAI NAMU DARBAMS 
Atsikreipkite į "tlmekeepers“ ofi
są —

EDGEWATER BF.ACH HOTEL 
5349 Slicridan Road

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATOR
Gabus sustatyti sau pats dar

bus ir operuoti 6 “spindle” New 
Britain Gridley naujaS mašinas. 
Turi būti pilnai patyręs. Geras 
užmokestis.

Haber Screw Machine 
Products Co.

864 W. North Avė. 
Matykite Walter Hanson

TOOL & DIE MAKERS
Vieta dėl keletą Įrankių Dirbėjų 
(Tool Makers), patyrę prie "jtgs" 
Ir "fixtures”. Pastovūs darbai, ge
riausios darbo sąlygos. Einpl-oyment 
ofisas atdaras iki 8 vai. vakaro.

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54tli Avė. Cicero, III.

V Y R A I
28 Iki 45 metų amžiaus, dirbti prie 
“counter”; bus ir “kiteben” darbų. 
Turi būti gero karakteriaus Ir turi 
priduoti liudijimus iš ten kur pir- 
rniaus dirbo.

THOMPSON’S .RESTAURANTS 
350 No. Clark St. Room 300

TOOL GRINDERS
“Ali around" Įranki-ų ir Piautuvų 
(Tool and Cutter) Tekintojai. Em
ployment ofisas atdaras iki 8-tos 
vai. vakaro.

HCRLEY MACHINE CO.
2125 S. 54lli Avė. Cicero, 111.

"SINGLE NEEDLE” OPERATER- 
KOS — patyrusios dirbtuvėse siuvi
me ‘slaeks, skirta ir juckets". Aukš
čiausia "pieee-work“ užmokestis ir 
bonus. Tastovūs darbui.

1219 W. VAN BURF.N 
(7tli Floor)

OPERATKRKOS
Siūti ligoninėms uniformas ir gim
nastikos siūtus. Tiktai patyrusios 
moterys reikalaujamos. Gera abelna 
užmokestis. Pastovūs darbai. Malo
ni, saulėta dirbtuvė. Geros darbo 
sąlygos. Aldrieh and Aldrlch, 1857 
Milwuukee Avenue.

JAUNOS MOTERYS
19 iki 35 metų amžiaus, dirbti kaipo 
pardavėjos, dišių nešiotojos, dišių 
plovėjos ir pagelbininkės virėjams. 
Patyrimas nereikalinga.

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

MOTERYS REIKALINGOS Skirs
tyti skudurus. Turi būti patyrusios. 
Gera užmokestis, pastovūs darbai.

D. MILLElt & SONS 
1347 So. Ashland Avė.

PATARNAVIMAI

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

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

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

Prislųsklte piūklus paštu "parcel 
post."

28 NO. LOOMTR STREET 
TEL. MONro? 1397

D2ANITORIU3 REIKALINGAS — 
patyrimas nesvarbu. Atsišaukite prie 
ADAM DULSKIS, 1859 West Has- 
tings Street.

MOTERYS REIKALINGOS 
Mazgoti grindus, naktimis darbas. 
Valandos nuo 7 vakaro iki 2:30 
vai. ryto.

T II E F A I R 
State, Aliams & So. Dearliom

(9th floor — Employment Office)

Nesidžiaugk radęs, nede
juok pametęs.

W0MEN£40s
who bate these trying years!

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

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

< HERE’S GlORIOUS NERIS!

If you-llke so many women be- 
tween the ages of 38 and 52—flnd 
this perlod ln a woman's life makes 
you restless, nervous, eranky, so 
tired and blue at tlmes-perhaps 
sufTer hot flashes, dizzlness and 
distress of “irregularltles"—

Start at once —try Lydla E. 
Pinkham’s Vegetable Compound) 
Pinkham's Compound is the best 
known medicine you can buy today 
that is made especiallv for women 
—it's famous to help relieve such 
distress when due to this female 
functlonal dlsturbance.

Plnkham ’s C ompound has hclped

thousands upon thousands of 
women to go “smlling thru" annoy
lng mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger women 
to help relieve distress of monthly 
functlonal dlsturbances. Pollow 
label dlrectlons. Lydla Pinkham's 
Compound is well worth trying I

PASKUTINIŲ

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDE1KIS

laiMg Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir NaktJ

4406-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1 741-1 742
4447 SOUTH PAIRFIEI.D AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:00 vai. antradienio Ir šeštadienio rytais, 
iš Stoties WHIP (1520). bu P. flaltlmleru.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IK C1CEROS LIETUVI!. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOJ
LACHAWICZ IR RUNAI

2314 VVest 2Srd Place 
Tel. CANai 2515

42-44 Kast 108th Street
Tel. PULlman 1270

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth We*tera Avenue
Tel GROvehilI 0142

P. J. RIDIKAS
.8854 South Halsted Ttreet

Skvrlns: 710 West 18th Street 
Viai telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUR
4348 Sonth Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1648 West 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
3319 Litnanlca Avenue
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlehlgan Avenue

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 T.ltnanlea Avenue 

Tel. YARds 4908
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"Trečiojo fronto" stiprinimas
Praėjusio antradienio nominacijų rinkimai žymiai su

stiprino (bent Chicagoj) tretįjį lietuvių tautos kovos 
frontą. Tuose rinkimuose abiejų didžiųjų partijų kan
didatų sąrašuose buvo lietuviai kandidatai į teisėjus 
ir laimėjo. Demokratai ir vėl nominavo teisėją Joną 
Zūrį, o respublikonai — adv. Antaną Olį. Calutinuose 
rinkimuose busimąjį rudenį abiejų lietuvių vardus ra
sime partijų sąrašuose.

Mes drąsiai sakome, kad Amerikos lietuvių visuo
menė yra — “tretysis frontas” lietuvių tautos kovose 
dėl tautos egzistencijos ir dėl laisvos, demokratiškos 
ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo.

Kovos lauke visi frontai yra lygiai svarbūs ir juos 
visus reikia stiprinti. Be didelių įrodinėjimų yra aišku, 
kad labai svarbus yra ir tretysis frontas arba Ameri
kos lietuvių visuomenė, šiuo tarpu, kaip visiems žino
ma, šiam frontui tenka daugiausia pakelti, daugiau
sia kovoti, kad “pirmąjį frontą” išlaisvinti, kuris yra 
priešų apsuptas iš visų pusių. “Antrasis frontas” taip 
pat daugiausia trečiuoju frontu remiasi.

Iš to galima suprasti, kaip svarbu yra tą tretįjį fron
tą stiprinti. Amerikos lietuviai turi būti gerai orga
nizuoti, vieningi ir veiklūs. Jie turi taip veikti, kad 
kiek galima daugiau įtakos turėti valdžios sferose. 
Tikriausias prie to kelias — tai organizuotas planin
gas ir gyvas dalyvavimas Jungtinių Valstybių politi
niame gyvenime. Dėl to mes su ypatingu pasitenk'nį- 
mu konstatuojame faktą, kad praėjusį antradienį net 
du mūsų tautiečiai laimėjo nominaciją ir dabar gali
me būti tikri, kad jei ne abudu, tai jau bent vienas 
bus išrinktas. Ir tokie lietuvių laimėjimai politikos 
lauke yra stiprinimas svarbaus trečiojo fronto, kuris 
mūsų tautos gyvenime praeity suvaidino svarbų vaid
menį, o ateityje, aiškiai jaučiame, jo rolė dar labiau 
padidės.

Mūsų skaitytojams, be abejojimo, bus įdomu žinoti, 
ką mes laikome pirmuoju ir antruoju frontu lietuvių 
tautos rūpesčiuose ir darbuose.

Pirmasis frontas, mūsų giliausiu įsitikinimu, yra Lie
tuvos liaudis, kuri šiandien velka sunkų ir skaudų ver
gijos jungą, kuri nepaprastai sunkiose sąlygose gyven
dama, būdama iš visų pusių priešų apsupta ir jų min
džiojama veda žūtbūtinę kovą su žiauriu okupantu — 
Vokietijos nacizmu. Lietuvos liaudis yra pačioje karo 
ugnyje ir dėl to ji kenčia, daug Lietuvos ištikimų sū
nų savo galvas paguldo dėl tautos laisvės ir egzisten
cijos.

Antruoju frontu galima vadinti Lietuvos Respubli
kos vyriausybės likučius, išblaškytus po viso pasaulio 
kraštus. Prie šio fronto priskaitome ir visus Lietuvos 
piliečius — tremtinius, kurie prieš savo norą ir valią 
turėjo iš Lietuvos išvažiuoti ir šiandien jų tūkstan
čiai ilgisi savojo krašto, savųjų, savosios tėvynės. Ta
sai jų tėvynės išsilg'.mas turi virsti didžiuoju sąjūdžiu 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Mes džiaugiamės, kad Lie
tuvos piliečiai susiorganizavo į sąjungą, sudarė savo 
tarybą ir yra užsimoję daug ir energingai dirbti glau
džioje kooperacijoje su Lietuvos vyriausybės likučiais. 
Jų jau atlikti žygiai savaime yra antrojo lietuvių tau
tos kovos fronto stiprinimas.

Ir, suprantama, kai bus stiprūs ir gerai veiks ant, 
rasis ir trečiasis frontas, tai duos didžiausio džiaugs 
mo pirmajam frontui — Lietuvos liaudžiai. Kai ji pa
jus dar didesnį ir stipresnį užsienyje gyvenančių lie
tuvių jos likimu susirūpinimą ir paramą, ji kovos su 
okupantais dar didesniu užsidegimu ir pasišventimu.

Tretysis frontas turi būti stiprus ne vienu, bei ke
liais atžvilgiais. Pirmoje vietoje jam šiandien tenka 
būti bendrame fronte su Jungtinėmis Valstybėmis ir 
triuškinti Vokietijos nacių, Italijos fašistų ir Japoni
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jos militaristų piktus užsimojimus visą pasaulį užval
dyti ir visus žmones pavergti. Be to, jam reikia dėti 
didelių pastangų, kad išlaikyti čia visas tautines bran
genybes. Pigu, berods, suprasti, kad, kai Amerika lai
mės ir mes čia. būsime sąmoningi lietuviai ir stiprūs, 
lietuvių tautos kova bus laimėta.

•

"Sočiai Justice" ir kun. Coughlin
Generalinis pašto viršininkas atėmė teisę “Sočiai 

Justice” leidėjams siuntinėti tą savo savaitinį laikraštį 
paštu. To žingsnio motyvai yra gana stiprūs — puo
limas vyriausybės, kritikavimas karo vadovybės, ke
liamos abejonės dėl Jungtinių Tautų laimėjimo etc.

Rimtos ir konstruktyvės kritikos vyriausybė neturi 
bijoti ir nebijo. Bet kai toji kritika pasidaro kursty
mu, tuomet jau per daug. Kai kraštas veda žūtbūtinę 
kovą su užpuolikais ir kai jis eina į pagalbą nacizmo 
ir kitų izmų pavergtoms tautoms išlaisvinti, spauda 
turi savotiškai nusiginkluoti, vengti visų tų dalykų, 
kurie bet kokiu būdu silpnina poziciją.

“Sočiai Justice” įsteigėju yra savo laiku pagarsėjęs 
radijo kalbėtojas kun. Coughlin. Bet jo paties pareiš
kimu ir prelato Ed. Hickey, Detroito arkidiecezijos 
kanclerio tvirtinimu, kun. Coughlinas nuo to laikraš
čio visai pasitraukė 1940 m. gegužės mėn. 27 d. Tei
singumo departamento pareigūnai taip pat sako, tek- 
nišku atžvilgiu kun. Coughlinas su tuo leidiniu nieko 
bendro dabar nebeturi.

Kaip žinoma, “Sočiai Justice” nieko bendro neturi 
nei su Detroito arkidiecezija, nei su bet kokia Ame
rikos katalikų organizacija. Jis buvo ir yra visai pri
vačių žmonių leidžiamas ir dėl to ne kas kitas, kaip 
tik ta leidėjų grupė už laikraščio turinį ir atsako.

Kai savo laiku daug kalbėjo ir veikė pats kun. Cough
linas, jis kalbėjo tik savo vardu, nieko bendro netu
rėdamas su hierarchija ar Amerikos katal.kų veiki
mo centru — National Catholic Welfare Conference. 
Dėl to, jei jis dar ir dabar būtų turėjęs bet kokį ryšį 
su “Sočiai Justice”, tai nieko kito neliečia, kaip tik 
jį patį.

Vis dėlto gaila, kad tokie dalykai įvyksta. Šiuo me
tu visi Amerikos laikraščiai be jokio skirtumo turi 
kelti Amerikos visuomenės nuotaiką, stiprinti vienin
gumą ir visu šimtu nuošimčių remti vyriausybės pla
nus laimėti karą.

I
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Dėl bolševiku melagysčių

Sąryšy su lietuvių bolševikų skleidžiamomis mela
gystėmis prieš nekomunistiškus laikraščius ir veikė
jus, “Darbininkas” tarp kitų dalykų taip rašo:

“Bet laisvam lietuviui bet kokia vergija nepaken
čiama. Jam nuostabu, kad nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas per ištisą dvidešimties metų laikotarpį ne- 
perdirbo kai kurių vergiškai nusiteikusių žmonių, ir 
laisvės spinduliai neprasisunkė pro sukietėjusią jų 
smegenų žievę.

“Vieną kartą buvo paklausta įžymaus mūsų veikė
jo, kuris jungas Lietuvai būtų sunkesnis: rusų, ar vo
kiečių? Paklaustasis momentą pagalvojęs, štai ką pa
reiškė: “tegu už mane atsako tas nelaimingas karo
sas, kurio virėja klausinėjo, ar nori būti iškeptas, ar 
išvirtas”. — Lietuvių tautai, kaip tam karosui, visai 
nesvarbu, ar rusas ją keps, ar vokietys virs. Ji gerai 
žino, kad ir viens ir kits prie mirties ją ruoš. Eolševi- 
kas, žinoma, barbariškiau tai atliks, nes jis ir žiaurus 
ir kvailas. Vokietys mėgins nutautinimo chloroformu 
ją užmigdyti, bet jeigu ji spardysis ir rfesiduos užčiū- 
čiuojama, tai griebsis ir žiaurių priemonių jai pa
smaugti. O bet gi bolševikų “diplomatai” apsimeta to 
nežiną ar nesuprantą. Jie siekia lietuvių vadus ir visą 
tautą kažkokių mulkių rolėj pastatyti. Būk tai lietu
viai jau tiek sulepėėję, kad bėgdami nuo bolševikiškos 
pabaisos, nemato mirtinio pavojaus iš vokiečių pusČ3. 
Ne. Tokios kvailystės bolševikai mums neįkalbės, tad 
verčiau tegu liaujasi nesąmones skelbę, nes jie patys 
gerai žino, kad nė su rusais, nė su vokiečiais lietuvių 
tautai nepakeliui.”

•
hu. ■

“Garsas” teisingai rašo, kad naciai stengiasi gauti 
kuo daugiausia pagalbos iš okupuotų kraštų. Jie pa
ima maistą, drabužius, jie reikalauja kareivių. Vienok 
prievarta suvaryti į frontą labai menki kareiviai. Jie 
tik lauks progos, kad savo ginklus atsukti į pačius na 
cius ir kaip galint greičiau nusikratyti jų okupacijos.

Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj vajus tebeina. 
Jis eis iki šių metų birželio 1 d. Vajus duoda progos 
į šią mūsų seną ir tvirtą apdraudos organizaciją pri
sirašyti žymiai palengvintomis sąlygomis. Pasinaudo
kime.

Ketvirtadienis, bal. 16, 1942

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 16 d.)

Vokiečiai socialistai į Ru
siją.... Kaizerio vyriausybė 
siunčianti Stockholman so
cialistus parlamento atsto
vus tartis su rusais socia
listais dėl Vokietijos-Rusi- 
jos taikos galimumų.

•
Mirė esperanto autorius... 

Varšuvoje mirė dr. L. Za- 
menhof, esperanto kalbos 
autorius.

Smūgiai vokiečiams... An
glų ir prancūzų armijos 
smarkiai varosi prieš vokie
čius Prancūzijoj. Vokie
čiams užduodami dideli smū
giai.

Taika už 6 mėnesių... Hen
ry Morgenthau tvirtina, kad 
taika Europoj bus už šešių 
mėnesių. Visi valdovų sos
tai būsią sutriuškinti.

Prezidento atsišaukimas... 
Prezidentas Wilsonas išlei
do atsišaukimą į tautą, pra
šydamas vieningai remti 
karo reikalus. Pabaigoj at
sišaukimo sako: “Prisiarti
no tautos išmėginimo valan
da. Mes visi privalome kal
bėti, veikti ir su atsidėjimu 
tarnauti šaliai.”-;^

•
Paskutinis “Kataliko” nu

meris..... Praeitą savaitę iš
leistas paskutinis sav«aitraš- 
čio “Kataliko” numeris. Ki- 
tuomet “Katalikas” buvo 
stiprus savaitraštis, o vė
liau d.enraštis. Kol buvo lei
džiamas katalikiškoj dva
sioj jam gerui sekdavos, bet 
kaip į leidėjus papūtė lais
vamaniškos puikybės vėjas, 
laikraštis visai savo kojas 
užvertė.

•
Mini ir Lietuvą.... Pran

cūzijos laikraštis “L’Evene- 
ment”, rašydamas apie Ru
sijos revoliuciją, pažymėjo, 
kad apart po rusų revoliu
cijai turi gauti laisvę suo
miai, lietuviai, latviai ir ki
tos tautos.

Po svietą pasidairius
Amerikos bolšavikai dau

giau rūpinasi Brovvderio iš
laisvinimu, negu kad Ame
riką karą laimėtų. Vietoj 
organizavus komitetus De 
fense Bonams ir Štampams 
pardavinėti, jie organizuoja 
komitetus, deda pinigus de
legatų kelionėms pas Brow- 
derį, o grįžę namo vėl šaukia 
mitingus ir pasakoja žmo
nėms, kokias mūkas tasai 
ponas kenčia sėdėdamas 
kalėjime už klasta vimu3 Dė
dei Šamui. Tik įsivaizduokit 
tokią priespaudą: tasai po
nas negauna kalėjime skai
tyti balšavikiškų raštų ir, 
dar daugiau, turėti ryšių su 
laisviaisiais balšavikais. 
Kur jus rasit didesnį Sibi
rą?

Jei kas pasiūlytų balšavi- 
kams pasirinKti Viena iš šių 
dviejų: ar kad Amerika ka
rą laimėtų, ar kad Brovvde- 
ris būtų paliuosuotas, jie 
nedvejodami pasirinktų pas 
tarąjį.

JU5I UUMO
i HOTICC Y0U» UlORk/

IATEIN HA* 
P€RF0«M£D IM A 
MOST P€RFUMCTORY

riu tik vien žmoną.
— O kur kitas padėjai?

— paklausė kapelionas.
— Kitas suvalgiau, atsakė

jaunikis.

Vaina dabar, tovorščiai, 
persimetė ir į tokius kraš
tus, kui’ gyventojai tebėra 
žmogėdžiai. Vienas kariuo
menės kapelionas pasakoja 
tokį atsitikimą.

Vienas tokio krašto gy
ventojas, tur būt, girdėjęs 
iš misionierių, kad vedant 
žmoną reikia prašyti misio- 
neriaus — kunigo palaimi
nimo, atėjo pas jį ir praašo 
suteikti palaiminimą, nes 
esą veda žmoną.

— Sūnau, tarė jam kape
lionas. — Krikščionių tikė
jimas leidžia turėti tik vie
ną žmoną. O tu kiek turi 
žmonų?

— Keletą, — atsakė jau- 
navedis.

— Negalima, — pareiškė 
jam kapelionas.

Už poros dienų vėl tas 
pats gyventojas ateina pas 
kapelioną ir sako:

— Dabar jau galite duoti 
man palaiminimą, nes tu-

“Draugo” pageltuosiuose 
lapuose (1917 m.) radau
vieno skaitytojo atsiųsta re 
dakcijai tokį klausimą:

‘ ‘Kodėl socialistai paduo
dami katalikams kalbėto
jams klausimus rašo avinge- 
lia ten, kur reikia sakyti 
Evangelija?”

Redakcija atsakė taip:
“Nežinia, ar socialistai tą 

daro, bet žinia, kad tai rašo 
avmgalviai”.

Vakar užėjau pa3 Miką ir 
Oną Mikdusius. Mums besi 
kalbant parbėga iš mokyk- 
los jų vieiurtis, žvaius pipi- 
rukas. Pasakęs alio namai 
ir papei, ištiesė ir man 
rankytę.

— Ričard, sakau, kuo tu 
atsidėkosi savo papai kuo
met užaugsi, už tai, kad jis 
tavim taip rūpinasi?

— Mylėsiu, senatvėje pa
sigailėsiu.

— Labai gerai.
— O kuo atsidėkosi savo 

mamai, kuri labiausiai tave 
myli ir kasdien, prieš iš
leisdama į mokyklą, kucgra 
žiausiai apžiūri, kad būtum 
švarutis.

— Labai, labai mylėsiu.
— O daugiau?
— Well... daugiau... Liep

siu jai kasdien prausti savo 
rankas ir kaklą taip, kaip 
ji man kasdien liepia.

APŠAUDYTAS LAIVAS PASIEK® UOSTĄ

Savo paties jėga šis submarino sunkiai sužalotas Amerikos tankeris atvyko uostau
kartu atgabendamas ir didžiąją dalį aavo krovinių. Uosto vardas neskelbiamas.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ RUSIJON VARDAI | res. Šančiai, Kaunas.
263. Andruškevičius, Izidorius (Kostas), 38, worker, 

res. Kaunas, Kapinių 8.(Tęsinys)
201. Alksnienė, Ono (Jonas), born 1908, teacher, res. 

Pašalotas, Panevėžys.

262. Andruškevičius, Pranas (Henrikas), 41, vvorker, 331. Antanauskienė, Lidija (Aleksus), 33, mokytoja, Moz-iii L nu a tiria?
res. l'ogulianka, Imbradas. lidvIŲ IkUVd ŲIIuj

332. Antanauskaitė, Zinaida (Juozas), 19, studentė, 
res. Joniškis.

333. Antanavičius, Salemonas (Antanas), 60, farmer, 
res. Didvyčiai, Plungė.

284. Andruškevičienė, Kazė (Juozas), 38, housewifc, 
res. Kaunas, Kapinių 8.

ono ai j • c , ,. ,t • ' 265 Andruškevičiutė, Elena (Izidorius), 4, re3. Kaunas.1 334. Antanavičienė, Marija (Vincas), 55, farmer, res202. Alondens, Robertas (Liudas), 30, soldier. res.! o ~ ’
Vilnius, Tilto 9.

203. Ališauskienė, Valerija, born 1897, farmer, res. 
Marginiškiai, Židikai.

204. Ališauskas, Juozas (Klemensas), born 1925, 
student, res. Marginiškiai.

205. Ališauskaitė, Marcelė (Klemensas), born 1934, 
res. Marginiškiai.

206. Ališauskas, Klemensas (Klemensas), born 1940, 
res. Marginiškiai, Židikai.

207. Aiubauskas, Stasys (Kazys), 23, worker, res. 
Kaunas, Dariaus-Girėno r.

208. Ambrazevičius, Petras, 45, teacher, res Mastaičių 
k., Gelgaudiškis.

20V. Ambravičienė, 38, rea. Mastaičių k., Galgaudiškis. 
210. Ambrazevičius, Vincas (Vincas), 59, veterinary,

res. Ukmergė.
zii. Ainurazevičius, Vytautas (Vincas), „17, student, 

res. Ukmergė.

Kapinių 8.
tio. Andruškevičius, Jonas (Izidorius), 3, res. Kaunas, 

Kapinių 8.
267. Andruškevičienė. Leokadija (Vincas), 42, dealer, 

res. Kudirkos Naumiestis.
268. Anai ušaeviciute, Aldona, 3 res. Kudirkos Nau-1

mieštis, Tilto 8. i

Didvyčiai, Plungė
335. Antanavičiūtė, Koste (Antanas), 70, farmer, res./ 

Didvyčiai, Plungė.
336. Antanavičiūtė, Genė, (Salemonas), 17, student, 

res. Didvyčiai.
337. Antoniukas, Antanas (Fomič), 25, technician, res. 

Vilnius.
858. Anusevičienė, Viktorija (Jonas), 67, farmer, res.

krikščionybe

212. Ambrazevičius, Aleksandras (Jurgis), 40, i 275. Andrulionytė, Danutė (Juozas), 10, res. Gudakie-
chauneur, res. Petrašiūnai, Vilniaus 24. mis Onuškis.

213. Ambrazevičiutė, Bronė (Antanas), 16, student, 276. Andrulionis, Vaidutis (Juozas), 8, res. Gudakiemis

re8269šebX;ia?SŠėAntan“ ! Kl^niSTlo
a a •• i,- - t ♦ , . . . , 339. Anusevičius, Ildefonas (Ipolitas), su, farmer, res.270. Andrijauskiene, Iren. (Antanas), dt>, teacher. Rleboniškio dvaras.

res-J^ebrunga Plunge. i40. Anusevičius, Jonas (Vladas), 30, iee. Vilnius,
271. Anui įjauskauė, Alma (Antanas), 7, student, re3. Gedimino 6.

Bebrunga Plungė. ApOlxeiįs Edvardas, 12, shepheiva, res. Mielaišio,
z<4. nuari jauslias, Antanas (Antanas), 4, res. Bebrun- Papilė

ga Plungė. . I 34z. Araškevičius, Antanas (Antanas), 85, vvorker,
z.o trakoms, Juozas, 35, farmer, rei. Gudakiemis res Vilnius, Vincento 22.

Onuškis. I 343. Araškivičiene, Domicėlė (Viktoras), 30, vvorker,2i4. Andiulioniene, Ona (Matas), 34, teacher, res. j re8 .Vilnius. .
Gudaikiemis Onuškis. I 344 Aravičius, Petras (Pranas), 49, employee, res.

Petrašiūnai, Vilniaus 24.
214. Ambrazevičius, Antanas (Jurgis), 5u, vvorker, res.

Petrašiūnai.
2io. Ambrazevičienė, Veronika (Kazys), 41, housewife, 

res. Petrašiūnai, Nemuno 2,

Onuškis.
277. Andruškevičius, Mečys (Vincas), 31, worker, res. 

Vilnius, Rodunės 28.
278. Andzevičienė, Ona (Jurgis), 51, housevvife, res. 

Pasvalys, Svaliaus 28.
216. Ambrazevičiutė, Veronika (Antanas), 17, student J 279. Andzevičius, Andrius (Kazys), 30, employee, res. 

res. Petrašiūnai, Nemuno 2. Pasvalys.
217. Ambrazevičiutė, Liuda (Antanas), 7, student, res. 

Petrašiūnai, iNemuno 2.
218. Ambrazevičius, Jurgis (Antanas), 3, res. 

Petrašiūnai, Nemuno 2.
218. Ambrazevičius, Jurgis (Antanas), o, res. Petrašiū

nai, i\emuno 2.

280. Andzevičienė, Valė (Petras), 28, employee, res. 
Pasvalys, Svaliaus 28.

381. Andzevičius, Romualdas (Andrius), 4, Pasvaly.?.
282. Andzevičius, Jonas, (Andrius), 3, re3. Pasi aiva.
283. Andziulionis, Albinas, 35, employee, res. Lazdijai.
284. Andziulionienė, Joana (Povilas), 31, housevvife.

219. Ambraziejienė, Adelė (Bronius), 33, teacher, res. res. Lazdijai.
Plungė. 285. Anaziulionis, Aloyzas (Albinas), 6 res. > azdi jai.

2zu. Ambraziejus, Bronius (Bronius), 4, res. Plungė. 286. Andziulionis, Sigitas (Albinas), 4.
221. Ambraziejiene, Antanina (Motiejus) 76, farmer, 287. Andžejauska3, Antanas (Antanas), 52, druggist,

res. Igliškėliai. res. Plungė.
222. Ambraziuniene, Elzbieta (Vincas), 40, teacher, 288. Andžejauskienė, Irena (Antanas), 35, housevvife,

res. Prienai, Keistučio 17. -1 res- Plungė.
223. Ambrazaitis, Kazys (Kazys), 49, Doctor*"

Philosophy, res. Kaunas

Hitlerio aukščiausias ‘ku
nigas’ dr. Alfred Rosenberg 
išaiškino, kokią V kybą na
ciai mano Įsteigti.

Dr. Rosenberg sudarė 30 
punktų programą, kaipo pa
matą — rinkinį teisių, ko
kiomis nacių valdomos ša
lys turės vadovautis tikybi- 
nia'8 reikalais.

Svarbiausiu tų įstatų punk 
tu yra, kad Hitleris yra iš
ganytojas ne tik vokiečių, 
bet ir vįso pasaulio: jo pa
rašyta knyga “Melu Kampf’ 
bus tik, vienatinis naujas į- 
statymas visiems vokieč ams 
ir jų valdomiems kraštams.

Šv. Raštas esąs atgyvę 
nęs savo dienas, daug svar 
bių tikybinių knygų yra už
drausta Vokietijoje skaity
ti.

Tautinė vokiečių bažnyčia 
reikalauja, kad Biblija ne
būtų spausdinama. Sekma
dienių tikybiniai laikraščiai 
turi būti draudžiami

Vokietijoj prašalins nuo 
altorių B’bliją, kryžių ir 
padės jų vietoje “M e i n

224. Ambrazaitis, Izidorius (Antanas), born 1863, 
farmer, res. Ardiškiai, Viduklė.

225. Ambrazaitienė, Marija, 60, farmer, res. Ardiškiai,
Viduklė. ,

226. Ambrazaitytė, Marija (Izidorius), born 19147 
falinei, res. Ardiškiai.

227. Ambrazevičius, Pranas (Marijonas), born 1910, 
blacksmith, res. Adutiškis, Švenčionys.

228. Ambrazevičiutė, Bronė (Antanas), 15, student, 
res. Petrašiūnai, Nemuno 2.

229. Ambrutis, Bernardas (Mykolas), 30, vvorker, res.
Seredžius. jusadil

280. Anančinka, Aleksandras (Mykolas), 22, vvorker, 
res. Tauragė, Kudirkos 5.

231. Anavičius, Vacius, (Juozas), 33, letter carrier, 
res. Jasonis Saldutiškis.

232. Anavičienė, Marija (Petras), 26, housevvife, res. 
Jasonis, Saldutiškis.

233. Anavičiutė, Gražina (Vacovas), 6, res. Jasonis,
Sadutiškis. , 4

284. Anavičiutė, Valda (Vaclovas), 1-1-2 yrs. old, res. 
Jasonis, Saldutiškis.

Kaunas, Putvinsaio 14.
345. Aravičienė, Ona (Kazys), 42, nousevvife, res.

Kaunas, Putvinskio 14.
346. Aravičius, Tadas (Petras), 18, student, res. Kaunas.
347. Aravičiutė, Danutė (Petras), 15, student,
348. Aravičiutė, Eglutė (Petras), 10, student
349. Aravičienė, Magdalena (Juozas), 32, teacher, res.

Patašinė, Marijampolė.
350. Aravičienė, Magdalena, 34, res. Vilnius, Juozapo 3,
351. Aravičius, Saulius (Vladas), 13, res. Vilnius,

Juozapo 5.
352. Aravičius, Vladas (Vladas), 38, teacher, res.

Vilnius, Juozapo 5.
808. Ai bačiauskienė, Leokadija, 57, res. A. Panemunė,

Biliūno 35.
354. Arcišauskienė, Albina (Kajetonas), 30, re3. Jake- 

liunai, Rykantai.
355. Aieišauskas, Jonas (Stasys), 9, res. Jakeliunai, Kampf”, o jo kairėje — kąr-

Rykantai. ,, «| f <, dą.
nai^ykaStai“8“““’ M“rija’ <StaSyS,• 10' reS' JaRėlūr Tie 30 punktų turi nuos- 

357. Arcišauskas, Stasys, 36, sargent, res. Jakeliunai, tatus apie vedybas, gimimus 
(iki šiol dar nežinomus), 
kurie bus krikščionybės žlu
gimui Vokietijoj ir užimto
se Vokietijos šalyse užtik
rinti.

it». riuugv. Rykantai
° ^"'aSS 85, W 358- K08US- WOrker’ ~ovm,

291. Andžejauskienė, Izabelė (Jonas), 63, housevvife, 
res. Kariotiškės Trakai.

292. Anglickis, Petras (Aldonas), 37, farmer, res.
Viliotė Židikai.

293. Anglickienė, Pulcharija, 25, housevvife, res. Viliotė iAjenivariB- 
Židikai.

g.vz-1. Anglickis, Algirdas (Petras), 8, student, res.
Viliotė.

359. Arčinskienė, 36, vvorker, res. 
Lentvaris.

Pietuchovas,

360. Arčinskaitė, Halina (Kostas), 16, res. Pietuchovas,

361. Arčinskaitė, Viktorija (Kostas), 6 res. Pietucho
vas, Lentvaris.

3 2. Areškevičius, Petras (Jonas), 41, employee, res. 
Baisiogala.

363. Areškevičienė, Ona, 34, housewite, res. Baisiogala. 
297. AnJulis,'Stasys (Karolis), 70, farmer, res. Marti- Ba-“40galaAreŠkeVl4‘U3' «Petr“>, 16're3'

na2«8. Amilyts8'Marija (Stasys), 40, res. Martinaižis ! 365. Areškevičius, Lėlius (Petras), 8 res Bamiogala.
Grinkiškis J * 366. Argamakovas, Aleksas (Aleksandras), 56, engi-

299. Aniulis, Vladas (Stasys), 39, farmer, res. Marti-, ne^’7re®ri^"1]ls’latvių 54. „„ ,
naižia Grinkiškis. '

300. Aniulienė, Petronėlė), 23, housevvife, res. Marti-| saunas v įjampoie. . .
naižis Grinkiškis. j 368 Aranausaas, Alfonsas, 28, physic.an, res. Kaunas,

301. Aniulytė, Irena (Vladas), 2, a tu ‘1001 «. j a303. Aniulytė, Michalina (Vladai), 1, ! 369 Aranauskiene, Binjte (Juozas), born 1231, student,
303. Ankevičius, Stasys (Juozas), 35, teacher re3.rea7 ^aunas.Mary and^L

Plėkščiai.

295. Anglickis, (Petras), 6,
296. Anglickytė, (Petras), 5,

Pastarasis Amerikos Jung 
tinių Valstybių gyventojų 
surašymas (cenzas) rodo, 
kad mažiausiai mirčių bu
vo tarp 10 ir 15 metų am
žiaus. Iš kiekvieno tūkstan
čio to amžiaus žmonių per 
metus mirė tiktai vienas.

Julius Lovvenbein, 40 m. 
amž), Asheville, N. C., gy
ventojas, toj apylinkėj va- 

370. Arlauskas, Juozas (Vincas), 70, farmer, rea. dinamas ligonių ambasado-
235. Andrašiunas, Jurgis (Jurgis), 39, emp'oyee, re3. | 304. Ankevičienė, Rožė (Adomas), 23, housevvife, res.

Marijampolė.
236. Andrašiunienė, Adelė (Mikas), born 1907, tele- 

graph operator, res. Marijampolė.
237. Andrašiunaitė, Milda (Jurgis), 66, res. Marijam

polė. ................. ......<

Gerviniaį Onuškis.
I 371. Arlauskas, Jonas (Juozas), 40, employee, 
Gerviniai Onuškis.

res.
rium. Jis yra aplankęs dau
giau kai 250,000 ligonių li-Plokščiai.

3°6: Ankudavičius.^An8 anas “(Antanas), 24, lieutenant,1 372. Arlauskienė, Liucija (Antanas), 29, houaetvife. Šoninėje ir prieglaudoje
306

res. Pupiai Barzdai.
307. Ankudavičius, Vaclovas (Leopoldas), born 1888,

238. Andriejauskas, Jonas (Juozas), born 1924, student, farmer, res. Palėpės dvaras, 
res. Smalvų valse. _ i 308. Ankudavičienė, Janina (Jonas), born 1903, farmer,

239. Andriejauskas, Povilas (Ferdinandas), born 1905, 
teacher, res. Biržai, Parodos 4.

240. Andrijauskienė, Emilija (Julius), born 1905,
teacher, res. Biržai. 1

241. Andrijausaaitė, Irena (Povilas), born 1930, res.
Biržai. 1 j

res. Palėpė Deltuva.
309. Ankudavičiutė, Janina (Vaclovas), born 1924, res. 

Palėpė Deltuva.
310. Ankudavičius, Leopoldas (Vaclovas), born 1929, 

Palėpės dvaras.
311. Ankudavičiutė, Marija (Vaclovas), born 1930, res.

res. Gerviniai.
373. Arlauskas, Algirdas (Jonas), 7, res. Gerviniai,
374. Aru nie nė, Anelė, 67, farmer, res. Vilnlniai 

Skapiškis.
3<5. Arunienė, Bronė (Liudvikas), 26, res. Vilainiai.
376. Arminas, Antanas (Jonas), 51, employee, res.

Kybartai. ;
377. Arminienė, Izabelė (Jonas), 38, housevvife, res. 

Kybartai.
378. Arminas, Teodoras (Antąpąs), 15, ręs. Kybartai,
380. Arminaitė, Gražina (Antanas), 9 res. Kybartai,
379. Arminas, Leonas (Antanas), 13, rea Kybartai.
381. Arminas, Antanas (Antanas), 48, employee, res.

Klekvieso katalike yrs 
priedermė remti katalikišką 
ją spaudą. Vienintelis iietur 
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas."

242. Andriejauskas, Kostas (Juozas), 36, worker, rea- palėpės dvaras. •:
Kaunas, Petrausko 27. 1 312. Ankudinova, Ona (Mykolas), housevvife, res.

243. Andriejauskienė, Elena (Jonas), 34, employee, Rįmkaį Jonava.
res. Kaunas, Petrausko 27. 313. Akudinova, Eufrasinia (Irofiejus), 30, houaevvife. K&unas, Tvirtovės 64. . . .

244. Andrijauskaitė, Julija (Kostas), 11 months old., reą Rimkai Jonava. 362. Arminiene, Matilda (Vincas), 45, teacher, res.
res. Kaunas, Petrausko 27. 1 314 Ankudinovas, Aleksandras (Simas),?, rea. Rimkai Kaimas, Tvirtovės 64-

25. Andrijauskas, Juozas (Juozas), 38, teacher, res. jonava ! 383- Arminaite, Ramute (Antanas), 9, student, res.
Kretinga, Laisvės 4. * i Ankudinova, Marija (Simas), 5, Kaunas.

24<. Aurijausaaite, Petronėle (Juozas), 2 yrs., res. j 310 Ankudinova, Vera (Simas), 4 months old.
Kretinga. ,>4(1 317. Ankudinova, Nina (Simas), 3,

248. rundrikonienė, 83, housevvife, res. Vilnius, AngliųS. 318 Anskaitis, Albinas (Vincas), 48, farmer, res. Sele-
249. Andriukienė, Izabelė (Julius), 43, housevvife, res. inoP Ruda Sasnava.

Pastoviai, Vilnius. • 319. Anskaitis Vladas (Vincas), 40, vvorker, res. Bele-
250. Andriukaitis, Kazys, (Antanas) 47, farmer, re3. mos RU(ja Sasnava. 1

Vilniaus aps., Maišiogala. 320. Arskaitienė, Koste (Juozas), 47, farmer, res. Se-

Kąc įžeidusiam dovanoja, 
tą» tikrai »eka aave suval
dyti.

251. Am.riukaitis, Allonsas (Petras), 36, teacher, res. iemos Ruda.
Kaunas, Tulpių 9. | 321. Anskaitytė, Albinas), 18, studentė, res. Selemos

252. Andriukaitienė, Liuda, 34, clerk, res. Kaunas, RU(ja> I r *
Tulpių 9. 322. Anskaitis, Kostas (Albinas), 12, student, res.
Tulpių 9.

V-ndriukakis, Ramutis, age 3, res. Kaunas,' ge]emOs Buda.

Andriukaitis, (Alfonsas), 2, res. Kaunas, Tulpių 9. Lazdijai
323. Antanaitis, Jonas, born 1912, technician, res.

384. Arminaitė, Danutė (Antanas), 11, student, ree. 
Kaunas.

385. Arminas, Antanas (Antanas), 1-1-3 yrs. o'd. ree- 
Kaunas, Tvirtovės 64.

386. Armonavičius, Julius (Jeronimas), born 1908, 
vvorker, , res. Sodeliškiai Biržai.

387. Arnastauskas, Vincas (Matas), 38, farmer, ree. 
Adamarina Gižai.

388. Arnauskienė, Zuzana, 36, farmer, res. Adamina 
Gižai

389. Arnastauskaitė, Kazė (Vians), 8, res. Adamarina 
Gižai.

390. Artajeva, Ona (Jonas), 60, farmer, res. Vakatiš-

dount—to worA 
for Uado Sam"

B

255. Andriulis, Pijus (Vicas), 30, teacher, res. Paežeriai, Antanaitienė, Irena, 24, teacher, res. Kukliai
256. Ardriunaitis, Jonas, 78, pensione.-, res. Kaunas, Lazdijai. * i

Maironio 6. 1 Arinai tis, Alfonsas (Kazys), 40, res. Kumelioniai
257. Andriunaitienė, Mikasė, 70, housevvife, res. Marijampolė.

Kaunas, Maironio 6. ! 326 A^aneitvtė. Brone (Kazys), 35, housevvife, res.
258. ABdriun»it,e, Stasys (Jonas), 42, contractor. rei gm^niai Marijampolė.

, .ron°.. ’ - v , .. . OQ , .1 327 Antpnaitienė, Stasė (Andrius), 30, housevvife, re3.259. Andriunaitiene, Valerija (Kostas), 38, housevvife, Kumelioniai
res. Kaunas, Maironio 6. i .,.,o * * ’ -s- A v « »>• ....

A j • s- j /c* i a 3^8- Antanaitis, Donatas (Alfonsas), 9, Kume’ioniai
Raulis Mliromao 68' ' yr8'’ Anta"»iti8' Amanas (Alfonsas), », res. Kumelio-

4loyeet«.lJ6“gždTpX1iAntanaS'' b°rn 19W' P(^lXan£Už^2“ * ‘"““r'

4 * kiai Adutiškis
391. Artmonas, Vacys, 23, instructor of trades, res. 

Žiro’iai Ukmergė.
392. Arūnas, Vladas (Antanas), 34, farmer, rea. 

Vilniniai Skapiškis.
393. Asadauskas, Jonas (Stasys), born 1908, imployee, 

res. Varėna.
394. Astrauskas, Vincas, 34, shoemaker, res. Suvalkų 

Kalvarija, Brolių 23.
395. Astrauskaitė, Irena (Vincas), 6, res, Suvalkų 

Kalvarija.
396. Astrauskas, Vincas (Vimas), 4. res. Suvalkų 

Kalvarija.

(Daugiau bus)

EFOKE vashing a gumtat, 
' remove breakable buttou aad 

budde*. Pearl button* ot įev- 
•led budde* bevea't the atąauaa 
lo fece «edu«g machiatea oi b^id 
*crubbuų. Brokea or fflitaieą 
buttona caa ruia a ooatume, o*, 
if uoiuAlchabJe. occetAMile 
purchaM of a aev aat

Tfc*n put rti« money aavtd into 
U. S. SAVINGS STAMPS—to help 
buttoa up Hitlerį Every pay 
checlc ahould be budfeted to in
dutis teaaeous help for Uode 
S<».
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NEMAINYTUME ŠIŲ LAIKŲ į SENOVE
Gyvenam 20 tam amžiuje, vint. Nesimatyti ilgų, 

kuris eini smarkiu tempu, pintų bei kaip į kuodą
Seniai pranyko primatyviai 
bei pilgrimų laikai: — vie- 
tOje išsidraikiusių ir iš me- 
dž.ų sulipdytų bakūžių — 
dabar riog3o kelių aukštų 
mūr.n.ai namai. Kaip dieną 
sau.ė nušviečia mū3ų kam
barius, taip nak j gauname 
Liek pat šviesos nuo elektros 
ir nereikia patamsėję bei
gazolino lempos prieblando- gus pasišaukti gydytoją —

su
su*

suktų kasų — šiandieną 
trumpi plaukai ir švelniai 
sutaisytos koifuros. Nema
tyti jaunų, barzduotų vyrų 
su aukštomis, pasmaugto
mis pakaimėmis — Collars. 
Pranyko ir jų beveik visuo
met dėvimi aukšti batai bei 
siaura drabužių eilė. Jie ir 
pasiekus kaimyną bei susir-

f&nni)UJise
sajfs...

''The 'kitchen brigade’ 
can clean up Hitler”

• ■ •

DON'T wash dishes under tlie 
faucet. Ūse good sudsy 

water in a pan—with a rinse of 
hot water. It's healthiet—and 
thriftier. Between-plates running 
water is wasted water and wasied 
money. Remember: water po v. e t 
is defense power.

JAUNU AMŽIUMI YRA DAUG, BET TROKŠTA 
JAUNU DVASIA

Siu laiku žmogus. - Moderniškoji katalikė 
jaunuolė. - Ji skelbia karą puikybei.
Šių laikų žmogus išsigi

mė. Užgeso jo širdyje skais
ti meilės ugnis, ant jo vei
do nežydi šypsena. Jis sku
ba, bėga, vis nepatenkintas, 
vis neramus. Ta p pasidarė 
dėl to, kad modernusis žmo
gus labiau už viską pamilo 
pinigą, pinigų pasisekimą. 
Visos tos pramonės gero3, 
kurios užtikrina greitą pa 
sisekimą, nors ir greit su- j 
dūžtantį. Visi tie dalykai j 
geri, kurie tenkina pliką

melstis bažnyčioje, nors iš 
jos ir pasijuoktų draugės; 
ji moka atsisakyti šaltai 
nuo nepadoraus šokio, nors 
iš jos tyčiotųsi, nes ji žino,

ra griežtas teisėjas, bet Jis 
yra jos Tėvas.

Mylėdama Dievą, jaunuo
lė katalikė myli ir artimą: 
savo Tėvo vaikus, jos bro- 
1 us, ir sesutes. Ir ji sten
giasi nepykti, neapkolbėti 
nieko, visiems padėti.

Meilė sujungia modern č 
ką jaunuolę su kitom jo:

je Kuosas valandas nuo 
darbo praleisti ar namų ruo 
šą baigti. Nesimatyti ap
link tuščių laukų, čia turiu 
minty miesto, ne ūkio gy
ventojus) bei žiemos metu 
prikrautų, supiaustytų me
džių špaltų apš.ldymui tų 
bakūžių, ir dabar ne tik tu- 
»ima centrallnė šiluma, bet

draugėm, ypač su savo kuo-' ir moderniai pečiai pavada- 
pos sesutėm. Ji puikiai ži vo tų laikų plytinius pe
no, kad mūsų kuopose ypa- č U3, ir beveik vasariška

kad tuo pačiu tie, kurie ją tingai trūksta tarpusa ’• temperatūra tenka visuomet 
išjuokia, gerbia. meilės ir dėl to mes esam džiaugtis namų pastogėje.

Moderni jaunuolė katali- dažnai neveiklūs, sustingę Moterims netenka iš lau
kė yra pilna gilios meilės, Ji skelbia karą pavydui,' kų nešti vandenį virimui bei 
kurios taip trūksta mūsų puikybei. Valio meilė! Visi Į plovimo — dabar tik pasu- 
moderniesiems laikams. Ji už vieną, vienas už visus! kai kranelį ir vanduo čia 
žino, kas yra meilė. Meilė Val o vienybė! pat teka. šeimininkėms ten-
yra kilnus dalykas, o šv. Į Moderniška jaunuolė ka-lka džiaugtis visokiais elek- 

e' Jonas net Dievą meile va- i talikė yra pilna džiaugsmo Lros patogumais, kaip šal- 
goizmą. Šiandien daug kas • dina Meilė yra gražiausia, 1 Ji linksmutė skrieja visur; ' dytuvais, prosais, drabužių

telefonas momentaliai tai 
padaro.
Taip, viskas apsimainė, tik 

neapsimainė žmogus. Jis 
kaip tuomet, taip ir dabar 
gimsta, gyvea, kai kada ir 
dideliame varge serga ir 
miršta. Regis yra skirtu- 

I mas tarp šių ir anų laikų, 
tik tame, kad tais laikais 
moteris buvo mažiau drą
sesnė, daugiau silpnumo jo
je matėse, gal ir už tai vy
rai jai daugiau pagarbos 
reiškė bei pagelbo3 teikė, 

į Nesinorėtų gyvenimo mai
nyti ant anų laiikų ir ten
ka džiaugtis, kad šiame am 
žiuje su visais patogumais 

1 gyvenam.
j

Albina A. Poškienė

Save your pennies for u. S. SAV- 
ings stamps—to scour Hitler off 
the map. Evety U. s. savings 
STAM p and BONO is added energy 
in Americas war effort.

cheese 
fooa that’s digestible 

as milk itself I

SPREADS! SLICESI TOASTS! 
' MELTS PERFECTLYt ~

Here’s the New Amazing

COUGH MIXTURE
From Canada

Druggists Report Big Demand
Bucklev's CANADIOL MIxturo is difforenK— 

more enective—faster in action than anything 
you’ve ever used. Get a bottle today. Take a 
couple of doses, Instantly you feel its powerful 
effective action spreod thru throot, head and 
bronchial tubes. Tickling—coughing ceases—• 
phlegm is loosened and raised—clogged bron- 
chial tubes open up, air pastoges cleared. 
Ali druggists. Satisfaction or money refunded.

OUINTUPLEIS
relieve misery of

CHEST COLDS
ibis good old reliable way

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets catchingcold—theirchests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
product made eapecially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupv coughs.

The Quints have always had expert 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST product made 
when you ūse Musterole. It’s morg 
than an o^dinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENGTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-ups who prefer 
a stronger product. Ali drugstores.

rootf

Lošt —a cough due to a cold —thanks to the 
soothing action of Smith Brothers Cough 
Drops. Keep a box handy these days! Two 
kinds, both good, both effective, both deli- 
cious:—Black or Menthol. And štili only 5<.

SMITH BROS. COUGH DROPS
BLACK OR MENTHOL-50

nenori galvoti apie kilnius Rą Dievas gražaus žemei 
idealus, skaisčią meilę, b’ai-lsukūrė Nei baltojį lelįja 
vų gyvenimą. Viskas rodos, nei vakaro lakštučių auo 
pataikauja toms beprotis-; kimag nėra gražesnis ir ma 
koms lenktynėms, kurios Įonesnį3 už mylinčią širdį, 
baigiasi sprando nusisuki- j kur žydi dangiškoa gglg3 h 
mu. Tik viena Bažnyčia su- skl3mba angeliškos ramybės 

ir skaistybės giesmės. Meilė 
yra sielos turtas. Meilė yra

pranta pavojus ir žmone3 
perspėja. Ji ragina turėti
gyvo tkėjimo meilės ir Pa*|ugnįa) bet ji yra sielos ug

nis, ne pojūčių, kūno ais
tra. Toji meilė, apie kurią 
dainuoja girtas bernas, nė
ra meilė. Tikroji meilė ne- 

, pavydi, nekerštauja, susi- 
LT.f6 .tf“1’1".. “,‘lllaiko, tikroji meilė yra akais 

ti.

siaukojimo idealams, kilnes
niems dalykams.

Kad laimėjus moderniŠKą- j 

jį pasaulį rimtesniems da-i

nebaido jos nei vargas, neiĮpi°v-mo mašinomis, kaurų 
darbas. Kur tik ji pasisu. 
ka, ten, rodos, saulė sušvin
ta! Jaunų amžiumi yra daug, 
bet trūksta jaunų dvas'a, 
trūksta kūrybinės dvasios, 
energijos, trūksta jaunuolių, 
kurie varytų savo tėvų va
rytą vagą, pamiltų visa tai 
kas lietuvio širdžiai artima, 
kurios pamiltų skaistumo 
grožį labiau, negu nauda ir 
garbę. L-s

modernišku. Kokią jaunuolę 
mes pavadinsim modern'š- 
ka? Modernioji jaunuolė tąja'

1 meile myli pirmiausia ir I 
Moderniškoji katalikė jau- Į daugiausia už vis savo Kū- 

nuolė turi tvirtą tikėjimą, Į rėją, Kuris leido jai ap:i- į 

kurie uždega ją kilniems pa j gyventi gražiame krašte 
siryžimams. Mūsų laikais J Moderni jaunuolė myli tą 
trūksta to tikėj mo, kuris į Gerąjį Kūrėją, Dievą, kaip 
šildytų šaltas širdis. Mes' savo geriausiąjį Tėvą, kuris

Oaklande, Calif., yra vie
na mašinšapė, kurioj dirba 
16 kurčių ir nebylių darbi
ninkų. Tai, tur būt, vienati
nė visam pasauly dirbtuvė, 
kurios darbininkai niekuo 
met nesikalba.

mų businių vežimų — dabar 
automobilis, autobusas bei 
traukinys nuveš į kuo trum- 
piaus'ą laiką ir beveik ne
susiekiamos distancijos nė
ra.
gi yra mažiau suvaržyti 
įvair.ų estetikos reikalavi
mų.
Nereikia bėgti mylias, kad 
valytojais, visokiais plaktu
kais ir tt., kure anais lai
kais buvo negirdėti. Neten
ka matyti arkliais traukia- 

Apsimainė ir fasonai kaip 
moterų taip ir vyrų drabu
žių: vietoje išsipūtusių su 
susmaugtu liemenių, ilgų si
jonų, kurie moterims vaikš
čiojant ir žemę nušluodavo,

------------ i šiandien matome lengvus,
Kanadoj eina gumos lau- trumpus sijonėlius bei suk- 

žo rinkimo vajus. Tikimos! neles ir moteris bei mergelė 
šįmet surinkti 25,000 tonų. natūraliau atrodo jas dė-

Grand Coulee dam (už
tvanka) statant tiek eripil- 
ta konkrito, kad sudaužius 
jį į gabalus, k:ekvienam U. 
S. gyventojui tektų po 36 
svarus. TRAI

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS

Įvyksta

Primas Sezono Piknikas!

daug žinome katalikybės tie
sų, bet esame šalti ir nelai
kome dorovės dėsnių. Mo
dernioji jaunuolė nesidrovi

su ištiestomis rankomis lau 
kia jos, nors ji išklysta 
nors ir kasdien Jį įžeidžia 
Ji supranta, kad Dievas nė

NESUSPĖJO Į ATIDARYMĄ

t "Draugi*s" Acme teiepnoto)

Artistė Tereaa Wright dega pypkę buvusiam vienam 
garsiausių basebolo žaidėjo, kuris ilsis po trumpos 
plaučių uždegimo atakos.

If you suffer distress from
FEMALE

WEAKNESS
Which Makes You Blue, Cranky

NERVOUS—
At such tlmes lf you*re troubled 
by crampg, headache, backache. a 
bloated feellng, nervouaness - dis
tress of “lrregularlties" — due to 
functlonal monthly dlsturbances - 
try Lydla E. Plnkham's Vegetable 
Compound I It's helped thoutandt 
upon t houtandt of ivomen and giria 
to go “amlllng thru” such "dlfflcult 
days."

Lydla Plnkham's Compound ls 
one medlclne you can buy today- 
made etpecially for momento re- 
Ueve monthly paln and its tlred 
nervous feellngs due to this cause. 
And ln such a senaible wayl Wlth 
na ture's own beneflclal roots and 
herbą. No harmful oplates.

Taken regularly - thruout the 
month—Plnkham's Compound 
helps bulld up reslstance agalnst 
such symptoms. Pollow label dlrec- 
tlons. Worth tryingl

MIUIONS AMU—Miracle Whip does work uondtrt 
with saladsl A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite sale d dressing.

************ v* * * * * *

MIRACLE WHIP! 
Its "different" Aavor 
alv/ays makes a hit.

Taip, įvyksta

Pirmas Vytauto Parko
IR

Draugo PIKNIKAS
Dslsnil JKnril 9A 19i DalallDi"!Rpill AVį 42

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.

i - ____________________________

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Misijos Ar Japonija gali

Brighton Park. — Balan- laimėti karš? 
džio 19 d. 7:30 vai. vakare
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa , r’ Stantono
neles bažnyčioje Tėvai Ma- iška paskaita
rijonai pradės misijas, ku ' Mūsų šaliai kariaujant su 
rios tęsis iki gegužės 3 d. klastirtgaja Japonija, lietu- 
Pirmoji misijų savaitė bus viškai visuomenei yra svar- 
lietuvių kalba, o antroji — bu ir įdomu žinoti daugiau 
anglų kalba. Taigi, duoda-'apie Japoniją ir jos 
ma proga katalikui kiaušy- perspektyvas.

išgirsim nauju Velykiški R. K.
lietuvišku dainų vieneto pietūs

Po visą pasaulį šėlsta Bridgeport, — Balandžio 
žiaurus karas, kuris neap- 7 d. Lietuvių Auditorijoj R.

Kryžiaus vieneto,lenkė ir mūs brangios Lie
tuvos. Bet, mes, lietuviai, 
gyvendami laisvoje šalyje,

, nenustokime vilties, tik sto
kime petys į petį už bran-

kuriam 
vadovauja Sofija Bartkus, 
parengiman suvažiavo apie 
200 moterų. Jos priklauso 
prie radijo šeinrninkių, ku
rios kas antradienį duodagią Lietuvos šalį, už jos

laisvės atgavimą. Bet už vis dykai pietus. Visuomet at
karo labiausiai nePamirškime jos siranda moterų, kurios au- 

kalbos ir dairos, per kurią koja pietus. Balandžio 7 d.
tis pamokinimų toje kalbo-i gį klausimą palies dr. J. 
je, kuri jam yra supranta-(w. Stanton, Northwestern

kiekviena tauta palaiko sa-j pietūs buvo kiek skirtinges-

mu

mis dienomis vieši Chicagoj i turi didelį patyrimą, vienok 
pas savo gimines ir drau-' akinių patobulinimui reika- 
gus. Trečiokienė yra žino- lingas naujas žinojimas. Da 
mo biznieriaus ir veikėjo bar įgijęs naujų žinių jau- 
žmona. Budreckienė susto- ' čia, kad savo klijentams ga 
jusi pas savo brolius Švagž- j lės dar geriau patarnauti, 
džius. Kun. Jonas Svagždys, Jo ofisas randasi adresu 756
Federacijos centro dvasios 
vadas, yra Budreckienės bro
lis. Savo lankymosi Chica

W. 35 St.

M. Matkevieienė po —------*------ -------  -----y
sunkios operacijos sveiksta g°j proga juodvi aplankė ir
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Mat- 
kevičiai yra seni “Draugo” 
skaitytojai ir žinomi Mar- 
qųette Park biznieriai, da

mūsų dienraščio redakciją.

vo gyvastį. Palaikykime ir ni tuo atžvilgiu, kad pagerb- • ^ar gyven4 W orth, III. J.

mesne.
Prabėgo šaltoji žiema, nu

tilo šiaurės vėjai. Saulutė 
pakilo, pievos, dirvos pra
deda žaliuoti; medžiai ir 
krūmai neužilgo
irgi nauju rūbu. Paukšte
liai parlekia iš tolimų kraš
tų, skraido ore, čiulba, dai
nuoja. Visa gamta mainosi 
ir atgija. Visa tai rodo, kad

universiteto profesorius, sa
vo lietuviškoje paskaitoje 
“Tolimųjų Rytų klausimas”, 
šį penktadienį, balandžio 17 
d. 8 vai. vak. Vyčių centre,

pasipuoš 6825 So. Western Avė.
Profesorius Stanton, bu

remkime tuos art'stus, ku- tos motinos, kurių sūnūs 
patys ima iniciatyvos tarnauja kariuomenėj. Viri

palaikyti lietuvių dainas, 
parašytas lietuvių kompozi
torių.

Matkevičius yra savininkas čioje. Mišias šv. užprašė ve-

X Petras Kilmitzs, šv. 
Kryžiaus parap. komiteto 
narys ir Šv. Vardo draugi
jos pirm. balandžio 16 d.

X Motincs Marijos mir- į gimtadienio proga susilauks 
ties sukaktuvių proga bus
atlaikytos šv. Mišios Auš
ros Vartų parapijos bažny-

daug sveikinimų.
X Salomėjos Degiminės

Worth Grove, kuris randa
si adresu 6600 W. 111 St.sos gavo po raudoną rožę; 

joms tai įteikė S. Bartkus, 
vieneto pirmininkė. Be to,

Štai, Anita Navicka'tė di- 35 moterys gavo špilkas už kiūtė) staiga susirgo ir nu
džiausiu pasišventimu ir e- į išdirbtas valandas. Buvo vežus Evangelical Hospital,

vęs ilgą laiką University of į nergija Chicago iri taip pat ir programa. Nuo-
Michigan profesorius, yra i apylinkės lietuviams kon-iširdžią kalbą pasakė viene
Tolimųjų Rytų žinovas, gy-1 ccr^4- Ji labai gerai pažįsta

X Brightonparkietė Dau 
norienė (po tėvais Mialinaus-

5421 So. Morgan St., pada
ryta operacija. Ligonė lau-

(po tėvais Mileškiūtės, vie
nų metų mirties sukaktu
vėms paminėti balandžio 18 

X Les Coleman, ilgame- į d. 6 :30 vai. Gimimo Pane- 
tis Chicago Herald Amen j lės Šv. bažnyčioj bus laiko- 
can fotografas, yra daug !mos pamaldos. Giminė, drau 
paveikslų nutraukęs iš A j gai ir pažįstamieji prašomi 
merikos lietuvių gyvenimo , atsilankyti.
savo laikraščiui. Tas dide- |------------------------------------ —
lis paveikslas, kurt's tilpu

lionės sesutė S. Valonienė.

to narė Nora Gugis ir Bį kia giminių ir pažįstamų, WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

jansk'.enė; viena iš motinų | kad aplankytų 
padainavo apie kareivėlius

Lietuvą ir jos liaudies me
ną, nes ten yra gyvenusi. Ji

darosi linksmiau pažvelgus telis Amerikos lietuvis mo-|net buvo maniusi visai ap- ; Dainą pati parašė. Toji dai- 
į atgijančią gamtą. 1 kantis japonų ir kinų kai- ’ įgyventi, bet karas suardė ! na ne vienai ir ne motinai

Kaip gamta atgija švie-ibas. planus. Būdama Lietuvos ašarėlę išspaudė.
čiant ir šildant saulutės! Kas norėtų pasiklausyti Įdukra ir suprasdama, kad! Programai vadovavo pir- 
spinduliams, taip ir žmogui šios įdomios paskaitos, ren-1 be^uvdams ^ra brangiausias 
reikalinga atgyti ir dvasi- giamos Lietuvių Kultūrinio senelių paliktas turtas — 
niai sustiprėti misijų laiku., Instituto, ir norėtų užduoti

venęs Japonijoje ir Kinijo
pavasaris čia pat. Žmogui je. Jis, galbūt, yra vieniu

daina, grįždama į Ameriką 
parsivežė naujausių lietu
viškų dainų, dar niekad ne-

Misijų laikas yra Dievo ma-1 klausimų dr. Stanton. kvie- 
lonių laikas. Misijų laikas č’ami atvykti šį penktadie- 
yra Kristaus mokslo paži. nį, balandžio 17 d. 8 vai. j girdėtų Amerikoj, 
nimo laikas. Kad tinkamai vak. į Vyčių centrą, 6825 S. I nauzikė-dainininkė,

mininkė S. Bartkus. Kadan
gi pietūs buvo Velykų tre 
č'.ą dieną, narės sunešė ve
lykinių margučių. Aš nemo
ku marginti margučių, dėlto

Būdama buvo labai įdomu pamatyti 
turėda- kaip lietuvės moka artistiš-

pažinti Kristaus mokslą ir \Yestern Avė. Įžanga nemo-1 Tua lyrinį soprano balsą, no-j kai kiaušinius išmarginti
krikščionišką gyvenimą, rei-‘karnai, 
kia mokytis. Dėlto ir Kris
tus įsakė apaštalams eiti į 
platų pasaulį ir apsakinėti 
evangeliją. Šį įsakymą uo
liai pildė apaštalai ir jų į 
pėdiniai: vyskupai ir kuni
gai. Nors sekmadieniais ir 
kitomis progomis yra sa
komi bažnyčiose pamokslai 
vietos kunigų, bet, be to, 
karts nuo karto tiksliai yra 
kviečiami misionieriai aiš
kinimui krikščioniško moks
lo.

Per sekančias dvi savai
tes misionieriai skelbs Die
vo žodį mūsų bažnyčioje.
Visi pasirūpinkime pasimo
kyti ir pasinaudoti iš to, kas 
bus skelbiama.

Kaip gražiai atgija gam
ta šiomis pavasarėlio dieno
mis, taip ir mes visi atgim- 
kime ir sustiprėkime dvasi
niai. Te nė vienas nepasi
lieka nepasinaudojęs misi
jomis, Dievo malonėmis. Mi- ■

Visus kviečiame

X. X.

Cicero. — Lietuvos Vyčių 
14 kuopa rengia metinius 
šokius, vadintus “Fourth 
Annual Lazy Daisy Dance”, šių koncertų Chicagoj 
šeštadienio vakare, balan
džio 25 d. parapijos svetai
nėje. Komisija ir visi nariai

ri iškelti čikagiečiams dai-: ne po vieną, bet tuzinais ir 
nų balių — koncertą ir su- kiekvienas kitoniško rašto 
pažindinti su naujausiomis, Teisėjos turėjo gerai galvas 
Lietuvos dainomis, kuriomis pasukti, kol išrinko puikes- 
pavaizduos Lietuvos girias, i nius, nes buvo paskirtos do- 
laukus, upes, mergeles ir t.t. į vanos už puikesni margutį, 

bus vienas puikiau-Tai Įėjo gauti net 50. Gaila, kad
nebuvo daugiau dovanų ir tų naujoviškų dainų, bus irk„ , . _ . i todėl negavo, nors buvo ver-klasiskų šokių trupe, vado

vybėj P. Andrieffo ir jų so-

Bet

nuoširdžiai užkviečia visu3; listė Genevieve Dovginaitė. 
į šį parengimą. Visiems už- i Pirmą kartą Chicagoj pasi
tikrinta linksmas vakaras, i rodys 15 metų p'anistė Ste- 

Komisija dar sykį turėjo' phanie Navickaitė, 
pasamdyti Terry Martin ir 1 Po programo3 vi8us links.

mins pagarsėjęs Chicagoj 
Art Barows orkestras.

jo orkestrą, nes per praei
tus šokius visiems patiko 
šis populariškas orkestras.

Taipgi norime priminti, 
kad kuopa yra pakvietus a- 
pie šimtą jūreivių į šį pa
rengimą. Kuopa padengs vi
sas jų lėšas: buso transpor- 
taciją ir vaišes.

Komisija susideda iš: Vi- 
olet Miller, Florence Devei
kis, Josephine Arlauskas ir

sijų tvarką smulkmeniškai iFrances 01bik“; Jo-
paskelbs patys misionieriai.

Namiškis

Padėka

nas Kasulaitis, Raymondas 
Eisin, Jonas Šeputis, Ignati- 
us Mockaitis ir Leo Stan- 
cukas.

Dar sykį kviečiame visus 
į šį parengimą šeštadienio

Cicero. — Draugystė šv. vakare balandžio 25 d. 
Motinos Dievo Sopulingos 
turėjo vakarą kovo 8 d.

Šiuo nuoširdžiai ačiū Ro
žių ir Lelijų Klubui ir Dai
nos Mylėtojų chorui už iš
pildymą programos.

Biznieriams: Putrimui, į
Vasiliauskui, Shemctui, Jac
kūnui, Jukniui ir visoms na 
rems, kurios aukojo valgio M 
ir gėrimo šiam vakarui. 1 *

Taipgi Pauzams ir laid. 
direk. Petkui už automobi, 
liūs.

Uiunksna

Kantrybė yra vilties me
nas. Voveng

Visi sekmadienį, balan
džio 26 d. 5 vai. popiet kvie
čiami į Chicago Lietuvių 
Auditoriją, 3133 So. Halsted j 
St. X1

X J. ir R. Mazeliauskai,
žinomi Bridgeport gyvento- 
j.ai-veikėjai, turėjo malonu
mo pavaišinti svečią prela
tą J. Macijauską, kuris, 
viešėdamas Chicagoj, juos,

ant aštunto puslapio vakar 
sąryšyje su šv. Jurgio pa
rapijos garbės lentos šven
timu, buvo jo nutrauktas. 
Garbė mums, kad anglų 
spraudos laikraščiai domisi 
mūsų veikimu.

X Dr. G. Serner (akių
kaipo senus pažįstamus, ap- gydytojas) jau namie. Op- 
lankė. j tometristikos reikalais jis

X Prisirengimas gegužės buvo išvykęs į Philadelphia, 
mėn. 9 d. eina gana sklan-' Da > ir įstojęs į Philadelphia 
džiai. Lietuvos Vyčių cho State College, kad išėjus 
ras ir šį vakarą renkasi į post graduate kursą. Nors 
auditoriją (3131 S. Halsted) dr. Serner savo profesijoj 
praktikuoti naujas dainas,
kurias dainuos savo koncer
te geg. 9 d. Šv. Antano par 
salėj.

X

f

,, Šv. Barboros draugija 
,ga; Marąuette Parke, žada gra- 

žiu dovanų visiems, kas tik 
atsilankys į parapijos salę

tos gauti dovanų.
Malonu ir kitom pasaky 

ti, kad šis vienetas sutarti
nai darbuojasi. Visos yra 
geraširdės, visuomet sume
ta už svetainę ir ir kiton, 
išlaidom.

Aš, kaipo viena iš vaidy 
bos, vicoms sandarbininkėms 
tariu didelį dėkui.

Rožė Mazeliauskienė

Našlaičio
nekrinta.

ašaros veltui

l.štežiojame 
I <> vi ik 
Citit ago.

REMKITE 
Si :N A 

1,1 i ;ti vi v 
ItllAIUA.

N. KAMIUt, sav.

MUTUAL LIQ1 JOK CO.
4707 So. Halsted St. 

Teli-rmuis: KOI I.EVAIII) (1(114

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised items.

sekmadienį, balandžio 19 d Į 
7 vai. vakare. Bus žaidžia 
ma “bunco” ir kaziruojama 
Visas pelnas eis parapijai, i

X Marijona Saudargienė, 
4538 So. Hermitage Avė., po 
operacijos sveiksta Little 
Company cf Mary ligoninė j 
je, 95th St. ir Colifornia 
Avė. Jos kambario numeris 
No. 232. Ji yra narė ir uoli 
veikėja šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų ir kitų or
gijų. Prašomi aplankyti li
gonę.

X Trečiokienė ir Budrec 
kienė iš Nevvark, N. J., šio-

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETU VU A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

lUARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 

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

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenue 

Phone- GROvehilI 2242

i"^ A P A D ^ ra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namu Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk j mūšy jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūsį LENTŲ—MILL- 

. WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERMOLĄ. Dėl garažy, porčiy, vis
ky, skiepų ir flaty. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namy. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER <30.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyki! apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap- 
<1 raudos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2/o ir aukščiau

ii STANDARD FEDERAL SAVINGS
I

Komisijai E. Pauzienei,
M. Pascckicnei, B. Daukšie
nei. J. Stankienei už pasi-(p) 
darbavimą šiam vakarui

Margučiui, Sophie Barčus 
ir Budrikui už pagarsinimą

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Marki? wk-h, Pres. and Mgr.

1192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND RUPERVISED B Y U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OE FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. 

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 nnon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
per radijo. Korespondentė

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | MCSV SPBCIALJ 
1.ŠPAKDAV LMĄ SEKANČIU 
MLZIKOS INSTRUMENTŲ 

<< M M

Didelio Barabunų, mažų Baraba
nų. "lunablo Tom Toms” prilai
komi prie visokių Baiabanų Si
tų, greiti pSdinlai “Cy.nbols" ir 
"•Cymbol Holders” kur tik reika- 
l.nfei, "Hi-Boy after beat i’rdalb" 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
Ciarim tai. Savaplionai. Trombo
nai "standaru" išdirbysčių. Smul
kūs, Cellos. St riminiai Basai, Gui- 
tarai, Banjos, siūnai, ir "caaaa", 
"nioulh pleees", “mute reeds". ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkomų aiiiiėų ir 
"cases". Pataisome Ir atnaujina
me visokių iftdlrliysčių phonogra-* 
fus ar jųjų dalis.
A. U.G. DIltMMEItt SERVICE 

014 Mazvvell Street, Cblcago

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir 
.nos rOAiaa su me- 
darnlftkornls už,ai 
domis Ir Hollysrood 
Iviseomls. Darbo,
Garantuotos.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGlewood 5883 

.: - KNOlMioad 5840

I A 11/A C nARAD Pasirinkti ir Prisipirkti L/aIIv/vO Lz/’VD/AIn Geresnės Rūšies Anglis 
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IK KOL .11 OAK GALIMA GAI II! 
Oefrsnft. Rūšies Anglys Gaunamos ’i'lk l.š Tolum-sliio Valstijų. 

(Valdiloa patarimai anallninkams nurodo, kad trumpoj .-iteityj.-karCs pro
dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas bus žymiai nuiniižiiit.-is namų rotka.la.inH)

PIUPILIIYUIT SAVO SANDALU S IA SEKANČIO PASIRINKIMO: 
UEST VlltGINIA Po nlionias Mine įtini. « 
gerų mainų, daug dulkių Išimta. Perkant 5
tonus uritu daug.au. ui tonų ..........................

Smuikam! yra daug pige-nl.
Bl.ACK UAND LI'.MP antfly.*, už $8.40

$8.50

tonų

$12,95
CRANE COAL COMPANY

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. FOKTSMOVTH 9022

KOPPERS <()K1. 
nų tonų, ..............

(KOKSAI), iiž tie-

daug.au


tt* Kiro * * j5k..

Lietuviai Laimėjo Kandidatūras"nemokamai

NEPRIKLAUSOMIEJI KANDIDATAI 
VISUR KANDIDATŪRAS PRALAIMĖJO

Įvykusiuose kandidatų 
Įvairioms viešosioms vie
toms rinkimuose organizuo
tieji demokratų ir republi- 
konų sąrašai laimėjo prieš 
menkiau organizuotus nepri 
klausomus kandidatus.

Kandidatų rinkimuose aiš 
kia dauguma savo kandida
tūras laimėjo lietuviai. Mu- 
nicipaliam teismui kandida
tais išrinkta lietuviai John 
T. Zuris — demokratų sąra 
še ir Anthony A. Olis — 
republikonų sąraše. Zuris 
gavo 158,661 balsą ir Olis 
gavo 74,457 balsus.

Į senatorius kandidatais 
išrinkta Wayland Brooks — 
republikonas ir Raymond S. 
McKeough — demokratas, 
Illinois valstijos iždininku 
— William G. Stratton, re
publikonas ir W. D. Forsyth, 
demokratas. iI

Cook County klerko kan-Į 
didatūrai išrinkta: Lloyd C.! 
Larson, republikonas ir i

Michael J. Flynn, demokra
tas; mokyklų superintenden 
tu — Charles S. Stewart, 
republikonas ir Noble J. 
Puffer, demokratas.

Kiek buvo Chicagos 
bankose indėliu

Reserve Bank of Chicago 
praneša, kad 157 bankose 
per trylika savaičių, skai
tant iki š. m. balandžio 8 d. 
indėlių buvo $21,864,256,000, 
o pereitais metais tuo pa
čiu laiku buvo $18,872,904,-
ooo. -14,4

KATALIKAI DIRBA ŠIO KRAŠTO 
LAIMĖJIMUI IR LABDARYBEI

PRASIDĖS SENŲ, VARTOTŲ REIKMENŲ RINKIMAS 
Kasmet Chicagoje katali- ga šiuo momentu (1) var-

GAISRAS PADARE $1,000,000 NUOSTOLIU

kai renka senus, vartotus 
daiktus, kuriuos vėliau iš
dalina neturtingiesiems, šį
met tas vartotų daiktų va
jus prasideda balandžio 19 
dieną ir suriktieji daiktai 
bus ne tik išdalinami netur
tingiesiems, bet atiduodami 
ir karo reikmenų gamybos 
reikalams.

J. E. Chicagos arkivysku 
pas išsiuntinėjo kunigams 
laišką, kuriuo prašoma, kad 

i jų parapijos žmonės gausiai

Kovai su vaiku 
paralyžiumi suplaukė 
$2,300,000

Kovai su vaikų paralyžiu
mi į fondą iki šiol suplaukė 
$2,300,000. Dar negauta iš 
1,300 vietų atskaitų, kai bus 
gauta pinigai iš visų vietų, 
žinoma, kad susidarys dar 
didesnė suma.

Pereitais metais kovai su 
vaikų paralyžiumi sukelta 
tik $2,104,460.53.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

JAUNAS HARRY BURTON DABAR YRA 

PAVYZDINGAS VAIKAS, DĖKA NAUJO

Elektrinio 
vandens šildytuvo

H?

.U

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, švarūs.

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 j 
dieną.

Klauskite kaslink—veltui įrengimo—nuolaidos už seną. 

Dėl faktų kaslink elektros vandens šildymo

Matykite savo dyierj ar Commonwealth Edison Kompaniją

prisidėtų prie
kuris vedamas 

i draugijos.

Donald R. Cross, Illinois 
Valstybės Sveikatos depar
tamento direktorius paskel
bė, kad valdžia duos nemo
kamai daktarams vaistus 
nuo plačių uždegimo gydyti 
žmones. Tie vaistai bus duo 
darni plaučių uždegimo gy- 
dymo centrams. Vaistai, ku
rie bus duodami žmonių gy
dymui nuo plaučių uždegi
mo, vadinasi sulfadiazine, o 
kiti sulfanamaideai.

ASTUONIŲ METŲ VAIKAS
Balandžio 14 d. Janesville, 

Wis., kilo gaisras, kuris 
šiame mieste padarė $1,000,- 
000 nuostolių, suaikinda- 
mas penkius biznio namus. 
Gaisro metu tris gaisrinin
kai sužeisti.

Gaisras tęsės kokias aš- 
tuonias valandas, kol gais
rininkams pasisekė likviduo 
ti gaisro židinys.

Kada gaisrininkai baigė 
likviduoti gaisrą, prie jų 
prisiartina motina ir aštuo- 
niu metų vaikas, kuris pa
sakė, kad jis yra kaltas dėl 
šio gaisro. Vaikas sako, 
kad jis įsibrovęs į W. T. 
Grant krautuvę, kelią sau 
nusišvietęs degtukais, vieną 
degtuką įmetęs į popierių 
dėžę. Jo akivaizdoje kylusi 
liepsna, jis negalėjęs už- 
gęsyti, nusigandęs perbėgo 
namo.

Vaiko motina pasakiusi, 
kad pas savo vaiką radusi 
įvairių krautuvės daiktų.

Policija pas vaiką rado 
apšviečiamąją lemputę ir 
krautuvės manedžerio čekių 
knygutę.
Nors vaikas ir prisipažino,

Gumos nebus iki 1944
Ernest C. Kanzler, Karo 

Produkcijos Tarybos atsto
vas pareiškė, kad gumos pri 
vatiems reikalams nebus iki 
1944 metų.

PRISIPAŽĮSTA kaltu.
kad jis yra kaltas dėl gais
ro, bet Janesville policija 
abejoja dėl vaiko pasakoji
mų ir nežino kaip su juo 
pasielgti.

totos popieros, kad būtų ga
lima pagaminti užtenkamai 
storos popieros pakavimui 
amunicijos, drabužių ir mai
sto; (2) senų drabužių va
lymui karo industrijoje ir 
perdirbtoms medžiagoms; 
(3) geležies laužo, plieno, 
vario, bronzos, švino ir kitų 
metalų gaminimui ginklų 
orlaivių, tankų ir laivų; (4) 
senos gumos mūsų motori
zuotai kariuomenei ir būti
nam civiliam vartojimui. 
Diktatūra ir demokratija

“Daugumas šių reikmenų 
galima rasti mūsų žmonių 
namuose ir mūsų vajus duo
da šeimoms progą suteikti 
karo pastangoms didelę pa
ramą. Kai kas gali nesu
prasti, kad dalykai, kurie 
namuose nebevartojami yra 

sudarė' būtini, kad mūsų kariuo-

šio vajaus, 
Šv. Vardo

laimėjimui. 
Stritch ra-

Pasitarnausim
Laiške arkiv 

šo:
“Jūs žinote, kad Federal 

Bureau of Industrial Con- 
servation savo pastangose 
pateikti karo industrijai rei 
kalingų medžiagų
laimėjimo programai rinki- 
kimą vartotų reikmenų ir 
federale vyriausybė laukia, 
kad mes padėtumėm praves 
darni tų daiktų vajų. Norė
dami laimėti šį karą, kad 
apgintumėm ir palaikytu- 
mėm savo laisves, mes turi
me būtinai turėti tų me
džiagų iš kurių gaminami 
būtinieji karo reikmenys. 
Mūsų kraštui ypač reikalin-

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

Kaslink įrengimų, kuriuos mes 
dabartiniame laike garsiname

įrengimai, kuriuos mes dabar 
garsiname vra apriboti — tiktai 
tokius, kuriuos mes turime ant 
rankos ar tokie, kuriuos gauna
me nekliudant karinės produkci
jos.

Visi yra parinkti, nes jų nor- 
malis operavimas namuose pri- 
seina tokiu dienos laiku, kada 
elektros jėga yra didesnė negu 
kiek reikia aprūpinti abiejų ka
rės produkcijos ir civilinį reika
lavimą.

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

menei galėtumėm duoti reik 
menų, būtinų laimėjimui. 
Diktatorių kraštuose vyriau 
sybės senus šeimų daiktus 
paprastai rekvizuojami — 
net ir daiktai, kurie šeimose 
tebevartojami. Mūsų vyriau 
sybė geriausiai žino, kad už 
tenka tik pranešti pilie
čiams apie trukumus ir pat 
riotizmas juos išlygins. Mū
sų namuose tikrai yra tonų 
tonos būtinų medžiagų, ku
rios pūna suverstos laužuo
se ir patriotizmas turi 
mums diktuoti, kad tas ati 
duotumėm savo kraštui. 
Patriotizmas ir labdarybė

“Ir jūs žinote, kad atiduo t 
darni senus vartotus daiktus, 
kurie per mūsų rankas eis 
karo gamybai, mūsų žmonės 
taip pat padeda mūsų šalpos 
įstaigoms. Vyriausybė su
rinktą laužą perka iš mūsų 
prieinama kaina ir pelnas 
naudojamas šalpai. Kadan
gi visa mūsų ateitis prikišu 
so nuo teisingumo ir labda
rybės mūsų piliečiuose, šis 
vajus yra naudingas, nes jis 
tuo pačiu laiku padeda tei
singumui, kurio dalimi yra 
patriotizmas, ir labdarybė.

“Katalikų senų reikmenų 
biuras priima visokius se
nus daiktus, drabužius, bal
dus, namų įrankius, seną 
gumą, popierą, metalus ir 
t. t. Tereikia tik pašaukti 
biuro raštinę ir jie pasirū
pins, kad šie nebereikalingi 
daiktai taptų patriotizmu ir 
labdarybe”.

Balandžio 19 d., sekmadie 
nį, bažnyčiose bus išdalin
ta kortelės, kuriose bus pa
žymėta biuro adresas ir te
lefonas.

Prezid. Rooseveltas 
paskelbė darbu savaitę

Prezidentas Rooseveltas 
ir Federal Security Adminis 
trator Paul V. McNutt pa
reiškė, kad būtų viskas da
roma, kad karo produkcija 
pasiektų aukščiausią gamy
bą l’aul V. McNutt ragina, 
kad ir moterims ir senesnio 
amžiaus vyrams būtų ati
darytos fabrikų durys.

Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė nuo gegužės 3-10 
dienos darbų savaitę, per ku 
rią buvo ypač kreipiama dė 

i mesio, kad moterys ir senes- 
• nio amžiaus vyrai stotų į ka 

ro produkcijos fabrikus. 
Darbų vajus smarkiausiai 
bus varomas gegužės 3 die
ną.

Cukraus paskirstymas 
įvyks š. m. gegužės 4, 5, 6 
ir 7 dd. Michael F. Mulcahy, 
Chicagos metropolitan raci- 
onalizavimo reikmenų admi
nistratorius pareiškė, kad jo 
žinioje dėl cukraus paskirs
tymo yra 4,250,000 žmonių, 
kuriems bus paskirstyta 
cukrus.

Gali būti nutrauktos 
butų nuomų sutartis

John C. Wiegel, Office ot 
Price Administration Chica 
gos srities direktorius pa 
reiškė, kad kai bus suregu
liuota butų nuomavimo kai
nos Chicagoje, tai gali būti 
panaikintos tarp nuomtnin- 

i kų ir namų savininkų, kurie 
peraukštas butų nuomas yra 
nustatę sutartis-

Kai išeis įstatymas tvar
kyti butų nuomas, tai butų 
nuomų reikalas bus leidžia
mas sutvarkyti per 60 die
nų, nuo įstatymo paskelbi
mo dienos.

Jei bus paskirtas butų 
kainų administratorius, tai 
jis galės nustatyti tokius bu 
tų kainas, kokios yra buvu 
sios pereitais metais ba 
landžio 1 dieną.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”
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There was a young farmer 
named John,

Who eaid to himself— 
**Well, I swan!

Defense Bonds get bigger 

In value I figger
While helping our Victory 

on.

Got a bompar yleM oo yoo» 
■arto*. hy iBTmtiac them 
ta U. S. Mm*. Banda and 
Stampa tor Victory. fotoną 
todayl

Lietuvių Studentų Klubo Sukaktis

Dalis Lietuvių Studentų Klubo artistų, kurie ateinantį sekmadienį 
Lietuvių Auditorijos salėje vaidins linksmą komediją: “SLAPTYBE” 
Sėdi: (iš kairės į dešinę) Albert Pratt-Petrauskas ir Edgar Firant. 
Stovi: Anne Bennes, Sally Aleksiunas Ir EHeen Mason-Masalskalto.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thotaanda who auffered from the torturing 
paina of rheumatmm. aoatica, lumbago, neu-

relieves thoae eihauating muacular acliea 
pains. NURITO ta tn»tworthy and deDendable 
—containa no opiatea. II you want to feel aram 

ef from pain—«> you can work in 
ošė and try 

guarantee. If the 
very firat three doaea do not reheve that cruel 
pain to your aatiafactlon—your rnoney will be 
refunded. f km 't auffer. Aak your dmggiat toda 
for NURITO on th» guaraatee. (T.N.C.

the Joy Of relief from pain—«o you o 
peac. and aleep in comfort—be wn 
NURITO under thia ironclad guarar

ACHING-STIFF 
SORE MUSCLES

OREITUI palengvinimui — 
patrinkite au Miisterole. 18- 
brauklmaa au 81uo “Coainter- 
Irrttant" aktualiai relbėja Ir 
gydo skaudančius muaculua. 
Gercanla negu ••mustard plaa- 
ter"! Darom ag >-Jų stiprumą.
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MUSteroIF

This KING of All 
Cough Mixtures

—Acto Lika A Flash
Th< Kiną of all cough modieinee—Buckley’t 

CANADIOl M irtu re—h ai been uted for yeon 
In o ve r 70% of Canado't homei. Fatf working, 
♦riple octing Buckley’i M irt u re ęuickly lootent 
ond ronei phlegm lodged in the fubet—cleori 
oir pastogei—toothet ratped raw t i siu et, one 
or two lipt ond wortt cough* ng tpatm ceotet. 
Toy get reiulti foit. You feel the effect of luck- 
ley s Initently. At gll druggiitt.

Šiemet sukanka 10 metų, 
kai Chicagoj įsisteigė Lie
tuvių Studentų Klubas — 
Lithuanian Uuiversity Club. 
Per šį laikotarpį klubas iš
augo į didelį studentų or
ganizacinį vienetą, sutelku
sį žymią dalį Chicagos lie
tuviško intelektualinio jau
nimo.

Lietuvių Studentų Klu
bas kiekvienais metais su
rengia įspūdingą meno ir 
šokių vakarą, kuris dėl di
delio pasisekimo tapo tra
diciniu.

Šių metų jubiliejinis de
šimtmečio sukakties vakar

as yra rengiamas dideliu 
atydumu ir žada patiekti 
labai plačią ir įdomią lie
tuvišką programą, kurios 
dėmesio centre puiki 3 
veiksmų komedija “Slapty
bė”. Komediją išpildys 
įChicagos universiteto stu
dentai, vadovaujant pernai 
iš Lietuvos grįžusiai Kau
no Dramos Studijų studen
tei, Solomėjai Aleksiūnaitei.

Vakaras įvyks ateinantį 
sekmadienį, bai. 19 d., 5-tą 
vai. vak. — Lietuvių Audi
torijos salėje.

A. R.

ISKELBKITfiS “DRAUGE”


