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AMERIKA ATŠAUKIA AMBASADORIŲ IŠ VICHY
Visų kariaujančių valsty

bių vyriausybės dabar rūpi
nasi ne vien karo laimėji
mu, o kartu jos planuoja ir 
pokarini pasaulį.

•
Pokarinio pasaulio užduo

tys bus politinės, ekonomi
nės ir socijalės. O tos už
duotys bus gan painios. Jos 
nebūtų tokios, jei ne toji 
Sovietų Rusija. Kol dabar 
visiems rūpi sutriuškinti 
nacišką Vokietiją, tai bend
ras demokratijų frontas su 
Sovietų Rusija pakenčia
mas. Tikslą atsiekus, Ame
rikai ir Anglijai rūpės vie
nas dalykas, o Sovietų Ru
sijai kitąs. Sovietų Rusija 
norės ko didesnę dalį suar
dyto pasaulio pasigrobti ir 
jį susovietinti, o Amerika 
ir Anglija nenorės prie to 
prileisti.

Prez. Roosevelt yra pas
kyręs National Planning 
Commission, kurios užduo
tim yra sudaryti planus po
karinei santvarkai. Yra aiš
ku, kad po karo nebus taip, 
kaip buvo, ir nebus taip, 
kaip yra. Ta komisija nesė
di rankas sudėjus. Komisija 
nieko radikališko arba revo 
liucioniško nesiūlo. Siūlo, 
kad po karo valdžia tik kon 
troliuotų visokeriopą kraš
to gamybą, bet gamybos 
priemonių neimtų į savo 
rankas. Komisija taipgi 
siūlo, kad valdžia kontro
liuotų ne vien kapitalistus, 
o ir darbininkų unijas.

•
Būsiančiai santvarkai pla 

nūs rašo ne vien valdžios 
skirtoji komisija. Tą daro 
daugelis ekonominių ir so- 
cijalių mokslų profesorių. 
Didieji laikraščiai taip-gi 
apie tai užsimena. Ir nei 
valdžios skirtoji komisija, 
nei šiaip jau rašytojai nera
do, kad reikia, arba kad bū
tų galima grąžinti senąją 
nepažaboto kapitalizmo 
tvarką.

•
Yra gerai, kad išanksto 

svarstoma ateities planai. 
Išanksto patiektus planus 
galima perleisti per viešas 
diskusijas ir padaryti pa
taisymus.

•
Galima pasidžiaugti, kad 

nei prez. Roosevelto skirto
ji komisija, nei šiaip jau ki
ti mokslo vyrai nesiūlo 
valdžiai kištis į tikybos ir 
švietimo reikalus. Taipogi 
niekas nesako, kad tuos 
planus nebus galima įvyk
dyti ramiu būdu. Todėl tas 
nepatiks kruvinos revoliuci
jos mėgėjams ir tiems, ku
rie naujos santvarkos var
dan yra išžudę miliionus 
žmonių.

J. A. Valstybių kariuomenė beveik 
jau paruošta smogti priešui

WASHINGTON, bal. 17. 
— Karo sekretorius Stim- 
son šiandie pareiškė, kad 
“kas liečia U. S. kariuome
nę, mes pakankamai artina 
mės prie pilnojo pasiruoši
mo laipsnio didžiajai ofen
syvai, tačiau gali įvykti ne
numatytos kliūtys”.

Spaudos konferencijoje 
karo sekretorius padarė per 
žvalgą apie karinę pa
žangą nuo Pearl Harbor įvy 
kio iki šių dienų. Anot jo,

U. S. reikalingos 
daugiau lėktuvų

SAN FRANCISCO, Cal., 
bal. 17. — Viceadmlrolas 
W. A. Glassford II, U. S. 
laivyno pietvakariniam- Pa
cifike komandierius, pareiš
kia, kad laivynas tikrai grįš 
į Java taip, kaip gen. Mac 
Arthur grįš į Filipinų sa
las.

Viceadmirblas sako, kad 
sąjungininkų pajėgos niekur 
negavo progos susidurti su 
priešu lygiomis — nei jūro
je, nei ore.

Didžiausias reikalas Ame
rikai ir sąjungininkams piet 
vakariniam Pacifike turėti 
persvarą ore. Tas paaiškėjo 
po gruodžio 7 dienos. Ir šis 
klausimas bus svarbiausias 
ir gyviausias iki karo galo.

Į tai atsižvelgus, Ameri
kai reikalinga nuolat didin
ti ir plėsti pajėgas ore, sa
ko viceadmirolas. •

Trylika amerikiečių 
didvyrių atžymėta

HONOLULUa Havajai, 
baL 17. — Trylika karinin
kų ir kareivių atžymėta si
dabrinėmis žvaigždėmis už 
jų didvyriškus žygius japo
nams užpuolus Pearl Har
bor gruodžio 7 d.

Su daugeliu ateities pla
nuotojų yra ta bėda, kad 
jie perdaug kalba apie ęilie 
čių teises, o permažai apie 
jų pareigas. Kalba, kad val
džia privalanti kiekvienam 
užtikrinti pragyvenimą, bet 
nesako, kad kiekvienas turi 
pragyvenimą sau užtikrinti 
per darbą. Kiekvienas atei
ties planuotojas turi kalti 
tą, kad nei jokia santvarka 
negali būti gera, kur darbo 
prievolė ir darbo pareiga 
nėra lygiai statomos. Kiek
vienas planuotojas privalo 
į savo planą įtraukti šiuos 
šv. Povilo žodžius: Kas ne
dirba, tas ir tenevalgo.

dalykai stumiasi tikrąją 
kryptimi taip, kaip turėtų 
būti. Ruošimosi programa 
visu galimu tempu vykdo
ma.

Gen. Mac-Arthuro klausi
mu sekretorius pareiškė, 
kad tas didvyris generolas 
yra visų sąjunginių pajėgų 
vyriausias vadas pietvakari 
niam Pacifike. Ar jo žinion 
įeina Naujoji Zelandija, tai 

i karinė paslaptis, pažymėjo 
ikaro sekretorius.

Filipiniečiai ir vėl 
kovos Bataane

NEW York, baL 17. — Du 
atsitarnavę U. S. kariuome
nės gererolai, kurie jaunais 
karininkais kariavo Filipinų 
salose, pareiškia, kad Filipi
nų kareivis, kurs atkakliai 
su priešu kovojo Bataan 
pusiasaly, pakils iš naujo 
kovon prieš įsiveržusiuosius 
ten japonus ir galų gale nu, 
galės priešą. Visuose Filipi
nuose ir vėl plevesuos U. S. 
žvaigždėta vėliava, kuri 
kiekvienai tautai užtikrina 
laisvę.

Šie du generolai yra: 
maj. gen. J. G. Harbord ir 
maj. gen. R. C. Davis. Jiedu 
ne vien kovojo Filipinuose, 
bet paskiau aktyviai dalyva 
vo ir pirmą j am pasauliniam 
kare.

Daugiau vokiečių 
suimta Brazilijoje

RIO DE JANEIRO, bal. 
17. — Pietinėj Brazilijoj su 
imta daugiau vokiečių — 
nacių agentų. Be to, autori
tetai uždarė vokiečių leid-, 
žiamą laikraštį Sao Paulo 
mieste. Tas laikraštis buvo 
aiškus ašies šalininkas. Vy
riausybė nusprendė Brazili
joje išnaikinti visus proa- 
šies elementus.

Sao Paulo uždarytas vo
kiečių laikraštis buvo lei
džiamas portugalų kalba.

Pietinėje Brazilijoje poli
cija konfiskavo daug nacių 
propagandos raštų.

Japonai didina 
armijų Burmoje

CHUNGKING, Kinija, 
bal. 17. — Patirta, kad ja
ponai Burmos karo frontan 
sutraukia daugiau divizijų, 
apie 80,000 naujos kariuo
menės. Japonai ten deda vi
sas pastangas Burmą ir In
diją atkirsti nuo Kinijos. 
Sakoma, šį savo žygį jie no
ri atlikti prieš gegužės mė
nesį.

AIŠKINA VICHY NOTA AMERIKAI
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Prancūzijos ambasadorius Gaston Henry-Haye, kai
rėj, kalbasi su spaudos atstovais po konferencijų su 
einančiu valstybės sekretoriaus pareigas Sumner kel
ies. Konferencijos įvyko sąryšyj su pasikeitimais Vichy 
vyriausybėje.

Sovietu armija "tvirtoves paskui 
tvirtoves" atsiima iš vokiečiu

Bataan pusiasaly, regis, apie 65,000 
asmenų pakliuvę japonu nelaisvėn

LONDONAS, bal. 17. — 
Iš Maskvos per radiją šian
die vakarą pranešta, kad 
raudonoji armija, nepaisant 
atkaklaus vokiečių prieši
nimosi, tvirtoves paskui 
tvirtoves atima iš nacių Do 
midovo apylinkėse, Smolens 
ko fronte'.

Be to, didelės kautynės 
vyksta frontu tarp Hmen ir 
Ladogos ežerų, žemiau Le
ningrado. Tenai sovietų ka
riuomenė kovoja tikslu pa
laužti Leningrado apgulimą. 
Toje fronto dalyje ir suo
miai dalyvauja kovose. So
vietams tenka daug įvairaus 
karinio grobio, kaip tai kul
kosvaidžių, automatiškų 
šautuvų ir apkasų mortirų.

Trys karo lėktuvai 
susidaužė; 13 žuvo

TAMPA, Fla., bal. 17. — 
McDill airporte nukrito ka
ro lėktuvas, kurs vos tik 
buvo iškilęs oran. Septyni 
kariškiai žuvo.

LANGLEY FIELD, Va., 
bal. 17. — Chesapeake įlan- 
kon įkrito dvimotorinis 
bombonešis, Trys asmenys 
žuvo.

NEW YORK, bal. 17. — 
Brooklyno pakrančių sargy 
bos jūrinis lėktuvas įkrito 
Atlanto vandenynan Massa- 
chusetts pakrantėse. Trys 
lakūnai žuvo.

LONDONAS. — Britų la
kūnai be pertraukos ir to
liau puola vokiečių karinius 
centrus okupuotuose kraš
tuose ir pačioj Vokietijoj.

40 vokiečių kareivių susi- 
rinko Staraja Russa sto vyk 
los vienan pastatan gauti 
geležinius kryžius. Sovietų 
partizanai susprogdino pas 
tatą. Žuvo visi vokiečiai.

LONDONAS, bal. 17. — 
Sovietų išleistam komunika 
te pažymima, kad Leningra 
do fronte per dvi paskuti
nes paras 2,000 vokiečių nu 
kauta, o antradienį ir tre
čiadienį 52 vokiečių lėktu
vai sunaikinta.

Raudonosios armijos lai
kraštis Krasnaja Zviezda pa 
reiškia, kad per devynis ka 
riavimo mėnesius Rusijos 
fronte Vokietija netekusi 
apie 38,000 lakūnų.

*

Darbininkai tari 
gauti atostogas

WASHINGTON, bal. 17. 
— Karo gamybos viršinin
kas Donald M. Nelson pažy
mi, kad karo pramonių dar
bininkai turi gauti atostogų.

Nelson sako, kad kaip 
Amerikoje, taip ir kituose 
kraštuose patirtis rodo, kad 
ir karo metu darbininkai ne 
turi būti prislėgti nuolati
nio darbo našta, nes jų ats
parumas negali tesėti. Jie 
turi gauti atostogų. Tačiau 
turi būti taip pasitvarkyta, 
kad nepakenkti karinių dar 
bų eigai. Vasarą atostogos 
darbininkams yra išganin
gos.

For Your Country’s 
Futurs—ind Your 0wn

Buy U. S. DEFENSE 
BONDS * STAMPS

Ambasadorius Vlilliam D. Leahy, 
sakoma, atšaukiamas pasitarimams

Bet ištikrųjų dėl to, kad prancūzų 
valdžią pronacis Lavai dominuoja

WASHINGTON, bal. 17. 
— J. A. Valstybių vyriausy 
bė šiandien atšaukė amba
sadorių iš ..Vichy (neokupuo 
tos Prancūzijos). Pažymėta, 
ambasadorius William <D. 
Leahy atšauktas pasitari
mams, kadangi naujoji pran 
cūzų vyriausybė bus Lava- 
lio dominuojama. Lavalis 
yra pronacis.

Valstybės sekretoriaus pa 
vaduotojas Welles spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
prez. Rooseveltas įsakė am
basadoriui tuojau grįžti į

WASHINGTON, bal. 17. 
— Karo departamentas 
šiandie paskelbė, kad dau
giau kaip 65,000 kariškių ir 
civilinių pakliuvo japonų ne 
laisvėn Bataan pusiasalyje, 
Filipinuose. Jų tarpe yra 16 
generolų. .

Komunikate pažymima, 
kad minėtam skaičiuje yra 
apie 35,000 kovinės kariuo
menės (amerikiečių ir fili-

Japonai įsiveržė 
į Panay salę

WASHINGTON, bal. 17. 
— Japonai pasišauja pla
čiau įsivyrauti Filipinuose.

Pranešta, kad jie įsiveržė 
Panay salon. Iš aštuonių 
transportų išlaipinta apie 
8,000 kareivių.

Filipinų salyne Pąnay yra 
ketvirtoji savo didumu sala. 
Yra viena turtingiausiųjų. 
Svarbiausias saloje miestas 
yra Hollo, turįs daugiau 
kaip 88,0000 gyventojų.

Filipinų armijos didumas 
Panay salose nežinomas. 
Bet pranešta, kad ta armi
ja jau padarius kontaktą su 
įsiveržusiu priešu.

Churchill netari laiko 
kalbėti apie karą

LONDONAS, bal. 17. — 
Užsienių reikalų sekretorius 
Edenas parlamente pranešė, 
kad ministras pirmininkas 
Churchillis labai užimtas ki 
tomis pareigomis ir neturi 
laiko parlamente pranešti 
apie karo situaciją. Sako, 
jis tai padarysiąs ateinančią 
savaitę.

Ameriką, kadangi Prancūzi- 
zijoje paskutinėmis dieno
mis pradėjo reikštis nauji 
politiniai įvykiai, kurie nesu 
derinami su sąjunginių val
stybių planais.

Pranešta, kad ambasado
riaus Leahy žmona po ope
racijos dar visiškai nepas- 
veikusi, tad ambasadoriaus 
grįžimas, rasi, bus kiek ati
dėtas.

Sekretoriaus pavaduoto 
jas Welles nežino, ar Vichy 
ambasadorius Henri-Haye 
bus atšauktas iš Washing- 
tono.

piniečių), apie 5,500 sergan 
šiųjų ir sužeistųjų, nedidis 
skaičius nekovinių kariškių 
ir apie 25,000 civilinių asme 
nų.

Su Bataan pusiasaliu ne
susisiekiama. Nežinoma, 
kiek daug kareivių nukentė 
jo prieš pat japonų apnyki- 
mą.

Kariuomenės 68 slaugės 
suspėta iš Bataan nukelti į 
Corregidor tvirtovę.

(Žiniomis iš Tokijo, japo
nai tvirtina, kad Bataan 
pusiasaly nelaisvėn paimta 
50,000 amerikiečių ir filipi
niečių kariuomenės, šiame 
skaičiuje esą 9,000 ameri
kiečių kariškių).

Yra daug japonu 
Pacifiko pakraščiuose

LOS ANGELES, Cal., bal. 
17. — Los Angeles — San 
Francisco Federal Reserve 
bankas apskaičiavo, kad 
Washington, Oregon ir Ca
lifornia valstybėse yra 112,- 
350 japonų. Iš jų daugumas 
— 93,700, gyvena California 
valstybėje.

Visose trijose valstybėse 
japonai valdo ūkius, kurių 
vertė, įėmus mašinerijas ir 
visus pastatus, siekia 80 mi
lijonų dolerių.

Daugumas japonų dabar 
iškelta iš jų valdytų ūkių ir 
jie nugabenti į koncentraci
jos stovyklas.

LONDONAS. —Čia daug 
kas tvirtina, kad Hitleris 
šiandien yra defensyvoje.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’*
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Bus gražus vakaras, 
šoktai

1Wftof Should You Serve To Help?1
stybės sudarė, galime lygis- R,lflrXn
ti su kiek gumos buvo tai-1DW,inW ’dU,U

Rengiamas šv. Baltramie
jaus draugijos šį vakarą ba
landžio 18 d. Lietuvių Au
ditorijoj. Pradžia 7 valandą 
vakare. Vakaras bus įdo
mus. Jame skambės lietu
viškos dainos, muzika ir

kvartetu. Pamatysit dilcta- 
i torius Hitlerį su Stalinu, 
profesionalę akrobatikę ir 
šokikę, mūsų senus ir jau
nus muzikantus, žodžiu, po
ra valandų bus linksmai 
praleista. Po programos bus 
lietuviški ir amerikoniški 
šokiai.

Draugija kviečia visus lie
tuvius draugijų narius atsi-juokai. Visa tai išpildys vie- 

tos meno jėgos. Atsilankę Unkyti ‘ š‘ metin‘ Sv' Bal’ 
išgirsite ir pasidžiaugsite i parengimą.
vietos moterų choru, duetu, Enrikas

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Iš sodaliečiij veikimo

Kenosha, — Praeitą sek
madienį sodalietės ėjo prie 
šv. Komunijos “in corpore”, 
o po šv. Mišių turėjo susi
rinkimą ir pusryčius, ku
riuos pagamino Julia Ruika 
ir Bernice Cepukienas.

Buvo svarstoma apie su
ruošimą vakaro — teatro.

nesį suredaguos Ann Jocius 
ir Lucille Jocius.

Kitą mėnesį Motinų Die
na. Sodalietės eis prie Ko
munijos su savo motinomis.

“Gegužės Karalienės” vai
nikavimas bus geg. 24 d. 
“Karaliene” bus Stella Stul- 
gaitis, jos palydovės: Helen 
Alisauskas ir Salome Zalec
kis. “Tikėjimas” — Jean
Butkus, “Viltis” — Lucille 

Kun. F. Skrodenis atsi- ; Jocius ir “Meilė” — Mary 
lankęs į susirinkimą per- , Kraujalis. Gegužiniai šokiai 
skaitė aprašymą apie “Our i bus gegužės 24 d.

Komisiją sudaro: Helen
Alisauskas, Mary Kraujalis,

Friend the Pastor”.
Kitą mėnesį pusryčius pa

gamins Ann Alisauskas ir 
Helen Alisauskas.

‘Sodality News” kitą mė- tis.

Lucille Jocius, Jean Butkus, 
Ann Mockus, Stella Stulgai-

Sodaliete

Pranešimas-padėka Ruošiama vakarienė
Knyga “The Economic Re- Raud. Kryžiaus naudai

construction of Lithuania

after 1918” jau atspausdin
ta ir nuo balandžio 15 die
nos (publication date) par
davinėjama.

Montreal, Canada. — Ka
nados Lietuvių Tarybos Mo
terų sekcija, kuri pasista
čiusi savo darbuotei tikslą

Ta proga noriu padėkoti bus, balandžio mėn. 26 d. 
visiems prenumeratoriams j lietuvių parapijos svetainėj,
ir rėmėjams, kurie, užsipre
numeruodami knygą iš ank
sto, palengvino jos pasiro
dymą.

Ypatingai didelė padėka 
priklauso Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijai, davu
siai vienkartinį dviejų šim
tų dolerių vertės užsakymą,
Lietuvos Gen. Konsulatui —
$100; Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois —
$43.75; Lietuvos Pasiuntiny
bei Vašingtone — $20; “Tė
vynės” administracijai —
— $20; o taip pat eilei pa
skirų asmenų, kaip V. M.
Stulpinui Čikagoje, užsakiu
siam šio leidinio už $37.50;
kun. J. J. Valantiejui — $24; prenumeratoriai nebus nusi- 
kun. J. Raškauskui — $12; vylę. Savo išvaizda ji visais 
kun. C. E. Paulioniui — $5;| atžvilgiais tinka būti puikia 

dovana angliškai kalban
tiems Lietuvos ir lietuvių 
draugams.

Norintieji šią knygą įsi
gyti su užsakymais ateity
je prašomi kreiptis betar
piai į leidėją: Columbia Uni
versity Press, Morningside 
Heights, New York, N. Y.

A. Simutis

WASHINGTON, D. C.—The following table issued by the Treasury 
Department is intended as a savings yardatick for the average incoue- 

earner. It suggests how everyoue of the 48,000,IMK 
employed persons in the United States may partici- 
pate in the war effort through the systematic purchase 
of Defense Savings Bonds.

“The job ahead ef ua ia far bigger than most of ui 
realize,” Secretary Morgenthau declared in making 
the table public. “I knov that the American, people 
are ready to do their part to win the war. One of the 
vays we can do much more is by intensifying oui 
effort in the purchase of Defense Boiufa.”

While persons without dependents may be able tt 
sėt aside more than the suggested flgures, persom 
vrith sereral dependents, or vrith other heavy familj 
obligations, may be unable to save at the suggested 
rato, the Treasury Department pointod out.
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toto »io •10 to sis 
>15 to *20 

20 to : S0 
"to 140' to 50 

' to to i to 1170
70 to <80

.80 to 8100 
• 100 to 8150 
■lio to r—

Ont i

One SavM 
“ 'W«lltoto

.50

.75
1.25
2.00
4.00
8.00
8.00

10.00
12.00
20.00
85.00

In OneY« Ha 
W1H Savai 

•18.00
21.00
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8.824,000 
4,876,000 
6.470.000 

10.747.000 
7,774.000 
6,794,000 
8.007.000 
2.231,000 
1,804,000 
1.489.000 
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895,000

Totai J __Savincsi
•48,212.004
120.860,004
218.880,004
098.655,004
808.498.004

I, 206,152.004 
988.1S4.004 
928.008.001 
678,080.004 
929,186.001

J. 101,880,00< 
542,860.001

2.000,000,004

kos laiku motoristų ir tra
kų ir kitų vežimų suvarto
jama kas 12 mėnesių — 
600,000 tonų.

Dabar mums reikalinga 

kunservjoti šią gumą, kad 

ištektų kuo ilgiausia, ir kad 

ji turi būti naudojama tiems 

daiktams, kurie būtinai rei

kalingi laimėjimui karo. Mes 

gaminame kiek galime dirb

tinos gumos “synthetic rub- 

ber”, kuri padaryta iš žiba- > 

lo. Mes statome naujus fab

rikus gaminti šią naują me-

programa

Pady Finucane, britų ka
ro lakūnas — “spitfire” y- 
ra sunaikinęs 23 nacių lėk
tuvus, bet pats nebuvo nei

Šį sekmadienį nepamirški- 8U 8avo lėktuvu numuštas,
te pasiklausyti Budriko pro
gramos iš stoties WCFL, 
1000 kil., nuo 6:30 vai. va
karo nauju laiku. Tuo laiku 
programos bus per visą va
sarą. Šioje programoje iš
girsite gpžių liaudies dai 
nų, kurias dainuos dain. Ci
ną Juozaitienė, Antanas čia- 
pas ir kiti. Daininkams a 
kompanuos, taipgi kitus nu
merus pildys didelis radio 

džiagą ir per metas laiko; orke8tra9 kuris klausyto.

48.167,000
tai

<10.215.811.00 
Form No. DS4S-98

GUMA KARO REIKALAMS

Karas remiasi guma. Seniau guma buvo 
vežama iš kitur. Nauja guma gaminama iš senų 
daiktų. Statykime senų gumų į fabrikus.
Amerikos civilizacija rita

si ant ratų, ir daugumas tų 
ratų vartoja guminias pa 
dangas. Ir karas už laisvę 
irgi pačiu laiku yra karas

dūktų ir mes sumazinom gu

minių daiktų gamybą.

Suv. Valstybių valdžia ži- 
kad japonai bandys 
tokį pat beprotišką

ratų, karas guminių ratų, pĮaną užkariavimo, kokį Vo- 
ant kara vežimų ir armijos 
trakų ir militarinių lėktu
vų. Guma irgi vartojama 
padaryti guminius diržus 
tankams, ir karo lėktuvų 
gazolino tankų viduriams, i 
kad būtų apsaugoti prieš 
kulkas.

Todėl Suv. Valstybėms 
reikalinga : daugiau gumQs,

vykdyti gailestinguosius dar negU bet kada nors. Mūsų

ruošia vakarienę eu įvairiais 
pamarginiųiais. Vakarienė, 
atrodo, bus puiki; nes iš
rinkta darbščių moterų ko
misija, kuri rūpinasi vaka
rienės paruošimu. Visas va
karienės pelnas skiriamas 
Raudonajam Kryžiui. Taip
gi bus pakviestos Raudono
jo Kryžiaus atstovės, ir vie
šai bus įteikta auka Raudo
najam Kryžiui.

Sekcija visus kviečia da
lyvauti šioj vakarienėj; sa
vo dalyvavimu paremsite 
kilnų darbą, ir linksmai pra
leisite laiką.

Iki pasimatymo vakarie

nėje. Sekcijos narė

šalis reikalauja šios gumos, 
bet negali jos gauti. Prieš 
karą daugiau kaip 90 nuoš. 
visos gumos suvartotos Suv. 
Valstybėse paėjo iš Tolimų 
Rytų. Dauguma gumos atė
jo iš Malajaus ir Olandų 
Rytų Indijos, kiekvienas ži
no kas tenai atsitiko. Tos 
vietos yna po kulnim mūsų 
priešų.

Niekas negali pirkti nau

jų padangų paprastiems tai

kos laiku reikalams, net gu

ma vartojama pataisymui 

senų padangų yra atsargiai 

dabinama, nes jau sustabdė 

gamybą daugelį gumos pro-

advokatui J. W. Andziulai
čiui-Anseli — $10; Marijai 
Aukštaitei — $5; advokatui 
F. J. Bagočiui — $5 ir vi
siems kitiems užsisakiu
siems po vieną ar du eg
zempliorių.

Nors knygos kaina pra
džioje buvo numatyta $2.00, 
bet susidarius didesniam 
būriui rėmėjų ir tikintis, 
kad visi atspausdinti eg
zemplioriai bus išpardavinė 
ti, kaina sumažinta iki $1.- 
50. Tie, kurie užsisakydami 
anksčiau yra sumokėję po 
$2.00, priedu gaus paveiks
luotą brošiūrėlę ‘Lithuania*. 
Bet jei kas jaustųsi nu
skriaustas, pareikalavus, 
skirtumą mielai grąžinsiu.

Knyga gana gražiai iš
leista, todėl tikiuosi, kad [ jimas.

Varžoma fonografu 
rekordu gamyba

WASHINGTON, bal. 15. 
—Karo gamybos boardas 
paskelbė, kad 30 nuošim
čiais sumažinama fonogra
fų rekordų ir radijo trans
kripcijų gamyba. Taip pat 
sumažinamas šelako varto-

nei sužeistas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

MUV GYDYTOJAM 
MEM'IAI. INTAM

kietija ir Italija vykdė, tai 
didelė atsarga (supply) gu
mos buvo sutaupyta dar 
prieš Perlų Uosto įvykį. Bet 
šią atsargą, kurią Suv. Vai

LIETUVIS DAKTARAS 
oPTomnuscAS

Pritaikins akinius 
• t s a k o mindai u> 
prieinamą kalną.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 S®. Hahted St.
Telef anas:

Caiumet 4591
DRL BAMO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
tarps tuma

ADVOKATAS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų įtempimą. ..

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

OPI OM ET RIMT A 1
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0623, Ctocagc 

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

Trečiad. Ir šeštad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m.

mes turėsime gana daug.

Mes irgi padedam Lotynų 
Amerikos šalims padidinti 
savo gamybą natūralios gu- 

| mos. Dauguma natūralios 
gumos paėjo iš gumos me- 

' džių Brazilijoje ir dabar 
mes nusiuntėm mokslinin
kus ir ekspertus į Lotynų 
Ameriką padėti jiems atsta
tyti gumos industriją vaka
rų žemyne. Gumos medžiai kykimės šio obalsio. P. 
geriau auga tam tikrose ri
bose tarp 15 ir 16 laipsnių 
“Latitude” iš abiejų pusių 
ekvatoriaus.

Apie trečdalis gumos nau
dojama militariniams daik
tams gali būti iš senos gu
mos. Kareivių lietaus palto 
nui (raineoat) būtų reika
linga ^4 svaro senos gumos.

jams visados patinka. Šias 
programas per daug metų 
leidžia lietuvių palinksmini
mui Juozas Budrikas, kuris 
užlaiko dvi didžiules namų 
rakandų, radių ir auksinių 
daiktų krautuves adresais: 
3241 ir 3409 S. Halsted St. 
Chicagoje.

“Savas pas savą” — lai-

nuvirs 411 metų p-yfc
talMjme Ir gydyuie

GERAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akis, trumparegyste 
tr tolirsgystą:
palengvins akli} Įtempimą, prašaltos 
galvos skaudCjlmą, svaigimą Ir aklų 
karšti.

UODERNIAKLAUSL TOM ILLA U SI 
EGZ AVON A VIMO BODAI 

Special* atyda atkreipiama t valkų
■t kis.
ūkiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

VALANDOM:
10-tos iki 8-tOb valandos kasdien 

bekmadlcriala pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOciONAS
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,

TaL 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.

DR. SELMA SODEIKA.
a d.

AKIS ISTIR1NEJA 

AKINIUS PRITAIKINA

• • » 'V* ' f ♦. t «f
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:

Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio 

vakarais.
187 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 

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

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

TeL: Cicero 7681

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

Ofiso toL CANai 2348 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Res. UL: HEMlcck 3130

TaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VYHITNEY L TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 

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

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

Boom 2014 lei. STAte 7572

Ofiso toL VIRginia 0036 
Baridencijos toL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM IR OHTRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Rea. TsL GROvehiU 0611 
Office toL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: i-4.ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI80 VALANDOS:

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

Office toL YARda 4787 
Namų toL PROipect 1980

Telefonas: HEMLOCK 0261.

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

Chicago, Dl.
OFISO VALANDOS:

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

nuo 18:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 3 vaL Vak 7 Ud 8 

Nedėlflmia pagal sutarti.
Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted SL

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

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea. tolefonaa SEEley 0434.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHAHliS SEGAL
GYDYTOJAI IR UHJLKUUUAO

4729 Sa Ashland Avė. 
(2-tros iuboe)

TaL MIDway 2880 Chicago, Ilk
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet tr nuo 7 iki 8:Ju vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

TaL YARda 6981.
Rea.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao v*Li sos 1-3; nua 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 

galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10,

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

________TaL lSFnMk 7868________

TaL OANal 8287
Ras. toL: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IB CHIRURGAI

1821 So. Halsted Street

Rasldancija: 6600 Sa. Artesian Ava. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet

« *i • vsl. vakara.

Tek: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.

OFISO VALANDOS:

Kandie n nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.; trečiadieniui* nuo t:00

x*L arto iki Uifii raL Btotik

•f
TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

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

BR. A, JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PROspect 6737 
Nam« telefonas VTRginia 2421

TELEFONAI:
Office — HEMioek 5524 
Emergency — call MlDway 0001 
Rea. — UEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
rUlMCLAN AND SLRUEON

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

2408 VVest 63rd Street

Rez. Tel. EAFayette 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 k nuo 6 iki 8:30 vak. 
TrečiadJaniais nuo 2 iki 4 popiet 

NediUomia Putą! fiTMltartma

Ofiao ir Rea. TeL: LAEayette 7020

DR. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON
3343 So. Halsted Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien, Iškiriant Sekmadienius —
auo 2 Iki 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

8:S8 vai. vakarais. 
Sekmadieniais pagal susitari mą.

SKAUYBUE “nRAiifiA*
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kvietimas į misijas Labdarybės fondui

Rytoj 7:30 vai. vakare 
prasidės misijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Bri
ghton Parke.

Karo baisenybės kasdien 
eina blogyn, kasdien žūva 
tūkstančiai žmonių. Taigi 
naudinga atlikti atatinkamą 
pasiruošimą į kelionę amži
nybėn, nes toji amžinybė 
dabar yra mums arčiau, ne
gu ji buvo kada nors. Tad 
visi kviečiami pasinaudoti 
teikiama misijų proga.

Misijas ves kun. J. Ma- 
čiulionis, MIC. Pirmoji sa
vaitė bus lietuvių kalba,
antroji — anglų. X.

Kviečiame visus ir 
visas!

Cicero. — šv. Antano R. 
Kryžiaus vienetas kviečia 
visus atsilankyti ir paremti 
rengiamą “bunco” ir korta- 
vimo vakarą pirmadienį, ba
landžio 20 d. 7:30 vai. va
kare parapijos salėj, 15th 
St. ir 49 Ct. Daug bus do
vanų. Narės pačios siuva 
gražias ir įvairias dovanas. 
Be to, ir biznieriai nemažai 
suaukojo.

Bus ir parodėlė darbų, ku
riuos dirbome nuo pat įsi- 
steigimo. O mūs vieneto 
darbus didžiai komplemen- 
tavo net “headąuarters”.

Atsilankę nesigailėsite. 
Visus stengsimės pavaišin
ti ir palinksminti. Nepa
mirškite laiko ir vietos — 
pirmadienį, balandžio 20 d 
Šv. Antano parap. salėj 7:30 
vai. vakaro. Pasimatysime.

Korespondentė

West Pullman. — Labda
rybės 10 kuopa pradeda va
jų sukėlimui fondo senelių 
prieglaudos užbaigimui. 
Tam tikslui rengiamas va
karas, kurio programą iš
pildys Ateitininkų draugo
vės artistai. Visi jie yra pa
bėgėliai iš Lietuvos karui 
prasidėjus. Bus pasipuošę 
tikrais lietuviškais tautiniais 
drabužiais. Scenoj dainuos 
ir šoks tikrus lietuviškus šo
kius, kuriuos prieš šimtą 
metų šokdavo aukštaičiai, 
žemaičiai, dzūkai, zanavy
kai ir kapsai. Per programą 
bus išdalinti diplomai amži
niems nariams, kurie seniau 
ir dabar įsirašė įmokėdami 
po $100.00.

Vakaras įvyks ŠŠ. Petro 
ir Povilo parap. salėj. Du
rys atsidarys 4 vai. popiet, 
programa prasidės lygiai 6 
vai. Po programos šokiai 
griežiant geram orkestrui. 
Įžanga 35c. Nuoširdžiai kvie 
čiame visus lietuvius ir lie
tuves į šį vakarą. Prašomi 
atvykti skirtu laiku.

Komisija

_____D B ACOAS

MJtVDfi “LICDININKĄ” MarįjOnŲ

Bendradarbių 
veikimo

Bridgeport. — Nepapras
tai skaitlingam Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkime, bai. 10 d. 
nutarta daug darbų:

1. turėti išvažiavimą sky-j 
riaus naudai. Valdyba suži
nos tinkamą dieną į Lab
darių ūkį.

2. užprašyti šv. Mišias už 
mirusius narius. Kadangi 
par. «piknikas jau Čia pat, 
išrinkta darbininkės ir jos 
jau ruošias prie darbo.

3. Laiškas vietos Šv. Ka-
Richard Wilhite, 17 me- zimiero Se9en» kvie{ianti8 i 

tų, kuris prisipažino nužu-,metinę ™jaus vakarienę, 
bai. 19 d., priimtas. Nutar
ta dalyvauti su dovana.

4. Atsilankęs dvasios va
das kun. J. Prunskis tarė

dęs 25 metų amžiaus mote
rį, Jehovah liudininkų sek
tos narę, jo motinos apart- 
mente, Washington, D. C.

tįr

Atvažiuoja farmeriai
Iš Rhinelander, Wiscon- 

sin, atvažiuoja farmeriai į 
Cicero paieškot sau mergi
nų, arba jaunų našlikių. 
Taipgi nepasilieka ir Magdė 
su Jonu į parengimą drau
gystės Dievo Motinos Sopu
lingos, kurios vakaro prog
ramą išpildys suvalkiečių 
choras. Taipgi yra atvažia
vusios dvi sesutės iš Lietu
vos. Jos dainuos duetą ir 
bus daugiau dainų ir juokų. 
Po programos bus šokiai.

Kas norite linksmai laiką 
praleisti ir gražių dainų gir
dėt, kviečiami atsilankyti į 
šį parengimą. Užtikriname, 
turėsite gerus laikus. Pa
rengimas bus sekmadienį, 
19 d. balandžio parapijos 
svetainėj, 15 gatvė ir 49 Ct.

Kviečiame į svečius
Brighton Park. — Drau 

gystė Šv. Kazimiero Kara
laičio Pirmos Divizijos ren
gia “bunco party” balandžio 
19 d. Vengeliausko salėje, 
4500 So. Talman Avė. Pra
džia 2:30 vai. popiet. Tikie 
tas 25c.

Bus įvairių dovanų. Visi 
nariai privalo dalyvauti ir 
prašomi atsivesti pažįsta
mus, ir bendrai visi kvie
čiami atsilankyti.

Kviečia Valdyba ir Komis.

Politinio Klubo 
vakaras’ • * r* .- .t j • • j « '

Dievo Apvaizdos parapija. 
— 21 Wardo Lietuvių Poli
tikos Klūbas kviečia visus 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti į balių, kuris įvyksta 
balandžio 18 d., J. Petraus- 
kio svet., 1750 So. Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Bus daug įdomių da
lykų ir taip galėsime links
mai laiką praleisti su savo 
draugais ir pažįstamais. .

Komisija

keletą nuoširdžių žodžių, 
taip pat apskr. pirm. Druk- 
tenis džiaugės sparčiai au
gančiu skyrium, kuris jau 
turi per virš šimtą narių ir 
vis nauji rašosi.

Po susirinkimo eita prie 
laimėjimo margučių. Už gra 
žiausį margutį dovaną ga«

A.
KAZIMIERAS

MALINAUSKAS
Gyveno Kenosha, Wlsconstn 

Mirė Bai. 16, 1942, 10:10 vai. 
vak. sulaukęs 60 metų amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Ra
seinių apskr.. Stulgių parap., 
Raudglrių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
seser j Sophle Lesčauaklenę ,r 
jos Seimą, 2 pusbrolius Joną 
Typsčauską, jo šeftną Ir Tarną 
Slllūną, 2 pusseseres Josephi
ne Ragauskienę ir Jankaus
kienę ir Jų Seimas ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažjsta
mų.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioje, 3319 So. Li- 
tuanica Avė.

laidotuvės jvyks pirmadieni, 
Bai. 20, Iš koplyčios 8:00 vai. - 
ryto bus atlydėtas j šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ko
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, Pusbroliai, 
Pusseserės ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Telefonas 
Yards 1138-39.

vo M. Tamanauskienė. Do 
vaną aukojo A. Juškienė.

Pirm. A. Vaišvilienė, M 
Okonienė vaišino susirinki
mą namie keptu pyragu ir 
kava.

Malonini ir draugiškai pa
silinksminę nariai grįžo į 
namus pilni pasiryžimo ug
dyti skyrių. Viena narių 
SKELBKITĖS “DRAUGE”

A.
JUOZAPAS GEDMINAS

Gyveno 1006 W. 95th Street 
Mirė Bai. 16. 1942, 7 vai. vak. 
sulaukęs 2 8 metų amž.

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime

motiną Emiliją (po tėvais 
Spaitaitė), sesutę Emiliją tr 
švogerj Mykolą Kosiak, brolj 
Eduardą, dėdę Antaną Zvibą, 
brolienę Oną ir sesers sūnų 
Eduardą, pusseserę Emma 
Gregg ir jos vyrą Joną, pus
broli Eduardą ir jo žmoną 
Bernice, pusbrolį Bronių Žvi- 
bą ir jo žmoną Pauliną, pus
broli Juozapą Spaitj iš Wlllow 
Springs, puseserę Analusiją 
Zdanevich ir jos vyrą Petrą 
ir jų dukterį Estelle, pusbrolį 
Antaną Spaitj ir jo. žmoną Ma
ry, pusbrolj Juozapą Spaitj, jo 
žmoną Marle ir jų dukter, Jo
sephine ir daug kitų giminių 
ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Walsh 
koplyčioje, 99th and Troop st.

Laidotuvės jvyks pirmadienj. 
Baland. 20, ift koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Saint
Margaret of Scotiand bažny
čią, 9500 S. Troop st., kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Motina. . Sesutė, 
BroRs. IhSdė, Sviigeris, Brolie
nė, INiseserės, Pusbroliai. Se
sers Sftos lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius Wm. 
C. Walsh, Telef. Beverly 2321.

Dvejų Metų Mirties 

Sukaktuvės

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HE1 P YVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: KANilolph 9488-948’9

HTTP WANTFT> — VYRAI

VYRAI NAMŲ DARBAMS
Atsikreipkite j ••tlmekeepers" ofi
są —

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Slieridan Boad

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATOR
Gabus sustatyti sau pats dar

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

I
Haber Screw Machine 

Products Co.
864 W. North Avė. 

Matykite Walter Hanson

i VYRAI
28 iki 45 metų amžiaus, dirbti prie 

| “counter”; bus ir "kitehen” darbų.
Turi būti gero karakteriaus ir turi 

I priduoti liūdijimus iš ten kur pir- 
mlaus dirbo.

THOMPSON’S .RESTAURANTS
S5O No. Clark St. Rirgun 300

HF.IP AVANTED — MOTERYS

OPERATERKOS
SINGLE NEEDLE. PINKERS. BVT- 
TON ir BUTTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabu
žius. Nuolatinis darbas per ištisu* 
metus. Kreipkitės prie:

3021 NO. PULASKI ROAD

OPERATERKOS — prie "single neg. 
die” mašinų. Patyrusios siūti "juck- 
ets” ir panašius drabužius. Union ša- 
pa
EUGENE USOW, 1313 W. Congress

OPERATERKOS 
Didelė skalbiamų dresių dirbtuvė 
reikalauja patyrusių OPERATERKŲ 
prie "power” ir "single needle” ma
šinų.

TABIN - PIOKF.R & CO.
4119 West Bclmont

OPERATERKOS
Patyrusios "single needle-’ operater
kos reikalingos siūti moterų dreaea. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis lr 
bonus. Atsišaukite J —

SMOLER BROS.
2300 Wabansia Avė.

PIRMO KLESO “TOOL & DIE MA- 
KER" reikalingas. Turi būti eksper
tas.

GROETCHEN TOOL CO.
126 Nk>. Union.

DARBININKAI REIKALINGI
Gera užmokestis tvirtiems vyrams 
prie sunkių darbų Foundrėj. kuri 
dirba 100p£, Defense darbus. Maty
sime apllkantus nuo 9 vai. rvto iki 
pietų Sekmadienį ir visomis kitomis 
dienomis. Atsišaukite j Employment 
ofisą.
ADVANCE ALUM1NUM CASTING8 

CORP.
2742 AV. 36th PI., Chicago.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue’* 
kainavimo sąrašo.

Prisiųsklte piūklus paštu "parcel 
post."

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONron 1397

DZANITORIU3 REIKALINGAS — 
patyrimas nesvarbu. Atsišaukite prie 
ADAM DITLSKIS, 1859- West Has- 
tlngs Street.

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

T n E F A I R 
State, Adams & So. Dearborn 

(9th floor — Employment Office)

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

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

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

MOTERYS RĘįKAI. INGOS skirs
tyti skudurus. Turi būti patyrusios. 
Gera užmokestis, pastovūs darbai.

D. MILIER & SONS 
1347 So. Ashland Avė.

MERGINOS REIKALINGOS — 18 1- 
ki 30 metų seenumo, lankstyti Ir 
klijuoti Kalėdines Atvirutes. Turi 
būti švaraus būdo. Mokestis 31 cen
tas j valandą iš pradžios: valandos 
8 ryto iki 4:30 popiet. 5 dienos ) 
savaitę. Atsišaukite j:

833 N. ORLEANS St. (4th Floor)

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI 

ŽENKI,AI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ŠI firma viri 60 m. tos paMoe 
Aelmynoft rankose t

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
_ —i m ~t-*“ —Tri

Memorials Erected Everywhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the T.lthnantan Chamber of Oorameroe.

MODERNI HvldinS PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd

Tel. ESTebrook 3045
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblie 4298

VALANDOS: Kaadien 9 Iki 9 v. vak.; fteitad. ir Sekm. 9iki6vaL
-a i .i. ■ i ■ — i ............ ——m—

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnig Direktorius
AMBULANCE Dieną lr Naktį

4M647 SOUTH HEBIOTAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayette 0727

R*dW> Programa* — 1<:M ral. antradienio Ir šeštadienio rytala 
U Stotlee WHIP (UJO), au P, Baltimlera.

ONA KERDULIENft

Jau sukako dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
nuo manęs mano mylimą mo
terj Oną Kerdullenę.

Netekau savo mylimosios 
bai. 22 d., 1940 m.

Nors lakas tęs'asl, aš Jos 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gailestingas Dflcvas sutel
kia jai amžiną atilsj.

Atmindamas jos liūdną pra
sišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašiau gedulingas šv. Mišias 
(su egzekvijomis) už jos sielą, 
bai. 25 fl., 7:30 vai. ryto, Auš
ros Vartų parap. bažnyčioje.

Kvieėiu visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažjstamus 
dalyvauti šioso pamaldose ir 
kartu pasime'sti už n- a- Onos 
sielą. Po pamaldų kviečiu ) 
namus po num. 4837 S. Spring- 
fiel'd Avenue.

Nuliūdęs: Vyras — Simonas 
Kerdull*.

KAMBARYS IŠRENDUOJAMAS — 
geroj apylinkėj. Karšto vandens ši
luma. Atsikreipkite sekančiu adresu:

6446 SO. M.APLEWOOD AVE.

PARSIDUODA — MODERNIŠKAS 
“MID-UTST” STORAS

Grocernė ir bučernė pilnai jrengta. 
Moderniška elektors refrigeracija. 
moderniški fixtural, Neon šviesos ir 
tt. Gera kampinė vieta. Renda tiktai 
$35.00 j mėnesj ant ilgo lyso (lease). 
Vieta turi būt parduota kuogreičiau
siai už tiktai $975.00 cash, verta 
$2.500.00. Adresas: 5601 SO. CAR- 
PF.NTER ST.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

WOMEN
who hate these trying years f

< HERE’S GLORIOUS NEWS!

If you—likę so many women be- 
tween the ages of 38 and 52—flnd 
this period ln a voman's llfe makea 
you restless, nervous, ęranky, so 
tired and blue at times-perhaps 
suffer hot flashes, dlzziness and 
distress of '‘irregularities"—

Start af once —try Lydia E. 
Plnkham's Vegetable Compound I 
Pinkham’s Compound ls the best 
known medicine you can buy today 
that ls made especially /or womtn 
—lt's famous to help relieve such 
distress when due to this female 
functional disturbance.

Plnkham's Compound has helped

thousands upon thousands of 
women to go "smiling thru” annoy
lng mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger wom:r 
to help relieve distress of monthly 
functional dlsturbances. Pollow 
label directions. Lydia Plnkham's 
Compound ls well worth trying I

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAWICZ IR ŠONAI

2814 We«tt 28rd Place
Tel. CANaI 2515

42-44 East 168th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyrlna: 710 Weat 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4848 Sonth California Avenne

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1648 Weat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth Westem Avenne
Tel GROvehill 0142

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

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PUTJman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908
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Jie krikščionybės nenugalės
Chicagos arkidiecezijos laikraštis “The New World” 

16 Nr. įdėjo vedamąjį straipsnį, pavadintą "Attilas at 
work”.

Straipsnyje primenama Quislingo žygiai Norvegijo
je, kuriais jis persekioja protestantų vyskupus. Vys
kupai, kaip žinome, nepasidavė Quislingo nekrikščio
niškiems reikalavimams, pareiškė griežtą protestą ir 
rezignavo. Dėl to Quislingas, pildydamas Hitlerio įsa
kymus, vyskupus uždarė į koncentracijos stovyklas.

Toliau “The 'New World” sumini paskiausįjį nacių 
žygį prieš religiją Lietuvoje. Rašo apie areštavimą 
Vilniaus arkivyskupo ir pašovimą Kauno arkivyskupo 
metropolito Juozapo Skvirecko. Laikraštis teisingai pa
žymi, kad naciai, siekdami savo (pagoniškų) tikslų, su 
nieku nesiskaito. Jie tiek terorizuoja visus gyventojus, 
kad visi luomai prieš juos turi drebėti iš baimės. Bet, 
rašo New World, religijos persekiojimas yra liūdniau
sia nacių klaida. Šautuvai ir propaganda gali naikinti 
ir žudyti, bet negali išrauti iš maldingų žmonių pa
grindinio religijos instinkto — jausmo. Kareiviai gali 
išžudyti Vokietijoj 66 milijonus katalikų ir liuteronų, 
bet jokiu būdu nepalaidos jų dvasios.

Kas žino istoriją, tam aišku, kad ir Hitlerio išug
dytas bedieviškasis siaubas, kaip ir kiti panašūs siau
bai praeity, suras sau galą. Skaitykite visų kitų Hitle
riui panašių ponų vardus, mėginusių pajudinti Petro 
Uolą, įsitikinsite, kad jų pastangos buvo tuščios, kad 
jie tik patys save susižeidė. Per du tūkstančius metų 
Kristaus Bažnyčia iškentėjo didžiausius persekiojimus, 
išeidama laimėtoja ir sustiprėdavo, nugalės ji ir Vo
kietijos nacių pragariškas jėgas.

Atšips Hitlerio kardai, atstatyti prieš Bažnyčią ir 
Lietuvoje. Lietuvos katalikai yra nuo seniausių laikų 
užgrūdyti kovose dėl katalikybės. Jie atlaikė Rusijos 
caro valdžios didžiausią spaudimą prieš katalikybę, 
atlaikys ir Vokietijos nacių persekiojimą.

Lietuvos žmonės, kovodami dėl savo brangaus tikė
jimo išlaikymo, tuo pačiu kartu kovoja ir dėl savo 
krašto laisvės ir nepriklausomybės.

•

Bolševikai ir kaizeris
šiemet sueina 25 metai, kai Rusijos caras buvo nu

verstas. Peržiūrint tų laikų spaudą, pastebimas labai 
įdomus reiškinys. Rusijos demokratijos sluogsniai, nu
sikratę caro ir jo visos biurokratijos, ryžosi pasilikti 
ištikimi Anglijai, Prancūzijai ir talkininkams, kovo
jusiems su Vokietijos įsigalėjusiu militarizmu. Ir nau
joji vyriausybė ir kariuomenė darė pareiškimus, kad 
atskiros taikos su Vokietija nedarys, bet karą ves iki 
nebus nugalėtas vokiečių milltarizmas.

Iš kitos pusės Vokietijos kaizeris visokiais būdais 
ir keliais siūlė Rusijai taiką. Ir kadangi demokratiš
koji Rusijos vyriausybė ir kalbėti nenorėjo apie taiką, 
kaizeris pradėjo veikti kitokiu būdu. Jisai užkinkė į 
darbą vokiečių socialistus, kurie veikė į Rusijos so
cialistus. Jis sudarė galimumus per Vokietiją grįžti 
Rusijos socialistams iš visų pasaulio pakampių. Tokiu 
būdu ten grįžo New Yorke gyvenęs Trockis, Vincas 
Kapsukas ir daugelis kitų. Suprantama, kad kaizerio 
valdžia ir kelionės palengvinimų darė.

Suvažiavusių Rusijon socialistų tikslas buvo pa
veikti naują vyriausybę taikintis su Vokietija. Bet 
kad nepajėgta pakreipti tos vyriausybės taikos kryp
timi, socialistai bolševikai, kaizerio valdžios padeda
mi, pradėjo kelti revoliuciją prieš demokratiškąją Ru
sijos vyriausybę. Kaip gerai žinome, toji revoliucija 
jiems pavyko. Ir nespėjo Leninas su Trockiu užimti 
Rusijos valdžią, kaip tuoj padarė atskirą taiką su 
VolUetijoa kaiaerio vyriausybe.

Rusijos bolševikai turėtų būti labai dėkingi Vokie
tijos kaizerio valdžiai, kurios pagalba jiems pavyko 
sutremti naujai gimusią Rusijos demokratiją, pradė
jusią tvarkyti carų nualintą kraštą, grąžinusią žmo
nėms ir teises ir laisvę. Jei ne vokiečių imperialistai 
ir militari8tai iš bolševikų revoliucijos prieš Rusijos 
demokratiją būtų nieko neišėję.

Suprantama, jei ne bolševikai, Rusija nebūtų dariusi 
atskiros taikos su Vokietija. Bolševikai, susitaikinda
mi su Berlynu, daug pakenkė alijantams. Jei ne toji 
nelaimingoji taika, Vokietija daug greičiau būtų bu
vusi nugalėta ir taip nugalėta, kad ji, gal būt niekuo
met nebūtų bedrįsusi pakelti kardą prieš savo kaimy
nus. Tada ir Hitlerio nacizmui nebūt buvę progos iš
dygti ir išaugti. Europoje taika būtų buvusi žymiai 
pastovesnė.

Reikia neužmiršti ir to, kad bolševizmas iššaukė ir 
davė progos įsigalėti ir nacizmui ir fašizmui. Apie tai 
daug yra rašyta visokios rūšies spaudoje.

Tie visi izmai sudrumstė viso pasaulio ramybę. Pri
ėjo net prie to, kad ir Jungtinės Valstybės visas savo 
jėgas turi dėti, kad grąžinti pasauliui taiką, sutriuš
kinant ištisas tautas ir žmones pavergiančias dikta
tūras.

Siūlo pirkti bombonešį
“Tėvynė” rašo apie tokį sumanymą:

“Dabar eina didelis karas prieš mūsų kraštą ir de
mokratiją. Mes visais galimais būdais Ameriką re
miame. Mes prisidedame ir su ta viltimi, kad po ka
ro laimėjimo, Amerika užstos Lietuvą ir jai bus su
teikta nepriklausomybė. Mes perkame apsigynimo 
bondsus ir su pakelta širdimi raginame savo jauni
mą eiti į kovotojų eiles. Mes, kur tik yra reikalo, 
visur atliekame savo pareigas. Bet mes galėtume 
pasirodyti dar geriau. Amerikos lietuviai savo auko
mis galėtų nupirkti bent vieną bombonešį ir su Le-'

.. tuviu lakūnu pasiųsti jį plaišy ti demokratijos priešų 
tvirtoves. Tą bomberį galėtume pavadinti Lituanica^ 
Trečioji ir tai būtų lyg ir tęsinys mūsų seniau pra
dėto darbo. Tai būtų palydovas Lituanikų Pirmosios 
ir Antrosios.”

Sumanymas remtinas. Apie jį parašysime daugiau 
kita proga. \

Pastebime, kad Kanados lietuviai visu kuo dedasi 
prie karo laimėjimo. Daug lietuvių savanorių stoja į 
armiją, gausiai perkama vadinamieji “War Saving Cer
tificates” ir “Victory Bonds”. Kanados lietuviai, mat, 
žino, kad tuo savo darbu ir aukomis padeda Kanadai 
laimėti karą prieš agresorius.

Kanados lietuvių laikraštis “Nepr. Lietuva” rašo: 
“....Bet dabar, kada Rusija kariauja prieš bendrą de
mokratijų priešą, mes sveikiname rusus ir jų vadus. 
Bet niekuomet nesidėsime su Kanados komunistais, ku
rių partija paskelbta nelegale, vadai darbais pasirodę 
Kanados priešai sėdi kalėjimuose.”

“Chicago Daily Tribūne” pasisako prieš sumanymą 
suvaržyti taip vadinamą ateivių spaudą. Laikraštis 
teisingai pastebi, kad Jungtinių Valstybių konstitucija 
garantuoja laisvę visai spaudai, bet ne vien tik anglų 
kalba spausdinamai. Anot jo, kad apsisaugoti Ameri
kos priešų spaudos, tam yra kitokios atitinkamos prie
monės. Varžyti visą ateivių spaudą nėra nei prasmės 
nei reikalo,
•
Jau laikas ir prie piknikų ruoštis. Dienraštis “Drau

gas” ar tik ne pirmas šiemet “piknikaus”. Balan
džio 26 d. yra ankstyvas piknikams laikas, bet geras. 
Rengkimės tą dieną būti “Draugo” svečiais Vytauto 
parke.

Didžiosios Britanijos vyriausybė vis dar neatšaukia 
draudimą spausdinti komunistų “Daily Worker”. An- 

’ gly vyriausybė, mat, neturinti užtikrinimo kokio nu
sistatymo laikysis tas komunistų laikraštis ateityje. 
Kaip praeityje tas laikraštis skelbė pavojingas krašto 
saugumui ir santvarkai idėjas, taip jis galįs daryti ir
ateity. Abejonės, žinoma, dėl to negali būti.
•
Mūsų perkamieji U. S. karo bonai yra didžiausia 

ir stipriausia parama kareiviams, didvyriškai kariau
jantiems su mūsų krašto priešais — japonais, vokie
čiais, italais.

Lietuvaitės, jūs esate kviečiamos rašytis į Moterų 
Sąjungą, kuri dabar veda vajų ir kuri yra šauni orga
nizacija. Ji yra apdraudos ir pašalpos organizacija, le- 
gaĮisuoU UUttPi* ir Jutw vgįgtybėaę.

Vokietijai gręsia revoliu
cija.... Vokietiją apima pe
simizmas. Karo laukuose ne
pasisekimai, miestuose riau
šės dėl maisto. Vokietijos 
visuomenę pritrenkė Jung
tinių Valstybių paskelbimas 
karo. Kaizerio vyriausybė 
bijo revoliucijos

•
Reikalauja nuversti kaize

rį.,.. Irkutske rusai surengė 
dideles manifestacijas, ku
riose buvo reikalaujama, kad 
Vokietijos gyventojai nu
verstų nuo sosto kaizerį, 
kaip kad rusai nuvertė ca
rą. Kitaip rusai iki pasku
tinio kraujo lašo kariaus su 
vokiečiais.

Kiek žuvo vokiečių?... Nuo 
karo pradžios užmuštų ir 
mirusių nuo žaizdų vokie
čių kareivių yra 960,760; 
mirusių nuo ligų 63,920; pa
imtų nelaisvėn ir žuvusių 
512,858; sužeistų 2,643,428. 
Viso — 4,180,966 kareiviai.

•
Ciceros Vyčiai veikia... L. 

Vyčių 14 kp. surengė gražų 
vakarą. Rengėjomis buvo 
K. Račkienė ir A. Jakavičiū
tė, o vedėju Al. Račkus. 
Programoj dalyvavo K. Mi
kalausko vedamas choras, 
M. Žukauskaitė, Jakavičiūtė, 
E. Daujotienė, K. Norvilai- 
tė, J. Barkauskas ir K. Rač
kienė.

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 18 d.)

Po svietą pasidairius
Mrs. H. Duckett iš Phila

delphia, Pa., Browderio iš
laisvinimo mitinge, New 
Yorke, savo kalboje prilygi
nus pasaulio žmones prie 
piano klavišų. Sako, jei gra- 
jysi vien tik ant baltų kla
višu, tai nekokia bus muzi
ka, Taip pat jei grajysi ir 
ant vienų juodų. Browderis 
esąs vienas klevišų, be ku
rio nėra geros muzikės.

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo, kad tasai klavišą yra 
vienas juodųjų ir sugedęs: 
nuo jo balso kiekvienam do 
ram žmogui reikia ausis už
sikimšti.

“Palikti savo automobilių 
toliau nuo namų yra didelė 
rizika”, sako U. S. kariuo
menės private James di Ro
ma, esantis Camp Blanding, 
Fla. Sykį išvažiavus jam to 
liau nuo stovyklos sprogo 
tajeras. Palikęs automobilių 
jis nuėjo į artimiausį ga- 
radžių gauti pagelbos. Ir 
kaip nustebo jis, kuomet, 
grįžęs su mechaniku, nera
do ne tik sprogusio tajero, 
bet ir kitų trijų. Visi buvo 
numauti su ratais.

Pasirodo, geriausiai da
bar automobilių palikti prie 
namų. Pasakojama, kad tū
las daktaras, kurio automo
bilius buvo pastatytas prie 
namų, vieną rytą atsikėlęs

pamatė, kad jo automobi
lius be tajerų Iš syk pama
nė, kad, gal, jį akys apgau
dinėja. Bėga laukan — iš
rinktųjų automobilius be 
visų keturių tajerų. Pasižiū 
ri į vidų — prie rato pri
segtas vokas, o jame $50.00 
ir trumpas laiškutis: “Ger
biamas Tamsta! Už numau
tus Tamstos automobilio ta 
jerus palieku $50.00. Tams
tai, kaipo daktarui, yra leis 
ta naujus įsigyti, gi aš to
kio leidimo neturiu, o tajerai 
mano automobiliui labai 
reikalingi”.

Spicpirvirvio Dumkos
Bolševikai peikia Smeto

nos bėgimą iš Lietuvos, bet 
giria Paleckio. Turbūt, Pa
leckis greičiau bėgo ?

Mažiukai japonai nori 
“dideliais” tapti. Kasžin, ar 
skaitė Aisopo pasakėčią 
apie varlę, kuri putėsi jau
čiu tapti ir sprogo?

Draugo skiltininkas P. T. 
aną dieną aakė, Filipinų Sa
lose gyvenančios Igorotų, 
Ipuagų, Ilongotų gentys, su, 
esą”, “susikalbėti negali
ni”. Man galvon dingtelėjo, 
bene ir mūsų bolševikai su 
tomis gentimis giminiuoja- 
si, nes ir su jais susikalbė
ti negalima?

▼ One word
that C' i win (or Iose) the war!

^A^HEN YOU ADD it all up . . . \vnen you 
cut through the fog . .. One word is going 
to win this war or Iose it.
That one word is .. i
IF.
We’re going to wia this war ;;. if we spit 
oo our hands. If we work till it hurts. If 
we SUPĘ AT instead of perspire.
If we roll out far more guns—far more tanks 
—-far more ships—far more planes.
Aad ij we don’t forget for a minute that guns 
and tanks aad ships aad planes caooot pay 
for themselves!
If we remember it takes mooey. Lots of it. 
The Government is asking us to lend it. Not 
just our spare cash. Būt every blessed dollar 
ve can afford.

* ..e Government vvants us to buy Stamps and 
Bonds vvith it. And štili more Stamps aad 
Bonds.
Let’s not make the fatal mistakeof sitting back 
and letting the other fellow do it. Let’s do 
it nov. Evtrybody. You. Me. Us. All. 
Start now buying Stamps aad Bonds every pay 
day.
Show the maa behind the gun, the man on 
the sea, the man ia the air, that you’re goiog 
to see this thing through—and see it through 
NOW»

Rmernber, you can start buying Bonds by bey- 
ing Stamfis /or at little as 10 cents and tba t you 
get a 12 S. 00 {maturity value} Bond {Series E} 
/or only $18.7).

This Advartlsemsnt paid for by 
The Smith Oo. Tho Jono* Co. Tho Brown Co.

Help win tha war with the money you tave

Get U. S. Savings Bonds and Stamps NOWJ
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)

607. Raibšienė, Kornelija (Tadas), 26, teacher, res. 
Vieviržėnai.

608. Baibšytė, Gražina (Vacys), 4 yrs. old.
609. Baibšys, Romualdas (Vacys). 2 yrs. old.
610. Beinoravičius, Kazys (Stasys), 35, farmer, res. 

Beržalotai, Lentupis.
611. Beinoraitė, Julija (Ignas), 26, worker, res. Šan

čiai, Kaunas.
612. Bajanovičienė, Elena, res. Vilnius, Pilies 18.
613. Bajanavičiūtė, Kristina, res. Vilnius, Pilies 18. 

Bajanavičiūtė, Vladislava, res. Vilnius, Pilies 18. 
Bajanavičius, Mikas (Mikas), 30, painter, res.

614.
615.

Vilnius,
616. Bajarunienė, Emilija, 60, farmer, res. Malinovka, 

Mickūnai.
617. Bajarunaitė, Vanda, 18, farmer, Malinovka, Mic

kūnai.
618. Bajarunas, Kostas, (Stasys), 73, farmer, res. 

Vežiškiai, Malavėnai.
619. Bajarunas, Stasys (Stasys), bom 1906, farmer, 

res: Melagėliai, Švenčionys.
620. Bajarunienė, Elena (Jurgis), 26, farmer, res. 

Melagėliai.
62 l. Bajarienė, 50, landowner, res. Malinavos dvaras, 

N. Vilnius.
622. Baioraitytė, Vanda (Aleksandras), 18, res. Ma- 

linovskas, Vilnius.
623. Bajorūnas, Albertas (Alfonsas), born 1913, far

mer, res. Dubiškės, Švenčionys.
624. Bayta, Petras (Petras), born 1897, res. Pnuskas, 

Seinai.
625. Bakaitis, Juozas, born 1916, farmer, res. Ferma, 

Tauragė.
626. Bakaitienė, Marija, 50, housewife, res. Ferma, 

Tauragė

PRIEŠ INDUOS PASITARIMUS

Sir Stafford Cripps, Anglijos specialus pasiuntinys 
ir Mohandas K. Gandhi, visos Indijos kongreso dvasios 
vadas, pasitarimuose New Delhi. Pasitarimuose Angli
ja pasiūlė Indijai dominijų teisę.

1910, res. Mažeikiai.

725. Baltrušaitis, Juozas (Antanas), 13, student, res. Rimties Valandėlei 
Freda.

726. Baltrušaitienė-Katiliūtė, Ona (Vincas), 26, res.
Marijampolė.

727. Baltrušaitis, Algimintas-Feliksas (Andrius), 2, 
res. Marijamptlė.

Gaila kiekvieno asmens 
mirties. Karo pranešimai 
sako, kad tiek tūkstančių

728. Baltrušaitis, Kazys (Jonas), 34, employee, res. paimta nelaisvėn, tiek už-
Šalniskės, Kazlų Rūda. muštų ar sužeistų — skau-

729. Baltrušaitytė Ona, 80 res Griškabūdis !dus reiškinyS( neB visos ko.
730. Baltrusyte, Antanina (Baltrus), 24, worker, res. i , , AKaunas. ’ vos vyksta tarp protingų
731. Baltrušienė-Varkalaitė, Antanina (Petras), 29, ' sutvėrimų. Kurios tautos

res. Kaunas, Prūsų 6.
732. Baltrus. Eugenijus (Klemensas), bom

worker, res. Vilnius. t
733. Baltušis, police official.
™4. Sa!?!ienž„Biron.taiti.BSOnė\50„XrS\.oldu u , ma aiškinti nepasisekimus735. Baltušis, Vytautas (Andrius), 20, high school , . * ... .student. kylančius dėl vieno ar kito
736. Baltušis, Jurgis, 36, student, res. Vilnius. įtakingo asmens, jam galu-
737. Baltušienė, Uršulė, res. Vilnius. tinai visos bėdos ir vargai
Hi S*!!“8!8' ,įy.r- old: "į8; Vilnilis- suversti. Tą visą gėlimą
739. Baltušis, Vladas (Antanas), 54, employee, res. , aL-. *pnkjfilrig lengvai pastebėti čia, Ame
740. Baltušienė-Kalvietytė, Koste (Kazys), 50, res. rikoje, kur politika dažnai

Rokiškis. maišosi su kariuomenės
J41. Baltušis, Stasys (Vladas), 22, soldier, res. Rokiš- tvarluk Kyla ted netikėtų 

Baltušis, Jonas, 35, teacher, res. Tauragė, V,ainu- kaltinimų.I
Ūkininkas turėjo gerą šu

nį. Retkarčiais pastebėdavo

kis.
742 

tis.
743

1905,
būtų teisybė, tai kitas klau
simas.

Nenuostabu, kad bando-

Baltušienė, Ona, 30, teacher, res. Vainutas.
744. Baltušis, Keistutis (Juozas), 5, res. Vainutas.
745. Baltuška, Simas (Simas), 35, inspector, res. Kau- kad viena ar kita žąselė pa

s klydus laukuose nesugrįždo746. Baltuškienė-Aleknaitė, Elzbieta (Juozas), 35, res. T . . , . .Kaunas ’ vo. Laimei ar nelaimei, ūki
747. Baltuškaitė, Gražina (Simas), 5, res. Kaunas. 'ninkas vieną pavakarį užti-
748. Baltutis, Liukdas (Leonas), 45, teacher, Kurtu- ko ištikimą namų sargą, šu

neli, grįžtanti iš lauku su
749. Balvočius, Vladas (Apolinaras), 43, jurist, res. ilaunimi Su ykęn

Balvočienė, Irena (Bronius), born 1905, res. Kau- ūkininkas bąsliu šunį pri
mušė.

Balžėkas, Mykolas (Kazys), 32, teacher, Zarasai.
Banacovska, Nina (Andrius), 33, medioal assist-i Toks nelauktas šuns elgc-

venai.

627. Bakaitis, Pranas (Juozas), born 1922, res. Ferma, .®77- Baronytė, Silvija (Balys), born 1939, res. Mažei- Kaunas.
— - 1 750.i kiai

628. Bakanauskas, Jonas (Jonas), born 1886, forest 678. Balyta, Petras (Jurgis), 42, farmer, res. Mackai, nas:
ranger, res. Ežerėtis, Marcinkonys. Punskas.

629. Bakevičius, Vytautas, 76, farmer, res. Pilypus- 679. Balnys, Kazys, 36, policeman, res. Kaunas, Lais- .
kiai Krekenava. vės ai. 9. ant, res. Vilnius. sys buvo ūkininkui skaudus

630. Bakevičiūtė, Pranė, 86, res. Pilypuškiai. 680. Balnienė, Marija (Andrius), 31, seamstress, res. 753. Banaitis. Bronius (Zigmas), 43, teacher, res. Die- ir jis nuo to karto mwšda
631. Bakevičiūtė, Barbora, (Vytautas), 35, farmer, Kaunas. j » vogala, Grinkiškis. vo bet kuri šuni nes vienai4 • 754. Banaitiene, Michalina (Ignas), 38, teacher, res. ivo šunį, nes vienai

Tauragė.
751.
752,

res. Pilypuškiai.
632. Bakevičius, Stasys (Vytautas), 27, farmer, res.

Pilypuškiai. į
633. Bakytė, Agota, 85, res. Gaisriai, Sintautai.
634. Bakšys, Antanas (Kazys), 60, farmer, res. Klo-

siai, Raseiniai. ( ' •
635. Bakšienė, Anelė, (Jonas), 45, farmer, res. Klosiai.
636. Bakūnas, Stasys, 68, physician, res. Vilnius, Pušyno 16. 

Daukšos 2.
637. Bakūnienė, 65, res. Vilnius, Daukšos 2.
638. Bakutis, Antanas (Pranas), 38, salesman, res.

Malaišaitis,—Betygala. »
639. Bakutienė, Ona (Aleksandras), 34, res. Malaišai-

681. Balnys, Algirdas (Kazys), 7 yrs. old.
682. Balnytė, Elvyra (Kazys), 3 yrs. old.
683. Balsevičius, Antanas (Balys), born 1907, stoker, Į 

res. Panevėžys.
684. Balsevyčiūtė, Petrė, 31, housewife, res. Kaunas, 1

Pušyno 16. * TO

Dievogala.
755. Banaitytė, Bronė (Bronius), 6, res. Dievogala.

685 Balsevičiūtė, Julija, 11, student, res. Kaunas, 8^- Papiškiai.

tis.
640. Bakutis, Algutis (Antanas), 7, res. Malašaitis.
641. Bakutytė, Elena (Antanas), 3, res. Malašaitis.
642. Bakvalovas, Jonas (Lisafejus), 37, farmer, res.

kalaise jam skriaudą pada 
rė. Jeigu rainas katinas iš

756. Banaitis, Algis (Bronius), 4 yrs. old.
757. Banaitis, Stasys (Bronius), 3 yrs. old. ..................
758. Banaitis, Povilas (Antanas), 30, teacher, Ramy- &1 vlsl raim katinai pasau-

vertė ąsotį smetono3, nejau

i lyje negeri? Pasižiūrėkime, 
kok os mes nuomonės apie 

ę, . mūsų neprietelius.
759. Banaitienė, Paulina, 27, teacher, res. Papiškiai

686. Balsevičius, Lionginas, 5, res. Vilijampolė.-------- ; Į«J- Banaitis, Gražvydas (Povilas), 4 yrs. old.
687. Balsys, Antanas (Baltrus), 45, teacher, res. Kai- . 76į. Bandža, Pranas, (Baltrus), 60, farmer, res

riai, Betygala. „j1, . A t i 1 apsupti, smurtai?
688. Balsienė, Ona (Antanas), res. Kairiai1. V®: .Bandža, Antanas (Pranas), 32, employee, res. apgautį paaįdaro sunku pc
689. Balsytė, (Pranas), 8 months old, res. Vepriai, Ga^al’w_Hu^

Žemės Ūkio Mokykla.

FVfH£t

691. Baltakienė, Ksavera, 35, teacher, res. Užpaliai. 
690. Baltakis, Juozas, 40, teacher, res. Užpaliai.
692. Baltakytė, (Juozas), 5, res. Užpaliai.

šakališkiai, Švenčionys. I 693. Baltenis, Jurgis (Jurgis), 42, farmer, res. Seitiš- .. .
643. Balakienė-Gricaitė, Genė (Antanas), 34, house- kia’, Radvyliškis. Šiauliai.

763. Bandzaitis, Antanas, 37, teacher, res. Ukmergė, tikėti kaimynui, priete^ui,
764. Bandzaitienė, Sofija, 37, teacher, res. Ukmergė, kurio tauta paskelbė karą
765. Bandzaitis, Rimutis (Antanas), 5 yrs. old. mums. Visgi manome, kad
766. Bandzevičius, Jonas, 36, res. Vilnius, Šilutės 3. kiekvienas tos tautos as
767. Banevičius, Juozas (Tomas), 47, res. Padubysis, lie KieKvienas tos tautos as

muo — vilkas avies kailyje.
694. Baltokas, Adolfas, 42, agriculturist, res. Žeimiai. 768- Banevičius, Vytautas (Juozas), 17, student, res. Lengva pasmerkti tos prie-
695. Baltramiejūnaitė, Bronė (Jonas), 43, physician, Padubysis. šų tautos žmones, jų nepa-

~__________  res. Ukmergė. 7«9 Benevicius, Feliksas, 76, landowner, res. Bihus- kęsti> bet ar bus pilnai krikš-
645. Balandis Leopoldas (Adomas). 31, farmer. res. 696. Baltrimas, Stasys (Adomas), 40, tailor, res. Ku- ““^Vnionienė, Koste (Ignas), 38, teacher, res. Pa- «oniška, nors jie ir skrian-

wife, res. Šiauliai.
644. Balandis, Juozas, born 1904, captain, res. Vil

nius, Antkainis 42.

Pabaiskas, Ukmergė. liai, Kretinga.
T?n’-šaitis, Izidorius (Matas), born 1868, teacher, i 697. Baitrimienė, Magdalena. (Kazys), 30, seamstress, ne^®^s

res. Tauragė. res. Kuliai.
«47. u šairienė-Eičaitė, (Juozas), born 1912, house- i 698. Baltrimaitė, Vida, (Stasys), 10 yrs. old.

wife, res. Taurage. 699. Baltrimaitė, Žibutė (Stasys), IV2 yrs. old.
Balberis, Juozas (Mikas), born 1899, dealer, res. į 700. Baltrukonis, Juozas, 38, teacher, res. Lazdijai.

Biržai. i 701. Baltrukonienė, Ona (Antanas), 32, teacher, res.
Be’V'pi'ifinė-Sprindytė, Elzbieta (Jonas), born Lazdijai.

771. Baniul.aitis, Kostas, (Juozas), 35, teacher, res. 
Karklupėnai, Pajevonys.

dą mums daro.
Baugu pamąs.yti, kaip

772. Baniulis, Romualdas, (Petras), 65, employee, res. kovų lanke sorogstamoji

1904, res. Biržai.
650. Balberytė, Regina (Juozas), born 1928, student. 

Balberis, Aloyzas (Juozas), born 1932, student. 
Balberytė, Felicija (Juozas), born 1939, res. Bir-

651
652 

žai.
653 Balčius, Gediminas (Julius), born 1907, teacher,

res. Ja.nčioniai, Daugai.

702. Baltrukonytė, Viliutė (Juozas), 15, res. Lazdijai.
703. Baltrukonis, Algirdas (Juozas), 12, res. Lazdijai.
704. Baltrukonis, Leonardas (Juozas), 10, res. Lazdijai
705. Baltrukonis, Viktoras, 38, teacher, res. Durviniai, 

Rudamina.
706. Baltrūnas, Petras (Juozas), born 1895, major res. 

Lentvaris.
654. Balčiūnas, Antanas (Antanas), 34, chauffeur,1 707. Baltrūnas, Martynas (Ambraziejus), born 1896, Į ^?ania^

Pasvalys.
773. Baniulienė-Andzevičiūtė, Ona (Mikas), 55, em

ployee, res. Pasvalys.
774. Baniulytė, Irena (Romualdas), 14, res. Pasvalys.
775. Baniulytė, Elena (Romualdas), 13, res. Pasvalys.
776. Baniulytė, Marija (Romualdas), 11, res. Pasvalys.
777. Baniulis, Liucijus (Romualdas), 8, res. Pasvalys.
778. Baniulis, Aleksandras (Salemonas), 45, farmer, 

res. Kažaniai, Lazdijai.
779. Baniulienė, Antanina (Antanas), 42, farmer, res.

medžiaga, drąsko kareivių 
kūnus, mažai kas lieka pa
ties žmogaus, kuris su. že* 
mėmis sumaišytai Karei 
viai gindami tėvynę
priversti žudyti viens kitą 
taip, kad jiems nejučiomis 
įsigali nesiskaitymas su gy

rės. Vilnius. employee, res. Kėdainiai.
655. Balčiūnas, Petras (Antanas), 50, farmer, res. i 708. Baltrūnienė, Kazė (Juozas), born 1905, seams-jniai-

Keredžiai, Šaukėnai. tress, res. Kėdainiai. \ '
656. Balčiūnienė, Salome, 45, farmer, res. Keredžiai. 709. Baltrimaitė, Irena (Martynas), born 1932, res.
657. Balčiūnaitė, Birutė (Petras), 13, student. Kėdainiai. 1 7°2,

Balčiūnas, Vytautas (Petras), 19. i 710. Baltrūnas, Julius (Martynas), born 1936, res. 7®2-658.
659. Balčiūnas, Algis (Petras), 8. Kėdainiai.
660. Balčiūnienė, Ona (Jokūbas), 30, typist, res. Viltį 711. Baltrūnas, Raimondas (Martynas), born 1940, 

mus.
661. Balčiūnas, Mečys, 40, employee, res. Virškupėnai, 

Papilė.
662. Balčiūnienė, Kazė, 35, teacher, res. Virškupėnai.
663. Balčiūnaitė, Stasė (Mečys), 1* yrs. old.
664. Balčiūnas, Stasys (Jonas), 40, employee, res.

Kybartai.
665. Balčiūnienė, res. Kybartai. į 715. Baltrušaitis, Vicas (Kazys), born 1903, farmer,
666. Balčiūnas, Stasys (Augustinas), 33, captain, res. res. Užnugaris, Sasnava.

Vilnius. 716. Baltrušaitytė, Magdalena (Kazys), 36, farmer,
667. Baleišis, Feliksas, (Juozas), 44, soldier, res. Vii- res. Užnugaris.

rron ™ v t /*i 1 j v ha — rr x 'vybe. Karo pasėkos baisios,780. Baniulis, Juozas (Aleksandras), 20, res. Kaža-; . .l0( .1 ' nes pripratina nepaisyti ki* 
Baniulytė, Benedikta (Aleksandras), 17, res. Ka- to gyvybės.

Pandėlys.

Baniulytė, Ona (Aleksandras), 16, res. Kažaniai. Katalikai, būdami geri tė- 
Baniulis, Antanas (Antanas), 57, druggist, res. vynės sargai, dalyvauja kor« * m

784. Baniulienė, Marija (Motiejus), 60, res. Pandėlys.
785. Baniulytė, Danutė (Antanas), 16, res. Pandėlys. 
78« Bankauskas, česys (Vladas), born 1915, soldier,

; vose. Dieve duok, kad jie

res. Kėdainiai.
712. Baltrušaitis, Jonas (Juozas), 31, worker, Kazlų . . - . , ,

Rūda. res. Vilnius. * *1 dėtį.
713. Baltrušaitytė, Emilija (Justinas), 13, student, res. ! 787. Bankauskas, Jonas (Alfonsas), 25, policeman, j

Kazlų Rūda. res. Kaunas.
714. Baltrušaitie nė, Marija, 88, farmer, res. Užnu- 788. Bankauskienė, Jadvyga (Mikas), born 1911, res.

mirties bausmę dalindami 
priešams, suprastų savo pa- 

A.B.C.J.

garis, Sasnava. Kaunas.
789.
790.
791.
792.

mus.
668. Baleišis, Pranas (Jonas), born 1900, employee, Sasnava, 

res. Kaunas.
669 

nas.
670
671
672

Baleisienė, Ona (Juozas), 35, employee, res. Kau-

Baleišytė, Nijolė (Pranas), age 5.
Baleišytė, Asta (Pranas), 3 yrs. old.
Balevičius, Kazys (Petras), 43, farmer, res. Mar- 

goniai, Marcinkonys.
673. Balickaitis, Vincas (Jurgis), 38, employee, res. 

Vilkabaliai, Vilkaviškis.
674. Balickaitienė, Albina (Pijus), born 1902, tele- 

granh operator, res. Vilkaviškis.
675. Balickaitytė, Rasa (Vincas), 7, res. Vilkabaliai, 

Barininkai.
676. Baronięnė-Smigytė, Jadvyga (Antanas), hom

717. Baltrušaitytė, Elena, (Kazys), 27, res. Užnugaris, Kaunas.

Bankauskas, Alfonsas (Jonas), 5 yrs. old. 
Bankauskas, Vytautas (Jonas), 4 months old. 
Bankauskas, Vladas (Jonas), 40, res. Raseiniai. 
Bankauskienė, Larisa (Aleksiejus), 29, nurae, res.

Army Looks (or
Tuberculosis

793. Bankauskis, Zbihnius (Zenonas), res. Vilnius.
718. Baltrušaitytė, Marija (Kazys), 26, seamstress, 794. Banokaitienė, Zofija, 37, teacher, res. Kūrenai,

res. Užnugaris. Ukmergė. *
719. Baltrušaitis, Kazys (Jonas), 20, painter, res. 7V5. Banokaitis, Rimutis (Antanas), 5, res. Kūrenai,

Tauragė. Ukmergė.
720. Baltrušaitis. Vytautas (Feliksas), 35, teacher, 796. Baranauskas, Antanas (Antanas), 40, teacher

res. Bazilioniai, Babtai. res. Simnas, Bambininkai.
721. Baltrušaitienė, Filomena (Adomas), 30, teaoher, 797. Baranauskas, Pranas (Kazys), born 1898, book-

res. Bazilioniai. keeper, res. Kaunas.
722. Baltrušaitytė, Aldona (Vytautas), 8, res. Bazilio- 798. Baranauskienė, Marija, 42, res. Kaunas.

mai- „ .a m * a 799. Baranauskaitė, Irena (Pranas), 15, student, res.723. Baltrušaitis, Antanas (Juozas), born 1902, em- Kaunas.
Dfl',AKaxUI?Aa-3’ FFT?a i j. v . 800. Baranauskaitė, Rita (Pranas), 8, res. Kaunas.

724. Baltrušaitienė, Kunigunda, born 1908, worker,
»«. Kurnu* Freda. i (Daugiau bus)

Ouctor on Uncle Sara * atnlT glve* 
dp» reerult an X ray eramlnatlon 
of luoga la M&rchlng tor aarly tu- 
barcuioaia.
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40 VALANDŲ ATLAIDAI AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOJE

Lietuvos kaimo 
gegužinė

idins Ateitininkų draugovės 
: nariai, kun. dr. A. Deksniui, 
Jr. režisuojant ir muzikui 
R/iy Vistart akompanuojant.

VVest Side. — Ryt per su- Antradienį, balandžio 21 Daugelis iš Lietuvos at- pirmą kartą su šiuo velka
mą Aušros Vartų parapijos d.: 9 vai. ryto — iškilmin- vykusių arba ją lankiusių, iu draugovė pasirodys VVest
bažnyčioje prasidės 40 va-J gos šv. Mišios. Pamokslą turbūt, dar atsimena links-' Pullmane, balandžio 19 d. 
landų atlaidai. Šis laikotar-, sakys kun. Stanislovas Ado- mąsias kaimiečių gegužines, Labdarių kuopos rengiama- 
pis yra brangus kiekvienam minas, Šv. Kryžiaus parap. > pasilinksminimus gamtos me vakare Šv. Petro ir Po-
žmogui, kuriam rūpi savo asistentas. Nuo 2 iki 3 vai. prieglobstyje. Gai ne vi.nam vilo parapijos salėje. Gi ba-

’ and ž i o. 26 d. dalyvaus Mo- 
erų Sąjungos 48 kuopos 
zakare šv. Antaro parapi
jos salėje, Ciceroj.

Be vadinamo Vest Pull- 
.r.ane ir Ciceroj Ateitininkų 
draugovės tautinis baletas 
su savo margaspalviais tau
tiškais kostiumais pašoks 
lietuvių tautinius šokius: 
Kubilą, Kalvelį, Sukčių, Ble 
zdingėlę, Voveraitę, Suktini 
ir k. Daugelis lietuvių dar 
nėra matę šokant ant sce
nos tų gražių lietuviškų šo 

i šokius, žaidimus ir liaudie? 1 kių.
dainas. I Be to, Bronė Motuzienė

Į “Kauno Gegužinę” suvai- ’• Lucija Piliponytė ir Sonja

sielos išganymas, nes šiose po pietų — Šventoji Valanda dar tebeaidi ausyse liūdnos
už pasaulinę taiką. Rožan- ir linksmos liaudies dainos, 
čius ir mąstymas. 7:30 vai. neišnyksta iš vaizduotės 

maldingumu ir uolumu, krei- vakare — iškilmingi mišpa- kaimo saulėlydžio ideališk 
piasi prie išganymo Davėją, rai. Pamokslą sakys kun. J. vaizdai ir malonūs prisimi 
žinoma kad Dievo malonių Prunskis, Šv. Jurgio parap. nimai.
ir palaimos netrūksta. To- asistentas. į Ateitininkų draugovė, no
dėl reikia labai nuoširdžiai! Kitų Mišių šv. tvarka ir rėdama jūsų Lietuvos įspū 
pasinaudoti šia brangia proę kiti pranešimai bus paskelb-! džius atgaivinti, paruoši 
ga ir sustiprėję dvasiniai,‘ ti, atlaidų bėgyje. 'scenos vaizdelį “Kaimo Ge-
galėsime panešti kiekvieną Nuoširdžiai raginu pasi- igužinė”, kurią pamšė Conja 
išbandymą, kurių šiuose ne- naudoti Dievo teikiamom s pįpiraitė, keletą metų mo

dienose kada žmogus dau
giau susikaupęs, didesniu

ramiuose laikuose nestinga, malonėmis.
Šiuo Laiku gera proga atlik
ti savo velykinę išpažintį.
40 valandų tvarka 
bažnyčioje

Kun. J. A. Dambrauskas,
kytojavusi Lietuvos kaimo 
pradžios mokykloje, gera

klebonas.! pažįstanti lietuvių tautinius

UUJVIVJV VI ■

Sekmadienį, balandžio 19 pramoga amžinosios
lempos atnaujinimui

3 vai. popiet - rožančiaus Bile koktam reikale para. 
kalbėjimas ir pirmas mąsty-j pjjos naudai gv ^^0, 
mas apie šv. Sakramentą. ■ draugija visados pasirengu- 
7:30 vai. vakare — iškilu patarnauti. Pranešus na- 
mingi mišparai. Pamokslą kad draugijo8 įsteig.
sakys kun. dr. Alfonsas Jog ta gyvoji ,empa reikia at. 
minas, MIC., Tėvą Marijo-' mujinti kaa kainu08 gero. 
M Seminarijos rektorius. kai pinigų nutarta surengti

pramogą tam tikslui. Bai. 
19 d., 7 vai. vakare. Bus 

Pirmadienį, balandžio 20 “bunco, card party”. Komi- 
d.: 9 vai. ryto — iškilmin-' sija platina tikietus ir tiki- 
gos šv. Mišios. Pamokslą sa- i si sulaukti daug svečių. Nu- 
kys kun. Antanas Zakaraus-' pirko gražių prizų ir žada 
kas, Šv. Panelės Gimimo pa-| dar ir visus pavaišinti na- 
rapijos asistentas. 3 vai. po- miniais užkandžiais. Tikie- 
piet — rožančius ir antras tai tik 35c.
mąstymas apie Šv. Sakra- Reikia priminti, kad drau- 
mentą. 7:30 vai. vakare — gija turi daug narių, kurių 
iškilmingi mišparai. Pa- sūnūs tarnauja U. S. ka- 
mokslą sakys kun. dr. A. riuomenėje, būtent, Kara- 
Deksnys, Visų šventųjų par. nauskienė, Druktenienė, Bir-

Palaiminimas švč. Sakra 
mentu.

asistentas. X Igelienė, K’nienė, Šimkienė, 
2yvatkauakienė ir kitos.

Draugija parodė patrio
tiškumo nupirkdama De
fense Bonds už $1,000. 

Geras pavyzdys kitoms

15,000 blokų 
kapitonų prisieks

Apie 15,000 Chicagos ir draugijoms, kurios dar iki
jos apylinkių Civilinės ap
saugos blokų kapitonų, sek
madienį, balandžio 19 d., 
2:30 po pietų, Coliseume, 
bus prisaikdinti.

Blokų kapitonus prisaik
dins Otto Kerner, U. S. 
Circuit Court teisėjas ir kai 
bą pasakys James M. 
Landis, Civilės apsaugos di 
rektorius.

šio laiko nėra pirkusio3 bo- 
nų.

Geg. mėnesio susirinki
mas bus nukeltas į antrą 
antradienį. Narės prašomos 
įsidėmėti prieš laiką ir bū
tinai atsilankyti. T.

Viskas prapuolė — kode 
man ašaros liko?

A. Mickevičius

NUOŠIRDŽIAI UŽKVIECIAME JUS IR JŪSŲ 
DRAUGUS DALYVAUTI

GRAND OPENING
(ATIDARYMO IŠKILMĖSE)

S. P. TAVERNO

%

1926 Canalport Ave., Chicago, III.

Šiandien ir Rytoj - Baland. (April) 18 ir 19 d.
VALGIAI — MUZIKA — ŠOKIAI — GERAS ALUS 

Jūsų atsilankymas bus labai įvertintas. Nuoširdžiai
kviečia

STANLEY IR HELEN PETRAUSKAI, Savininkai
&

Prisidekite Prie Jauno Kunigo 
Išleidimo Į Kariuomenę

Vienintelė lietuvių 
Wholesale Liąuor 
įstaiga Chicagoje

Ofdelfa Pasirinkimą. 
Naminių, Importuotu 

Ir IJetnviAkų Gčrimij 
Parduodame 

Tiktai Tavernama

IJinakymai Iivežiojami 
Sekančių Dienų. 

Vai.: 10 lld 5 Kasdien FRANK VIZGARD. 8av.

INTERNATIONA! LIOUOR CO
S24A48 SO CALIFORNIA AVE 

Tai. REPublic 1588—0

Kun. Ant. Švedas, kape- 
ionas J. V. kariuomenėj, šio
mis dienomis išvyksta į sa
vo paskirtą vietą, Kelley 
Field, Texas. Kapelionas 
kun. Antanas pribus į Kel
ley Field, Texas, bai. 25 d., 
1942 m. Šiuo laiku kapelio
nas lankosi pas savo ėvelius 
Providence, R. I. ir grįžta į 
Chicago bai. 22 d., 1942 m.

Išleistuvių proga, TT. Ma
rijonų Bendradarbių Drau- 

1 gija yra sudariusi komisiją 
tinkamai aprėdyti ir apdov
anoti jaunąji kape’ioną, kad 
sėkmingai darbotusi J. V. 
kariuomenėje.
Portable Mass Ki* |

Yra sumanymas nupirkti 
jaunam kunigui kapelionui,1 
Antanui Švedui, Portable 
Mass Kit, kuriame randasi 
visi reikmeniai šv. Mišių at- 
laikymui. Kariuomenė neį-j 
taiso setus; pats kapelionas 
turi jį įsitaisyti. Įvykdinti: 
tą sumanymą TT. Marijonų 
Bendradarbių Draugija iš
rinko komisiją, kurios prie
šakyje stovi kun. Juozapas 
Dambrauskas, Bendradarbių 
Draugijos Dvasios Vadas.

Jei šis sumanymas, iškil

Pipiraitė padainuos eolo ir 
duetu.

Visus lietuvius kviečiame 
atvykti ir pasigrožėti lietu
vių tautos menu: tautiniais 
kostiumais, tautiniais ša 
kiais ir liaud es dainomis.

A. N.

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. Spinoza

mingai išleisti jaunąjį karoj 
kapelioną, kun. Antaną Šve- 
da, pavyktų tai būtų gražu, l 
kad nors vieną eilę kariuo-j 
menės uniformos būtų ru-' 
pirkta jaunam kapelionui ir 
vienuoliui. Viena unifor
mos eilė kainuoja beveik du 
šimtus dolerių. Rūbus turi 
pats pirkti. Kariuomenė ne
pristato jų kapelionams.
Prisidėkite Prie
Apdovanojimo

Prisidėti prie jaunojo ku
nigo kapeliono Antano Šve
do iš’eistuvių tikrai yra pa
triotiškas katalikiškas dar
bas ir kiekvienas katalikas 
gali džiaugtis gavęs progą 
apdovanoti liuosanorį Kris
im kareivį.

Šv. Kazimiero Akademijos 
mergaitės šiame darbe jau 
nrisidėjo su $25.00 auka. Tai 
puikus pavyzdys ir visiems 
sektinas

su:

Padaugėjo padangų 
vagysčių skaičius

Paskutiniuoju laiku Chica 
goję žymiai padaugėjo auto
mobilių padangų vagystes. 
Per paskutiniuosius tris mė 
nesiūs pavogta 549 automo
bilių padangos (tires).

Policijai įsakyta aktyviau 
sekti padangų vagius ir pra 
šoma automobilių savinin
kus būti atsargesniais.

NAMŲ PARODA
Chicagoje, Coliseum salė

je, 15th str., ir Wabash 
ave., š. m. gegužės 2-10 dd., 
bus namų statybos ir jų 
įrengimo paroda.

Kas ketina statyti naujus 
namus ir kas mano savo na
mus naujai pertvarkyti, pa
tartina apsilankyti į įdomią 
parodą, nes ten pamatysite 
namų statybos ir jų įrengi
mo pavyzdžius.

Morris B.
6638 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS

Įvyksta

Primas Sezono Piknikas!
Taip, įvyksta

Pirmas Vytauto Parko
IR

Draugo PIKNIKAS
Sekmad., Baland.-April 26,

VYTAUTO PARKE

Aukas siųskite šiuo adre

Rev. Chaplain A. Švedas, ADS. 
C-O Rev. J. Dambrauskas, MIC. 
2384 So. Oakley Avenne 
Chicago, Illinois.

19
42

Pradžia 12:30 popiet
Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį 
į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra
žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus 
žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame 
Vytauto Daržo ore.
Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day 
Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to di
delio laimėjimo tikietai. Tai bus reikšmįnga 
dįena "Draugo” istorijoje.

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems! 
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.



/ mu
X Ghicago Lietuviui Mo

terų Klubas ryt ruošia, iš
vyką į Oak Forest prieglau
dą ir lietuviams seneliams 
pietus bei programą. Kvie
čiami ir pašaliniai. Oak Fo
rest prieglauda randasi prie 
159 ir Cicero Avė. Prograr 
ma prasidės lygiai 1:30 vai. 
popiet.

X Jonas Kineiaas, sūnus 
žinomų Town of Lake biz
nierių ir veikėjų, bal. 17 d. 
liuosnoriai išvyko į kariuo
menę. Atsisveikinimo išva
karėse buvo suruoštos jam Brig. gen. Ralph Royce, 
gražios išleistuvės tėvų na-, kuris vadovavo trylikai ar 
muose, 4441 So. Honore St. metfkiečių bombanesių, bom

VADOVAVO ATAKOMS 
FILIPINUOSE Susirinkimai

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
19 d. 2 vai. popiet 8v. Kazi-

titueija ir aptariami kiti 
svarbūs reikalai.

Town of Lake. — Drau 
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tė* Moterų ir Merginų lai-

. . .. . . „-„kys mėnesinį susirinkimąmiero akademijoj. Visi ARD' , , „ . ., . » a i bal. 19 d. 2 vai. popiet paaky nų prašome atsiųsti at- ... , .J r . . , . rapijos mokyklos kambary-stoves su8irinkiman su pil- ™ '
nais raportais iš įvykusių
vajų parapijose, kad galė
tumėm suvesti knygas prieš 
seimą, kurs įvyks gegužės 
17 d. šis susirinkimas svar-

je.

Nut. rašt. Sophie Knapp

ADVKKTISBUKMT

Laiškas Redakcijai
Liuthuanian Daily ‘Draugas* 
2334 S. Oakley Avė.
Chicago, 111.

Gerbiama “Draugo” 
Redakcija: ’

Numery j iš 28-tos dienos, 
kovo mėnesio, šių 1942 me-

lai-
turiKariai tari savo centrą, " CZ“ 

kur praleidžia laiką pr°s°a
Pereitą Šeštadienį karei- 

Chicagoje, 176 W. Wa- yjų, jūreivių ir marinų pa- 
shington str., yra kareivių, I talpomis naudojos 11,411
jūreivių ir marinų centras, asmenų.
Čia yra valgių, cigarečių ir I_______________________
kitų smulkių prekių. I Kas įžeidusiam dovanoja,

Kareivių, jūreivių ir mari tas tikrai moka save suvak 
nų patalpose taip pat yra dyti.

Marųuette Park. — Mari-1^- P° angalviu: 
jonų Bendradarbių 5-tas sky “Pažinkime savo tautos 

bus, tad prašom visų skyrių j nūs laikys mėnesinį susi- biznierius"

jame dalyvauti, priduot pi- rinkimą sekmadienį, balan- ,tilP° straipsnys dviejų spak
nigus ar grąžint neparduo
tus bilietus iš ARD centro 
vakarienės, kuri įvyko vas. 
22 d. Taipgi reikia aptarti 
ir būsimą mūsų seimą.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

džio 19 d. 2 valandą popiet tų su paveikslu pirmininke 
parapijos svetainėje. Visi 5- J* Mackiewicz ir buvainės 
to skyriaus bendradarbiai Standard Federal Saving 
maloniai prašomi atėiti į an<^ Loan Association.
susirinkimą. Valdyba

X Šv. Jurgio parapijoj į- 
steigtas Šv. Vardo dr-jos 
skyrius. Praeitą ketvirtadie
nį kun. Edw. Kelly, diece
zijos skirtas naujų narių 
vajaus vedėjas, Šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo vedėju pri
ėmimo naujų narių, kurių 
išsyk susirašė 60. Dvasios 
vadu paskirtas kun. P. Lu
košius.

X 45 Šv. Kazimiero aka
demijos studentes išpildys 
dainų ir tautinių šokių pro
gramą Oak Forest prieglau
doj rytoj per Chicago Lie
tuvių Moterų Klubo suruoš
tus pietus lietuviams sene
liams. Programa prasidės 
1:30 vai. popiet.

X Sonja Pipiraitė, Atei
tininkų draugovės narė, pa
rašė scenai įdomų Lietuvos 
kaimo vaizdelį — “Kaimo

bardavusių japonų bazes Fi
lipinuose. Bombanešiai tu
rėjo praskristi apie 4,000 
mylių.

Brighton Park. — Specia

lus susirinkimas L. R. K. A. 
160 kp. įvyks sekmadienį, 
bal. 19 d, 1 vai. popiet mo
kyklos kambaryje. Bus ren
kami delegatai į Sus-mo sei
mą, taipgi atsiskaityta su 
“bunco” rengimo komisija

X Antanas Giedraitis, bu-1 ir kiti kuopos reikalai. Kvie-

Viaory...

U. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

vęs vargonininku P r o v i 
dence, R. I., ir Newark, N 
J., pastaruosius mėnesius 
studijavęs kompoziciją De 
Paul universitete ir gyvenęs 
pas tėvelius 4405 So. Fair- 
field Avė. balandžio 16 d. iš
vyko į Providence, kur bu
vo pašauktas karo tarny
bon, o iš ten išvyks į pasky
rimo vietą.

čiu visus kuopos narius at
silankyti ir atsivesti naujų 
narių bei užsimokėti duok
les ir atsiteisti už “bunco” 
tikietus. •

Juozas K. Encheris, pirm.

ACIŲ
Klausytojams

X Boleslovo ir Onos ši 

nionių, senų Town of Lake 
gyventojų, dukrelė Irena 
šiomis dienomis ištekėjo už tymui, 
vieno kareivio ir sykiu su 
vyru išvyko gyventi į Cali- 
fornia.

Sekmadienį, balandžio 19 
d. 1 vai. po pietų paprastoj 
vietoj įvyks svarbus dr-jos 
“Lietuvos Ūkininkas” mene-
sinis susirinkimas. Prašom 
narių atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų svars- 

Finansų rast.

u z

PARAMĄ

Minėtame straipsnyje tarp 
kit-ko buvo štai kas pasa<- 
kyta: *.•

“Taigi Standard vienatinė 
Įstaiga VISOJ AMERIKOJ 
(mūsų pabrėžta) kuri iš
mokėjo Dividendus Depresi
jos Laikuose...”

Sąjunga Lietuvių Taupy
mo ir Skolinimo Bendrovių 
Illinois valstijos šiame rei
kale užginčija viršminėtą 
sakinį ir šiuomi daro pareiš
kimą kad, visos tos, kurios 
dabar priklauso prie šios 
Lygos, Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo bendroves per iš
tisus depresijos metus mo
kėjo Dividendus iki 5%.

Ir šiuo tarpu dvi lietuviš
kos bendroves moka 4%, o 
visos kitos Lietuvių bendro-j fį? 

ves moka 3^ dividendus.
Su tikra pagarba,

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti mo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalomuną.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters'*

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefčnas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS’FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMBJCTY COMPANY.

f

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsl ankydami 

į Šią Modemišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movemeats.

Moterknk — Trečiadileniais.
Telefonas: VI Kg i ii a 9493 

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St.... Kamp. Paulina St
MASSAGC

r?

%

* *

i I > l

L1TH. BUILDING LOAN ASS’N 
LEAGUE OF ILLINOIS

iel, Pygsident.
:retary.

gegužine •. kuris pirmą syki X PranciSkaus P»~P
bus statomas West Pullma- choras- Indiana Harbor- In- 

diana, smarkiai rengiasi 
prie savo koncerto su viso
kiais pamarginimais. 
bus balandžio 26 d.

ne, Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėje, 12227 S. Erne- 
rald Avė., Labdarių vakare.

X Pulk. K. Grinius, Lie
tuvių Tautinės Tarybos pir
mininkas šiuo laiku dar ran
dasi Chicagoj ir gyvai rū
pinasi Lietuvių Tautinės Ta
rybos reikalais. Su pulk. K. 
Grinium yra padarytas svar-

Brighton Park. — Marijo
nų Bendradarbių 35 skyrius 
turės mėnesinį susirinkimą 
sekmadienį, balandžio 19 d., 
2:30 valandą popiet, para
pijos mokyklos kambary. Y- 

Tai ra svarbių reikalų, kuriais 
reikės pasitarti. Valdyba

X Nepaprasta dovana. 
Kun. K. Barauskas, kad at
silyginus visiems, kurie da
lyvaus jam pagerbti ruošia
mam vakare balandžio 26 d. 
Aušros Vartų parapijos sa

bua pasikalbėjimas tarpiau- Sada W*kvienam pasiųs

Ateitininkų draugovė ba
landžio 19 d. 2:30 vai. vak. 
West Pullmane, parapijos 
salėj, 12227 S. Emerald avė. 
turės susirinkimą, kuriame 
galutinai bus priimta kons-

tinės politikos klausimais, 
kuris greit tilps “Drauge”.

ti dovanų po vieną egzem- 
pliorį autografuotos knygos 
“Pavergtosios Lietuvos Sū
naus Pergyvenimai ”, kurią 
jis dabar ruošia spaudai.

X Lietuvių

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvežtojame 
po vi ą 
Chkago.

V/HOLESALE
FURNITURE

BROKER
» l . t i r IT J.* ‘ » 'J
Dtaing Roona Sets — Parlof 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators— 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

ALK ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6061

X A. a. Rapolo Andrelių-
no šeimai užuojautos vaka
rėlis rengiamas šį vakarą, 
bal. 18 d. Karanauskų na 
muose, 6727 So. Artesian ™net“ Kl7žia“
Avė. Pradžia 7 vai. vakare.
Vakarą rengia R. Audreliu- ,, ....... įkas pirmadieni vakare pa-no draugai, kurie kviečiai__ ti*_ 1=J ____
visus jo pažįstamus atsilan-1
kyti. __ _i ir merginoms.

X Tovvnoflakiečiams atei- -
nantis sekmadienis didelė 
diena — klebonui kun. A.
Linkui pagerbti bankietas 
parapijos salėj. Be parapi
jiečių, tikimasi kad bankie-; 
te dalyvaus ypač skaitLn- ' 
gai labdariai, kurių kun. A.
Linkus yra vadas ir pata
rėjas.

Raud. Kry-

parapijoj puikiai gyvuoja. 
“First Aid” pamokos esti

rapijos salėj. Šios pamokos 
visoms moterims

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO» 
4707 So. Halsted St.

Telefoną/;: BOULEVARD 0014

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

APYLINKES LKETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRCIJTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Viealntėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis fe39 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 8a. YVestern Avenue 

Pbnue- GROvehill 2242

l"\ A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar žemomia Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk ) mūsų jardą ir apžiūrint ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 

. WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOL£. Dėl garažą, porėtų, vtš- 
ką, skiepų ir flatą. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl keastruk- 
cijes ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS DYKAI •
Cask arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

WOLK STUDIO

1945 W«al

MU t K
Mriąnc** PHOTUC.RAI’HY

1 l ovute POSblhl.K HM e* 
l ilONK (Ar Al t.TTK

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyki* apsaegotoj kad irftikrfceM savo ateit). Apart ap-
draudos mes turime didžiau*) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas ui 41/2?° ir aukščiau

BIANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAG

Justln Marklcvrleh, Prcs. and Mgr.
1102 ARCHER AVENŲK ♦_______________ Tel. VIRGINIA 1141_________________s__________

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE OORP., Waahlngton, D,

DaUy I A. M. to 4 P. M. Wed. » A. M. te 13 men, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

/CS ESATE KVIEČIAMI ATSV 
LANKYTI I MCSŲ SPECIALI 
KPAKDAVIMĄ NRKANCIV
MUZIKOS INSTRUMENTŲ 

M M M

Dideli;] Burabanų, mažų Bara ba
ilų. “TunabTe Tom Toma" pritai
komi prie vleokių Baiab.u>ų Si
tų, greiti p€ din lai •‘Cyinbols’’ Ir 
"Cyrnbol Holders" kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after b«-at Padubs" 
bonama Ir orkestrorns, Trūbos, 
darinėtai. 8axaphonai, Trombo
nai "Standard'' iAdirhysflų. 8mui- 
kos, Ccllos. Strflnlnlai Basai, Gul- 
taral, Banjos, stūnal. Ir "casee", 
"moufh plečes". “mute r^Sds“, tr 
muzikos stovi k Ida. Pilnas paal- 
rtnklmas smulkom ų smlčl-ų tr 
“casea”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių Mdlrbyrčlų phonogra- 
fus ar jųjų dalis.
A. B.O. DRIMMERH SERVICE 

114 Ma>well Street, Clitcago

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta plr 
~noe rflftles su mo 
<*vn(Momtg ttilal 
domis tr Uoltywoo<r 
Šviesomis. Darba* 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
Na

ENGlewood S84t

AlIČAę HARAR * išpirktiL/AIIKANJ L>/AD/AI\ Geresnės Rūšies Anglis 
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NLVAKUJt; IK KOL JŲ »AH GALIMA GAUTU 
fierrsnė* Rūšie* Angly* Gaunamos Tik Iš Tnhme.anlų Valstijų. 

(Valdžion patarimai auglininkam* nurodo, kad trumpoj ateityj, karde pro
dukcijos dčlel. fclikotlų tranzitas bua žymiai sumažintas namų reikalams)

PRU’ILDYKIT SAVO KANDCLIUK Iš SUKANČIO PASIRINKIMO: 
WF>T VIRGINIA Poraliontss Mine Run, M 
gerų mulu*. 4uug <fcilki<* l,štauta. Perkant &
tonus ari* <laug.au, už tona ...................... ..

smulkesni yra daug plgnaH.
RIAUK MAN D LUMP angly*, ui S 1 0.50
toną .......................................................................

KOPPERS COKE (KOKSAI), už vk>-

$8.40

$12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONO AVĖ. TEL. FOBTSMOUTH 9022

laug.au


TEISINGUMO DEPARTAMENTO ATSTOVAS 
PADARYS SVARBIUS PRANEŠIMUS

Dr. Gerhard Schlacher 
kalbės metiniame Immi- 
grants’ Protective League 
susirinkime, kuris įvyks, š. 
m. balandžio 21 d., Chicago 
je, Congress Viešbutyje.

Dr. Gerhard Schlacher 
kalbės tema: “Kodėl Ameri
ka yra laisva”.

Jungt. Amerikos Valsty
bių Teisingumo Departamen 
to atstovas padarys prane
šimą apie valdžios metodus 
svetimšaliams karo laiku 
kontroliuoti.

Immigrants’ Protective 
League, kuri tarnauja še- 
šisdešimt įvairių tautų žmo 
nėms, mano, kad sąmonin
ga ir draugiška laikysena 
svetimšalių atžvilgiu yra 
vienas iš demokratijos pa
grindų.

Susirinkimas

rėš užkandžius Congress 
viešbutyje, Florentine room. 
Rezervacijos pietums po 
$1.03 galvai. Jei kas nori 
sau rezervuoti pietus, tai tu 
ri kreiptis iš anksto šiuo 
adresu: Immigrants’ Protec 
tive League, 537 S. Dear- 
born str., Chicago, telefo
nas: Harrison 0072.

Registruotų vyrų 
užsiėmimo reikalu
BUS IŠSIUNTINĖTA 
KLAUSIMAI

Visi vyrai tarp 20 ir 44 
metų amžiaus, kurie vasari) 
16 d. užsiregistravo karo 
tarnybai, netrukus gaus 
klausimų formą (Occupatio- 

, ; nal Questionnaire), kurioje
balandžio' bus apklausinėjama jų užsi-

Pradėjo laivyną 
šalpos vajų

Chicagoje pradėta laivy
no šalpos fondo vajus, ku
rio metu norima Chicagoje 
sukelti $330,000. Amerikoje 
laivyno šalpos fondui nori
ma sukelti 5,000,000 dolerių.

Iš laivyno šalpos fondo 
daugiausia paramos teikia
ma žuvusių jūrininkų šei
moms. Taip pat teikiama 
parama jūrininkų šeimoms, 
jei joms reikia paramos.

DALYVAUJA LABDARIŲ 
VAKARE

Pieno išvežiotojai 
prašo didesnio 
atlyginimo

Pieno išvežiotojai, nori, 
kad būtų sudaryta nauja su 
tartis su pieno pardavėjais. 
Senoji sutartis baigiasi š. 
m. balandžio 30 d.

Nauja sutartimi pieno iš- 
vežiotojų unija prašo, kad 
pieno išvežiotojui į savaitę 
būtų mokama ne $48, bet 
$53, duotų didesnį komisą ir 
pieno išvežiotojams reikėtų 
dirbti į savaitę ne 54, bet 
51 valandą.

DARBININKAI GALI NUPIRKTI UŽ 
5 BILIJONUS DOLERIŲ KARO BONŲ

ėmimą. Šie klausimai bus iš 
siuntinėti apie balandžio 1 
dieną.

Klausimuose norima gau
ti informacijos apie užvegis 
truotojo vyro dabai dar 
bą, jo mokslą ir apie tai, ko
kiam darbui jis galįs būti 
geriausiai tinkamas. Beto, 
klausimuose paduota 288 už 
siėmimai, kurie yra svarbūs 
karo industrijai. Registran- 
tai turi pažymėti vieną jų, 
kuriam jis yra tinkamiau- 
miausias.
Už patarimus nieko 
nekainuos

Apiikantai, kuriems rei
kalinga pagalba klausimų 
išpildyme, gali kreiptis į 
savo darbdavius, savo uni
jas, į U. S. darbo biurą ar 
net į savo boardo narius. 
Už patarimus nebus imama 
jokio mokesnio.

Šie atsakymai labiausiai 
reikalingi Amerikos darbo 
biurui, kuris pirmiausia per 
žiūrės atsakymus, kad galė
tų nustatyti, kurie vyrai ga 
Ii būti tuojau gaunami būti
noms karo dirbtuvėms. 
Tikslas j

Šių . klausimų tikslas yra 
nustatyti suregistruotų vy
rų galimą panaudojimą karo 
industrijoms. Darbininkai, 
kurie yra tikslūs amatinin
kai ir kurie šiuo metu ne-

Bronė Motuzienė, žinomo dirba karo industrijose, ga 
filmininko žmona, r y t o j Į lės pradėti dirbti šiose dirb- 
West Pullmane Labd. Są-gos 1 ti šiose dirbtuvėse.
10 kp. vakare šoks tautinius šios registracijos vyriau-

Pereit? savaitę elektros 
naudojimas sumažėjo

Nacionalinės elektros jė
gos pereitą savaitę buvo su 
vartota 3,320,858,000 kilova 
tų valandų, mažiau 0.8 pro
centais prieš tą savaitę, bet 
14.3 procentų elektros jėgos 
šiais metais tuo pačiu laiku 
daugiau suvartota, negu per 
eitais metais.

Elektros gamybos įvairios 
Edisono kompanijose Chica
goje pereitą savaitę buvo 
154,037,000 kilovatų valan
dų, prieš tą savaitę buvo 
154,097,000 kilovatų valan
dų. Bet tomis savaitėmis 9.9 
procentais elektros buvo 
daugiau sunaudota, negu 
1941 metais tuo pačiu laiku.

Kun. Anicetas Linkus, šv. 
Kryžiaūs par. klebonas, ku
rį rytoj vakarą parapijiečiai 
pagerbs šauniu bankietu už 
jo energingą ir nuoširdų 
darbavimosi parapijai ir, 
apskritai, visuomenei. Ban
kietas bus parapijos salėj. 
Prasidės 6 valandą.

Aštuonhis centų 
mokestis esąs 
nelegalus

Atty. Gen. George 
Barrett savo peticijoje 
reiškė, jog nustatymas 
tuonių centų mokesnio
ton buvusio septynių centų 
mokesnių už kelione Chica
gos streetkariais yra nele
galu ir nepagrįsta.

Barrett prašo, kad Illinois 
komercijos komisija tuojau 
atšauktų savo nuostatą, ku
riuo mokesnis pakeliamas 
iki aštuonių centų. Komisi-

Jungtinių Amerikos Vals 
stybių valdžia paskelbė, jog 
yra planuojama atsišaukti 
> Jungt. Amerikos Valsty
bių darbininkus, kad šie iš 
savo algų dešimtą procentą 
skirtų karo bonui pirkimui.

Apskaičiuojama, kad 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės turi 50,000,000 darbinin 
kų. Jei darbininkai skirtų 
po dešimtą procentą iš savo 
algų karo bonų pirkimui, 
tai per metus susidarytų 
penki bilijonai dolerių.

Darbams smarkiau įsisiba 
vus, numatoma, kad bendra 
darbininkų algų suma pa

kils iki 65 ir net iki 75 bili
jonų dolerių. Tuo atveju aki 
riant karo bonų pirkimui 
nuo algų dešimtą procentą, 
susidarytų daugiau kaip sep 
tyni bilijonai dolerių.

Jungt. Amerikos Valsty
bių iždo departamentas pa
brėžia, kad jokios prievar
tos nebus daroma, kad dar 
bininkas dešimtą procentą 
nuo savo gaunamos algos 
skirtų karo bonų pirkimui, 
bet kad jis tai padarytų 
laisvu noru, norėdamas pri
sidėti prie Jungtinių Vals
tybių karo laimėjmo.

Mažėja bedarbiu
Francis B. Murphy, Illi

nois Valstybės darbo direk
torius, praneša, kad š. m. 
kovo mėnesį bedarbiams bu 
vo išmokėta apdraudos 
$2,473,746. I •

Bedarbiams apdraudos 
kovo mėnesį išmokėta sep
tyniais procentais mažiau, 
negu šių metų vasario mė
nesį.

Šių metų kovo mėnesį ap 
draudos bedarbiams išmokė- 
kėta 15 procentų mažiau, ne 
gu pereitų metų tą patį mė
nesį. Vadinasi, bedarbių 
skaičius smarkiai mažėja.

F.
pa-
aš-

vie-

Vakaras sušelpimui 
V. D. Birštonaitės

šį sekmadienį, balandžio 
19 dieną, West Side didžio- !*» "u^8^8 Į«“. gal‘°»
joj svetainėj 2244 Weat 23rd1 nu0 balandzI° 20 dienos. 
Place, rengiamas balius sul.., , ... ,
programa. Baliaus pelnas 1x1111 J0J6 KdtdllKdl

stiprėja <
Nors Kinija yra gerokai 

išvarginta karo, bet Katali
kų Bažnyčia čia stiprėja ir 
auga, nes žmones įsitikino, 
kad Ji yra vienintelė, kuri 
geriausiai gina žmonių tei
ses ir laisves.

Dabar Kinijoje yra 16 ki
nų vyskupų ir 9 apaštališki 
prefektai. Kunigų Kinijoje 
randasi 4,951, iš jų čia gi-

skiriamas per du metus ser 
gančios Birštonaitės sušelpi 
mui. ’

Programa nuo 4 iki 6. Po 
programos šokiai. Įžanga 
40 centų.

Surasta 10,000 
darbininkams butai
Chicagoje 10,000 darbinin

kams surasta butai. Greitu 
laiku iš Washingtono į Cnl-1 musių Į™ 1’957’ “
cagą atvyksta nemažas skai č*a 8imusni

84 y 3,781. Kinijoje katalikų yračius darbininkų. virš 3,000,000.

šokius, vaidins “Kaimo ge
gužinėj” ir padainuos kele
tą liaudies dairoj.

sias tikslas yra išvengti pa 
šaukimo kariuomenėn tų vy 

1 rų, kurie yra būtini karo

dirbtuvėse, pakeitimui tų 
darbininkų, kurie dabar pa- 
liuosuoti nuo karinės prievo 
lės ir paspartinti karo pro
dukciją.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

BUDRIK KAINŲ NEKELIA
Bet Laiko Žemas Kainas, Kuomet Kiti Jas Kelia I

Rakandų — Pečių — Springsų — Radio — Parlor Setų Išdirbystė 
’ Dabar Bus Sustabdyta Delei Karo.

NEPADARYSITE KLAIDOS PIRKDAMI DABAR Iš SUDRIKO, NES 
PREKES BUVO SUPIRKTOS KADA KAINOS DAR BUVO ŽEMOS!

MODERN BEDROOM SETAI — Waterfall Walnut Bedroom 
š viešo padarymo — didelė lova, chest ir dreseris — 3 šmotai 
apkainuotos .pigiausiai, už .............................................................

Setai, naujo ir

DVEJŲ ŠMOTŲ PARLOR SETAI, “Gustom” padaryti — įvairių 
gražių spalvų, tiktai ......................................................................

PENKIŲ ŠMOTŲ JUNIOR DINING ROOM SETAS, su padidi 
namu stalu ir 4 krėslais, už......... . .......................,4..................

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. VM 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

f GRAŽIOS DAINOS - PUIKI

MUZIKA - KLASIŠKI ŠOKĖJAI

šimtai Visokių Radio — Dulkių Valytojų — Karpetų — Stalelių — Lovų 
ir Matrasų — Už žemas, Nepakeltas Kainas Ir Lengvais Išmokėjimais.

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU 1

Ateinantį Sekmadienį, Bal.-April 26 d.
KONCERTAS PRASIDftS 5:00 VALANDĄ POPIET

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 
3133 South Halsted Street

Tai bus panelės ANTTOS NAVICKAITĖS pirmas kon
certas, kuris suteiks Chicagos ir apielinkės lietuviams daug 
malonumo. Tad, visi traukime } Chicagos Lietuvių Audito
rium Balandžio 26-tą d., 1942 m. Atvažiuokite savo sielos 
atgaivinti ir pasidžiaugti gera, vertinga, muzikaline pro
grama. Ten tikrai būsite patenkinti.

DVI DIDELĖS RAKANDŲ KRAUTUVĖS

Dėl Sąžiningo Radio Pataisymo, Telef oliuokite YARDS 3088,

žymus W.C.F.L., 1000 kil. Radio Programas — leidžiamas Sekmadienio 
vakare — 6:30 valandą — naujoju laiku.


