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i. S. lakūnai bombardavo Tokio ir Yokahama
“IŠSIŽADĖK BAŽNYČIOS, 
ARBA NETEKSI DARBO

Nacių vykdomi krikščio
nių persekiojimai pasiekė 
tokį laipsnį, pareiškia kar
dinolas Faulhaberis, Miun
cheno ir Freisingo arkivys
kupas, kad naciai valdinin
kai atvirai krikščionims, ly
giai katalikams ir protes
tantams, nurodo: “išsiža
dėk savo bažnyčios ir reli
gijos ir virski apostatu, ar
ba neturėsi turimo darbo.”

Anot kardinolo, naciai

Oficialus Washingtonas sveikina 
amerikiečių ofensyvą prieš Japoniją

Japonai per radiją praneša, kad 

imperatorius su šeima esąs apsaugotas
WASHINGTON, bai. 19.- 

Čia gavus žinių apie ameri
kiečių lakūnų žygius prieš 
Japonijos miestus, kaip tai 
Tokijo, Yokohama ir kitus, 
kurie smarkiai subombar
duoti ir apgriauti, oficia
liuose sluoksniuose sveiki
nama amerikiečių ofensyvą,

, kuri sukelta anksčiau negru 
e!‘“ ‘ ; buvo tikimąsi. Kaip

kongreso nariai, taip eili-joje gyventojams žadėjo re
ligijos laisvę. Šiandie jie tų 
žadėjimų išsižada. Jie dar 
pareiškia, kad krikščionys 
ateityje turi tikėtis smar
kesnės kampanijos prieš sa
vo religiją. Kardinolas ti
kintiesiems pataria be jo
kio dvejojimo į nacių rei
kalavimus išsižadėti bažny
čios atšauti taip: “Ne, tris 
kartus ne! >aš neapleisiu sa
vo bažnyčios!”

niai piliečiai reiškia daug 
džiaugsmo, kad mikado im
perija pagaliau daužoma ir 
bus sudaužyta į šipulius.

Tai tik pradžia, pareiškią- 
ma kongreso sluoksniuose.
U. S. karo gamyba įsisiū
buoja ir japonai sulauks to
li blogesnių laikų. Ne Ame
rika pradėjo karą, bet Ja
ponija pasalingu užpuolimu.
Teks ir patiems naciams, 
nes Amerika didina paramą

„ , ,,,,,, Sov. Rusijai. ’ niška ”
Kardinolas pareiškia, kad T* m ... niaaa.Is Tokijo per radiją pas- nac.a, savo kova, pnrt Vn- ke,bta

kščionybę randa Įvamaua.ų kellal, atve.

pnemon.ų Jie terpe katei,- atakav0 Yako.
kų skleidžia įvairių rusių . „ . , .. . ...* . * , * hama ir kitus japonų did-sukius ir savo sugalvotas x. . . , . .6 ziuosius miestus ir karo

BRITAI DEGINA ALIEJŲ BURMOJ U. S. "oro tvirtovės" daužo japonų 
užimtą Rangoon sritį, Burmoje

NEW DELHI, Indija, hal. 
19. — U. S. bombonešiai 
didžiausiu atkaklumu vakar 
atakavo Rangoon, svarbiau
sią japonų karo reikmenų 
pristatymo bazę Burmoje. 
Dideli išnaikinimai atlikta 
ir apylinkėse.

Savo rėžtu britų kariuo
menė Burmoje atkakliai ko
voja su priešu Yenangyua- 
ng, aliejaus laukuose, už 140

mailių pietvakarų link nuo 
Mandalay. Kinai kairiajam 
fronto gale neatlaikė japo
nų spaudimo ir atsimetė at
gal į naujas savo linijas.

Kariniai specialistai yra 
nuomonės, kad amerikiečių 
atakos prieš Rangoon sutu
rės japonų veiksmus Bur
moje. Nes japonams prit
ruks karo reikmenų, kurios 
per Rangoon pristatomos.

(“Draugas" Acme telephoto* 

Naujos japonų kariuomenės pajėgos Burmoje privertė 
britus padegti 8,000 aliejaus šaltinių Burmoje.

Raudonoji armija darbuojasi iš
nacių atsiimti Dniepropetrovską

*• '«*»
KUBIŠEVAS, sov. Rusi-1 kauta, pažymima pranešime 

iš to fronto. Sovietai tiki
si įsilaužti pačion Suomi- 
jon.

Vakarų link nuo Mas
kvos, anot sovietų, raudo
noji armija iš vokiečių atė
mė kai kurias svarbias po-

frazes. Naciai, pavyzdžiui, 
darbininkams — katalikams 
ir protestantams aiškina, 
kad išsižadėjus ir paneigus 
bažnyčią nereikėsią jiems 
mokėti specialių bažnytinių 
mokesnių. O intelektualams 
krikščionims sako: “Bažny
čia yra tarptautinė ir todėl 
susipratusiai tautai netinka
ma — senas atgyventas dai
ktas.”

Kardinolas į tai atsako:
“Jei tas būtų teisinga, tai 
ir pati saulė, kuri lygiai 
šviečia visoms tautoms, bū
tų senas ir atgyventas daik
tas. Įvairūs mokslai, nau
jieji išradimai medicinoje ir
technologijoje naudingi vi- | Bavarijoje, sako Miunche- 
8oms tautoms. Tad kodėl gi j no arkivyskupas, naciai ne- 
krikščionybė neturėtų būti leidžia kunigams, arba vys-

pramonės centrus. Neskel
biama tikrų žinių apie ja
ponų miestuose sukeltus 
nuostolius. Regis, daugiau
sia kliuvo Tokijo miestui. 
Nes japonų vyriausybė pas
kelbė, kad imperatorius su 
šeima esą apsaugotas. Re
gis, yra kas nors nepapras
to. Nes tokie dalykai.Japo
nijoje niekados neskelbia 
biami.

Amerikiečių bombone
šiai Tokijo atakavo šešta
dienio anksti rytą, pažymi 
japonai. Paskiau dieną bu
vo atakuojami kiti miestai 
ir karo pramonės centrai,

i i---------------------------

tarptautinė. Visoms žmonių 
rasėms ji tinkama ir išga
ninga.”

Naciai senai stygauja, 
kad katalikybė kišasi į po
litiką, tad jie ir prasima
nė katalikybę Vokietijoje 
vadinti “politine kataliky-

kupo deleguotiems kitiems 
asmenims turėti religines 
pamokas mokyklose. Yra 
net tokių vietų, kur naciai 
mokyklose budi tikslu su
sekti, ar mokytojai žegno
jasi, ar prieš pamokas ir po 
pamokų mokytojai kartu su 
mokiniais kalba maldas. 

Naciai neleidžia katali-
be.” Jo Eminencija pareiš- Į kams spausdinti naujų ka-

kaip tai Yokohama, Kobe, 
Nagoya ir kiti.

Japonai spėja, kad ameri
kiečių bombonešiai negali 
atskristi stačiai iš Australi
jos bazių. Regis, amerikie
čiai veikia iš lėktuvnešio, 
kuriam pavyko atplaukti 
arčiau Japonijos vandenų.

Čia laukiama oficialių ir 
smulkesnių žinių apie ame
rikiečių vykdytas atakas 
Japonijos salose — mikado 
imperijoje. Reikia žinoti, 
kad Tokijo apylinkėse ir 
priemiesčiuose yra daug 
stambiųjų japonų karo pra
monės fabrikų, kurių dalys, 
regis, sunaikintos.

•Japonai per radiją pareiš
kia, kad nuo amerikiečių 
atakų Tokijo daugiausia 
nukentėję kultūriniai cent
rai, kaip tai mokyklos ir li
goninės. Girdi, tas “nežmo- 

Japonams buvo
“žmoniška” Ameriką iš pa
salų pulti be karo paskelbi
mo.

Spėjama, japonai griebsis 
keršto Amerikai atsimokėti 
už Japonijos miestų apgrio- 
vimą. Gal į Ameriką bus 
pasiųsti nacių didieji bom
bonešiai »pulti pakrančių 
miestus. Miestų gyventojai 
turi budėti. Washingtone 
spėjama, kad Hitleris gali 
kėsintis prieš Amerikos 
miestus.

Žuvo didysis 
prancūzu submarinas

LONDONAS, hal. 19. — 
Laisvieji prancūzai prane
šė, kad nuskendo jų val
domas Prancūzijos subma
rinas Surcouf, 2,880 tonų, 
didžiausias pasauly nardan
tis laivas. Turėjo 150 vyrų 
įgulos. Ant jo denio buvo 
nedidis angaras jūriniam 
lėktuvam.

Gener. Douglas Mac 
Arthur patvirtintas vyr. 
karo vadu Pacifike

MELBOURNE, baland. 19

ja, bai. 19. — Sovietų ka
rinėse depešose iš karo 
fronto pažymima, kad rau
donoji armija nusprendė iš 
vokiečių atimti Dni'epropet- 
rovską, stambų pramonės 
centrą ties Dniepro upės įsi
laužimu Ukrainoje. Sako
ma, kad kas valanda lau
kiama to centro atgavimo.

Karelijos fronte, šiaurva- 
karuose nuo Leningrado, so
vietai pagaliau sulaužė suo
mių kariuomenės priešini
mąsi. Apie 1,000 suomių nu-

Japonijoje kehirios 
valandos alarmo

NEW YORK, balandžio 
19 d. Sekmadienį Japonijo
je per du kartu buvo dvi 
naujos alarmos ir žmonės 
keturias valandas budėjo ir 
laukė naujų puolimų iš o- 
ro, kokie buvo įvykę šešta
dienį. šeštadienio iš oro 
puolimai naujosios Japoni
jos istorijoje pirmas kartas, 
kada japonas pajuto karo 
baisybes savo tėviškėje.

Malarija nugalėjo 
Bataano gynėjus

MELBOURNE, Australi
ja, bai. 19. — United Press 
korespondentas pasakoja, 
kad Bataan pusiasalio gy
nėjus, amerikiečius ir fili
piniečius, ne japonai nuga
lėjo, bet malarija. Sako, gy
nėjai turėjo pakankamai 
ginklų ir amunicijos, bet 
pristigo kvizynos pilių. Dėl 
to, tūkstančiai kareivių at-

kia, kad šis nacių prasima 
nyma8 yra vienas painiau
sias ir pikčiausias. Bažny
čia nesiinteresuoja jokia 
politika. Tačiau priversta 
budėti, kai valstybė ima 
kištis į Bažnyčios vidaus

tekizmo laidų, religinių 
knygelių vaikams, maldak
nygių ir kitų religinių raš
tų. Sako, trūksta popie
riaus. Bet pačių nacių prieš- 
religiniams raštams popie
riaus visados yra kiek tik

reikalus, kai ji susimeta reikiant. Ir jie savo įvairių 
Bažnyčiai nurodyti, kaip I rūšių propagandinių pamf- 
turėtų būti garbinamas Die- j lėtų tonus išleidžia. Krikš 
vas. čionims gi nėra popieriaus!

zicijas. Vokiečiai turi dide- dUfltaa vitoinčje japonijo- 
je ir Tokijo mieste.

Sekmadienį alarmas buvo aidūrė į lauko ligonines ir

liūs nuostolius.
Smolensko apylinkėse 

daug veikia raudonieji par
tizanai, kurie taip pat daug' i; ; ; • ■
vokiečių nudagoja. OIYIZOJOS 119091

Brijansko fronte vokie
čiai atblokšti per upę.

Sunaikinta 4 rusų

Britų lakūnai 
atakuoja Vokietija

LONDONAS, bai. 19. — 
Britų vyriausybė paskelbė, 
kad ji vakar iš savo Lan- 
castir 12 bombonešių paau
kojo 7 atakuojant Augs
burgą, Vokietijoje, tik už 
110 mailių nuo Hitlerio sau
giausios vietos Berchtesga- 
deno. Keturi britų bombone
šiai susidaužė pietuose nuo 
Paryžiaus, o kiti trys kitur 
nukrito.
. Prieš tai britai sėkmingai 
bombardavo didžiuosius vo
kiečių Maschinefabrik-Au- 
gsburg-Nuremberg fabrikus, 
kur gaminami Disel moto
rai submari n ams.

Kitos britų lakūnų gru
pės atakavo St. Nazaire

..... . . . . k ran tu s ties Le Havre, Prand. Australijos ministeris „ ’. , , . ~ .. cuzijos pakrantėse. Atakuopirmininkas John Curtin a „* A A M i **Mfl BĮ

šiandien pranešė, kad gen. 
Douglas MacArthur yra pa
tvirtintas vyriausiuoju karo 
vadu jungtinių tautų armi
jų pietvakariniame Pacifi
ke.

MacArchur pagelbinin- 
kais yra paskirti šie: gener. 
Thomas Blamey, saužemio 
armijos vadu, Lt. gener. Geo 
Brett, oro vadu, vice admi
rolas Herbert Leary, laivy
no vadu. ’ .

ta nacių aerodromai Pran
cūzijoje, Olandijoje ir Bel
gijoje.

Vakar buvo septintoji pa
ra, kaip britų lakūnai be 
pertraukos atakuoja vokie
čių centrus.

Japonai paėmė 
Cebu miestu

WASHINGTON, bai. 19. 
— Karo departamentas va
kar pranešė, kad Cebu, ant
ras: didžiausias Filipinų 
salų miestas, regis, kliuvo 
japonams. Bet amerikiečiai 
iš salų fortų Manilos įlan
koje sunkiomis patranko
mis šutina japonų pozicijas 
Bataan pusiasaly. Daužo 
kelius ir tiltus, naikina su
sisiekimus.

Anot žinių, Cebu mieštas 
dega. Apylinkėse vyksta 
smarkios kautynės. O Pa- 
nay saloje Filipinų kariuo
menė atkakliai priešinasi 
ten išlaipintiems japonams.

Lavalis iš 7 užima 
3 vietas

BERLIN, balandžio 19 d. 
Vokiečių karo vadovybė 
praneša, kad rytų fronte na
ciai sunaikinę keturias ru
su divizijas.

Vokiečių karo pranešimai 
sako, kad po šešių smarkių 
kovos dienų naciams pasi
sekę sunaikinti rusų dali
nius. Vokiečių karo prane
šimai sako, kad jiems per 
purvą pasisekę pristatyti 
pastaiprinamųjų jėgų, todėl 
kova ir pavykusi.

Lenkai naikina 
vilnonius drabužius

WASHINGTON, hal. 19.- 
Iš Lenkijos gauta žinių, kad 
kaip naciai praeito gruo
džio gale paskelbė Varšu
voje vilnonių drabužių rin
kimą savo armijoms Rusi
jos fronte, lenkaai susimetė 
tuos savo atliekamus dra
bužius ir kailiukų paltus 
deginti. Sakoma, per keletą 
parų deginimas vyko ir na
cių agentai neįstengė to su
stabdyti.

VICHY, bai. 19. — Pierre 
Lavai sudarė ministrų ka- AmCriKOS 0999109 
binetą, kuris susiriš giau- . . .. «.
dėsniais santykiais su Vo- SOYIClBinS 01(1199019

For Viotory.,, 

U. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

kietija. Iš septynių valdžio
je vietų patą Lavalis užė
mė tris: užsienių, vidaus ir 
informacijų. Vadinasi, jis 
tvarkys vidaus ir užsienio 
reikalus ir propagandą. Mi
nistrams gelbėti paskirta 
17 sekretorių.

WASHINGTON, bai. 19.- 
Iš Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad Sovietų Rusijai siunčia
ma pagalba žymiai didina
ma. Kovo mėnesį pustrečio 
karto daugiau visako iš A 
merikos pasiųsta, negu va
sario mėnesį.

neturėjo progos pasveikti. 
Apie 10,000 kitų lengvai 
sirgo malarija ir jie turėjo 
būti stovyklose.

Prancūzu armija naciu 
kontrolėje - Maskva

WASHINGTON, bai. 19.- 
Oficialūs sluoksniai įdomau
jasi gautais pranešimais iš 
Maskvos, kad Vokietijai y- 
ra pažadėta kontrolė Pran
cūzijos armijos, 29 karo lai
vų, svarbių bazių neokupuot- 
toje Prancūzijoje ir pran
cūzų šiaurvakarinėje Afri
koje.

Oficialūs sluoksniai vis 
dar nenori tikėti, kad pro- 
naciui P. Levaliui pasisekė 
perduoti laivyną ir kariuo
menę Vokietijos kontrolėn.

Normandie laivas 
vėl padegtas

NEW YORK, bai. 19. — 
Antrą kartą į du mėnesius 
darbininko vartojamas acer 
telino degalas vėl vakar ne
tyčiomis padegė parvirtus} 
čia ant šono Hudson upėje 
luksusinį prancūzų keleivi
nį laivą Normandie, kurs 
buvo pavadintas Laffaye- 
tte ir paimtas U. S. tarny
bai.

Šį kartą gaisras iškilo 
vairiniam laivo gale, kai 
darbininkas ardė laivo ref- 
žeratorių. Tuojau iš laivo ė- 
mė kilti tiršti dūmai. Pa
šaukti ugniagesiai.

SKELBKITfiS “DRAUGE”
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LttTUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Note: For better indentification of deportess their 
fatherB’ narnės are indicated in parenthesiB, also their 
ages, occupations and lašt addreses.

It is further noted original Lithuanian spelling of 
narnės, with its specific suffixes for feminine marital and 
taaiden narnės, is retained. The suffix “ienė”, “aite’’’ or 
“ytė” may indicate a single wotnan (Misa). For example 
in the caBe of Abaravičius, the name of his wiffe, Abara- 
vičienė follows, then come the narnės of his daughters 
Vida Abaravičiūtė and Aldona Abaravičiūtė

(Tęsinys)
801. Baranauskas, Jonas, 28, res. Tauragė, Papievių 14
802. Baranauskas, Jonas, born 1896, farmer, res. To- 

ganai, Žarėnai.
803. Baranauskienė-Tirevičiūtė, Leokadija (Juozas), 

born 1901, teacher, res. Lauksoda.
894. Baranauskaitė, Janina (Jonas), born 1929, stu- 

dent, res. Lauksoda, Žarėnai.
805. Baranauskaitė, Zofija (Jonas), born 1930, res. 

Lauksoda, Žarėnai.
806. Baranauskaitė, Danguolė (Jonas), born 1931, res. 

Lauksoda.
807. Baranauskaitė, Leokadija (Jonas), born 1932, 

Lauksoda.
808. Baranauskas, res. ZabieliMiai, Višinta.
809. Baranauskienė, res. Zabieliniai, Viešinta.
810. Baranauskas, res. Zabieliniai, Viešinta.
811. Baranauskas, Vladas, 33, employee, res. Salantai.
812. Baranauskienė, Eugenija, 27, tailoress, Salantai.
813. Baranauskaitė, Eugenija-lna (Vladas), 3, res. 

Salantai.
814. Baranauskaitė, Zita-Irena

D R A UG A S 

x > .1*
LEIT O’HARE AMERIKOJ

i 'Draugas” Acme teiept»ou»>

Leit. Edvvard O’Hare, kuris pašovė šešis japonų orlai
vius viena diena, parvyko Amerikon, kur jį pasitiko žmo
na. Jie susitiko Phoenix, Ariz.

Greenvvood kapinėse 
Brooklyn, N. Y., ant Oscar

887. Barniškis, Algimantas, 9 res. Prienai.
888. Barniškis, Raimondas, 6, res. Prienai.
889. Barniškis, Zenonas, 4, Prienai. , ... , ,
890. Barniškienė, Eugenija, 26. housevvife, res. Ąžuolų Dietzel paminklo yra skulp 

Ruda.
801. Barniškis, Gintautas, 6, Ąžuolų Būda
892. Barniškis, Rimvydas, 3, Ąžuolų Būda
893. Barniškis Vladas (Simas), 29, farmer, res. Jurkšai,

Pilviškiai.
894. Barniskienė, Ona (Antanas), 24, res. Jurkšai '
895. Baronienė, Pietariutė, Uršulė (Kazys), 45, farmer, 

res. Kumelioniai, Marijampolės a.
896. Baronaitė, Aldoha (Petras), 18, res. Kumelioniai,

Marijampolės apskr.
897. Baronas, Vytautas (Petras), 15, student, res 

Kuemelioniai, Marijampolės apskr.
898. BaTdnaitė, Birutė (PetraB), 13, student, res. Kue

melioniai, Marijampolės apskr.
899. Baronas, Algirdas (Petras), 10, res. Kuemelioniai,,

Marijampolės apskr.
Baronienė, Stasė (Marcelinas), 40, farmer, res. Montvi- 

liškiai, Šiaulėnai.
(Daugiau bus)

tūros darbo traukinių nelai
mė — susidūrimas. Oscar 
su savo žmona žuvo tokioj 
traukinių nelaimėj.

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIH 

AK R! GYDYTOJAS 
SPECIALISTAM

Suvirs M metų prokuka.uiuj 
taisyme Ir gydyme 

OERAI PRTTAlKnvn AKINIAI 
pataisys kreiva* akla, trumparegyste 
Ir tolltegyste;
palengvins aklų įtempimą. praAaitna 
galvos okandljlmą, svaigimą Ir aklų 
kartų.

MODEKM8RLAUK1, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

“•pečiai* atyda atkreipiama | valkų

Kun. Vffkutaitis -
artistas piešėjas

Cleveland, Ohlo. — Vely
kų švenčių proga parapijos 
choras po sumos nuvyko pa
sveikinti šv. Jurgio parapi
jos kleboną kun. V. Vilku- 
taitj. Choristai,

Vartų paveikslą. Paaiškėjo, 
kad šis paveikslas yra pieš
tas paties kun. Vilkutaičio. 
Taigi kurie apie tai nežino
jo nustebo. Paveikslas yra 
gražus, spalvuotas. X.

lantai.
815. 

lantai.
816.

(Vladas), 2, res. Sa- 

Baranauskaitė, Margarita (Vladas), 1, res. Sa-

Baranauskas, Leonas (Aleksandras), student 
from Vilnius.

817. Baranauskas, Leonas (Ignas), 47, tailor, res. Vil
nius, Gedimino Street 22.

818. Baranauskas, Antanas (Mykolas), 59, faraner, 
res. Zabelyniai, Viešinta.

819. Baranauskienė, Anelė, farmer, Ziabelyniai, Vie-

861. Barkauskis, Ignas (kleopas), 27, Šimoniškiai.
862. Barkauskienė, Stasė (Bronius), 27, housewife, 

Šimoniškiai.
863. Barkauskis, Lukas (Kleopas), 40, res. Šimoniškiai.
864. Barkauskienė, Zofija (Balys), 27, faraner, res. 

Šimoniškiai.
865. Barkauskis, Tadas (Lukas), 7, res. Šimoniškiai.
866. Barkauskytė, Elena (Lukas), 5.
867. Barkauskis, Vladas (Lukas), 3.

šinta.
820.

šinta.
821.
822.

Baranauskas, StaBys (Antanas), Zabelyniai, Vie-

Baranauskas, Vytautas (Antanas).
Baranauskis, Adomas, 51, farmer, Europos dva

ras, Vaišlogala.
823. Baranauskienė, Emilija, 47, EuropoB dvaras, Vai- 

šiogala.
. 824. Baranauskis, Pranas (Adomas), 20, Europos dva

ras, Vaišiogala.
825. Baranauskis, Česlovas (Adomas), 15, Europos 

dvaras, Vaišiogala.
826. Baranauskas, Povilas, 83, farmer from Skriau

džiai, Veiveriai.
827. Baranauskienė, Elžbieta, 74, fartner from Skriau

džiai, Veiveriai.
828. Baranauskas, Stasys (Povilas), 30, farmer from

Skriaudžiai, Veiveriai. ,
829. Baranauskas, Pranas (Juozas), born 1918, post- 

master from Semeliškės.
830. Baranttuškas, Povilas, 30, res.' Semeliškės.
831. Baranauskienė, Teodora (Juozas), 25, kindergar- 

ten princ., Semeliškės.
832. Baranauskas, Vincas (Kazys), tailor from Kaunas
833. Baravičius, Juozas (Liudas). 31, farmer, rea. 

Mičiūnai, Gervėčiai.
884. Barčys, Motiejus (Motiejus), born 1904, farmer,'. 

Vydeniai, Varėna.
835. Barča, Antanas (Antanas), born 1912, painter 

fforh Vilnius.
836. Bardauskas, Stasys, 57, pensioner, res. Šiauliai.
837. Bardauskienė, Halina (Fabijonas), 53, res. Šiau

liai.
838. Bardauskas, Vladas (Vladas), 39, bailif from 

Skaudvilė.
839. Bardauskienė, nee Petrauskaitė, Marija (Ignas), 

33, from Skaudvilė.
840. Bardauskaitė, Regina (Vladas), 11.
841. Bardauskaitė, Gražina, (Vladas), 3.
842. Bariihbiehė, Emiliją, (Pranas), 27, worker from 

Panevėžys.
843. Barisa, Teofilius (Kazys), 53, accountant from 

Kaunas.
844. Barisaitė, Juzė, 16, res. Alytus.
845. Bsrisas, JūoZas (Ignas), born 1911, forešter, res. 

Papeliai, Babtai.
846. Barisienė, Marija (Aleksas), born 1918, res. 

Pepaliai.
847. Barisaitė, Ona (Ignas), born 1918, res. Tepalai.
848. Barisas, AlgimaritaB (JttOšas), ree. Pepaliai.
849. Barkauskas, Petras, 40, teacher, res. Kudirkos

Naumiestis. < g||
850. Barkauskienė, Anelė, res. Kudirkos NaumieštiB.
851. Rarkauskaitė, Nijolė (Petras), 10, res. Kudirkos

Naumiestis. „
852. Barkauskas, Algimantas (Petras), R, res. KUdir 

kos Naumiestis.
. 853. Barkauskaitė, Teklė (Antanas), 34, teacher, res. 
Vaškai. |l

854. Barkevičienė, Lidija (Petras), res. Raseiniai.

868. Ęarkauskytė, Marija, 5 months.
869. Barkus, Jonas (Anta(Antanas), born born 1904, gov’t. 

railroad chief of Vilkaviškis station.
870/Barkute, Danute, 9.
871. Barkus, Sigitas, 7.
872. Barkus, Šarūnas, 4.
873. Barkus, Ričardas, 8 months old.
874. Barkus, Karolis, 40, Farmer, kreivių dr., Pagintų

vis. ■***'■*
875. Barkienė, Bronė, 30, res. Kleivių dvaras.
876. Barkute, Lilė (Karolis), 10, res. Kleivių dvaras.
877. Barkute, Krizė (Karolis), 7, res. Kleivų dvaras.
878. Barkus, Andrius (Karolis), 4, res. Kleivių dvaras.
879. Barniškis, Vytautas (Jonas), born 1915, poilce- 

mah, žečkalnis, Barzdai.
880. Barniškis, Albinas (Tomas), born 1898 , farmer, 

res. Išlandžiai, Gižai.
881. Barniskienė, Žemaitytė, Albina, 26, farmer; res. 

Išlandžiai, Gižai.
882. Barniškis, Kazys. 36, teacher, res. Panevėžys.
883. Barniškienė, Elena (Matas), 30, Typist rėš. 

Panevėžys.
884. Barniškis, Eugenijus (Kazys), 4, res. Panevėžys.
885. Barniškytė, Marija'(Kazys), 9 months Old.
886. Barniškienė, Petronėlė (Vincas), 33, teacher, res, 

Prienai.

“Linksma diena”, linksmino 
ši klebono vaišėmis.

Klebonijoj ant sienos prie 
piano patėmiiau didelio for
mato Dievo Motinos Aušros
llfal.Į.i. ......... ■■■■■■! . .

. Listen to
PALANDECH’S

RADIO BROADCAST
Fekturlng t Program af *

f UCOSLAV FOLK MUSIC
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WHIP
MM ML<y«L. <Ts» W tfke Wal>

Richmohd, Va., Ward Mo- 
pagiedoję! Co dabar padarė ir iš

Būkit -“Malonūs 
SAVO AKIMS!'

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

gali sutelkti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pasalina
visą aklų įtempimą. . .

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

o MoM įtrintai
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAI, 05 2S, Cl»ica«c 

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

Trečiad. ir AeAtad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

e, Lidii:
85t5. Barkėvtčiils, Vladas 

Raseiniai.
856. Barkienė, Marija (Juozas), 37, telegtapher, 

Radviliškis.
857. Barkonis, Brbhiūs, (Juozas), 33, res. Vilkaviškis.
858. Barkauskis, Kleopas (Bonifacas), 77, farmer, Pa-

bardė, Šimoniškiai.
859. Barkauskienė, Jadvyga (Nokodemas)^ 67, res 

Simohiškiai.
860. Barkauskis, Stasys (Nokodemas), 68, res. Pabar

ti, Šimoniškiai.

(Stepas), farmer from

res.

■M ■ n.w .į.iiTi

kėlė tokią iškabą: 
and mule for sale”.

‘Horse

ūkiniai pritaikomi tiktai kada ralkia 
YAfjANDOh;

10-toa iki 8-tOb valandos kasdien 
Sekmadieniais pagal sutarti

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. U
3147 S. Halsted St., Chicag»

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARds 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.

MAKE 
EVERY 

FAY DAV
BONO DAY

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

PHtAikttn okteto 
s t s a-h o Mlngai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonai:

Calumet 4581
DHL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKIT*:
VARIUI <UVW»

ADVOKATAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUOIJOS NAMAI 

Tėtefotam: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
Ofi«o tei. VIRginia 0036 

Besideaodda teL: BEVOrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 8—6130 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį..n u ■ ii ......—.... —
Res. 6968 So. Talman Ava.
Rea. Tel. GROvehilI 0617 
Offiče teL HEMlock 8848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak. , 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 VVest Marąuette ftd.

6924 So. VVestern Avė.

Chicago, III.
.OFISO VALANDOS:

Nno 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nno 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

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

rais pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANai 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 Se. Fairfield Avenae 

Bes. teL: HEMlock 8180

Tel YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet Ado 1 Mi 8 vai Vak 7 Mi S 
Nedžljtmia pagal sutartį.

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: »4 ir 7-0 

ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

TeL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cermak Road

Si. J .it .-1. ' • '
OFISO VALANDOS 

Nno 7 iki 8:30 vaL vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2017 So. VVestern Avė.
Tel. CANai 7171 

Nuo 8 vai ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tei................ VTKgmia 1888

DR. AL. RACKUS
GYD1TOJAS 1B CUD4LKGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR 0H1RURGA8

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ih.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vkl ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet D nuo 7 iki 8:3o vai. valu

Sekmad. uuo 10 du 12 vsL ryto.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

(lietuvių Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-ton 

valandos vakare. 
Telefonas CALuntet 6877

134 N. LASALLE 8T. 

Boom 2014 Tel SIAte 7572

DR. STRIKOLTS
PHY810IAM AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

N no 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį. . 

Offlčs teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1980

Tei. YARds 6981.
Res.: KBNVOM 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTUJAB IR CHIRURGAS 

Ofiso vali sno 1-3; nno 8:30-8:30 
756 Wwt 35th Street

Tel. OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA:
6681 S. Cailfcntte Avė.

TeL REPublic 7868

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS LR CH1RURGA8 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Oičero 1484

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARda 0994 

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

Km bhs KtveriftUag&fl iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10,

TaL OANal 0257
feea. tel.: PROspect 6639

OR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRVRtiAe

1821 So. Halsted Street

Rerfdeucija* 6690 So. Artesian Ava 
VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 popiet 

8 iki 9 vaL vakare

DR. A. JENKINS
(Liet avie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir ano 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonai PfcOepect 6737 
Namu telefonas VTRgMa 8481

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — cail MlDway 0001 
Bes. — HEMlock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHkSIČIAM AND StKUEON

OFISO VALANDOS:
<8uo 1 Uu 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2408 West 63rd Street

Tel. LAFayette 0094 Ofino Ir Bea. Tel.: LAFayette 7029

TM.: HEMIJKK 2861

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6568 Sa. Western Avė.

, OFIKO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:00

nO. oda UU U.69 rai. Uet«b

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

4146 Archer Avenue

Ofiao Tel LAFayette 8210 
•Jeigu Neatsiliepia —

Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iU 4 Ir nuo • iU 8:80 vak. 
rrečiadMnlISa nuo 2 iki 4 popiet 

Ned4Uouįe Pagal tiualtarung

PHY8ICIAN and SURGEON
3343 So. Halsted Street

♦ -
OFISO VALANDOS: 

Kasdien, Iskiriant Sekmadieniua —
nuo 2 lai 4 vai. popiet ir nuo 7 Iki 

#:»• vai. vakazats. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

SKAITYKITE “DKALG^"



T^nJU^lenfe, £a!. 25, ^2 Haf-
NAMINIS FRONTAS

- Nepaprastai smarkiai eina karo gamyba. - 
Rinkdami senus daiktus - prisidedame prie 
karo laimėjimo.

vertės per metus. Bet tą tu
rime perviršyti ir perviršy
sime, kad ners ir dabar jau 
gaminame tris z syk daugiau 
negu gaminome praeitais 
metais, — tegul Hitleris, 
Hirohito ir Mussolini apie 
tai pamąsto.
2. Dvi problemos

Svarbiausia problema na
miniame fronte, šiandien ir 
kiekvienoje dienoje yra ga
mybos problema. Bet dar tu
rime kitas tris svarbias pro
blemas. Jos yra — stoka kai 
kurios medžiagos, kuri ka
ro pastangai yra būtinai 
reikalinga, transportacija ir 
infliacija.

Transportacijos problema 
kasdien tampa sunkesnė ir 
todėl valdžia prašo automor 
bilių savininkų, kurie va
žiuoja automobiliu į darbą, 
kad jie susidėtų au savo kai
mynais arba draugais ir 
bendrai vartotų automobilių. 
Tokiu būdu padangos ilgiau 
laikysis. Transportacija trau 
kiniais bus rimta problema 
vėliau — nes traukiniai bus 
vartojami vis augantiems 
karo reikalams.

1. Viskas karui
Už kelių savaičių Ameri

kos Suv. Valstybės bus per
tvarkius beveik visą jos ga
mybą vienam tikslui — ka
ro darbui. Dauguma darbi
ninkų Suv. Valstybėse ga
mins karo pabūklus, ir be
veik visą metalą, kurį galė
sime iškasti ir kurį galėsi
me visur surinkti nuo viso
kių išmestų ir atliekamų 
daiktų mūsų miestuose, mies 
teliuose ir kaimuose, varto
sime šiems ginklams.

Karo Produkcijos Tary
bos įsakymai, kurie vykdo 
tą viską, kurie ant syk su
stabdys milžinišką statybos 
gamybą ir užbaigs gamini
mą visokių prietaisų dėl ku
rių U. S. A. pagarsėjus, reiš
kia, kad amerikiečiai turės 
priimti žemesnį gyvenimo 
standardą, kol mes laimėsi
me karą ir pergalėsime de
mokratijos priešus.

Viskas mums įrodo, kad 
negana būti narsiais kovoje 
su ašimi. Norint pergalėti 
nacius, reikia turėti tokių 
mašinų, kurios lyginsis su 
nacių mašinomis, narsiau
sias vyras su šautuvu nega
li atstoti tanką.

Dabar sulaukėme tų tan
kų ir kitų daiktų, kurie 
mums taip būtinai reikalin
gi: šautuvų, lėktuvų ir lai
vų — jų skaičius net mus 
pačius nustebins. Kovo mė
nesį praleidome daugiau 
kaip tris bilijonus dolerių 
mūsų karo pastangai, dau
giau kaip du ir pusę bilijonų 
iš tų pinigų amunicijai ir 
karo statybai.

Tas reiškia, kad Suv. Val
stybės dabar gamina gink
lus savo kariuomenei ir jū
reiviams ir mūsų talkinin
kams iki 30 bilijonų dolerių

kietams po gegužės 1 d., ne
paisant kiek tokios popie- 
rėlės cigaretų kompanijos 
turi. Kulkos gaminamos iš 
švįno. Ir j is vartojamas ga
minimui aukšto išbandymo 
gazolino, kuris varo mūsų 
bombanešius.
4. Rinkime senus daiktus

Vajui surinkta išmestus 
metalus, švinas yra vienas 
iš svarbiausių metalų. Ka
ro Produkcijos Taryba ban
do visokiais būdais pristar 
tyti paskutinį svarą atlie
kamo metalo mūsų fabri
kams ir dirbtuvėms, ir prie 
šitos kovos kiekvienas gy
ventojas šioje šalyje gali 
prisidėti.

Dabar laikas peržiūrėti 
visus savo daiktus, šeimi
ninkės pratusios dabar pra
dėti pavasarinį valymą ir 
yra gera proga surinkti vi
są atliekamą metalą, visus 
senus skudurus ir gumą ir 
popierą; jie visi svarbūs. 
Visi, daiktai, kurie turi ma-

Į ĮI j ",BE!S
žiausia metalo,' kurie sudau-' 
žyti arba nevartojami yra 
gera medžiaga karo pastan
gai. Tikėkite, kad kada jūs 
duodate tokią medžiagą sa
vo skųdurninkui (junkdeal- 
er), tai tas daiktelis, kad 
ir kuo mažiausias, pradeda 
kelionę į tikrą pergalės dar
bą. Šeimininkė gali tikėti, 
kad joks daiktelis nėr per 
mažas. Ir jeigu kiekviena 
šeimininkė šioje šalyje pri
sidėtų prie šito senų daiktų 
rinkimo vajaus, tikrai mil
žiniška suma susidarytų.
5. Neišmeskite pečių 
vamzdžių

Tai pirmą sykį Suv. Val
stybės koncentruoja visą 
savo milžinišką gamybos 
mašineriją įvykdyti karo 
pastangą.... Prieš kelis mėt- 
nesius mes sustabdėme au
tomobilių gamybą. Ūkių 

j traktoriai, kurie vartojo gu
mines padangas, vieton se
nų plieninių ratų, dabar tu
rės grįžti prie vartojimo
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Stanislovo Pociaus
6 METŲ MIRTIES SUKAK

TUVIŲ PAMINĖJIMAS 
(Mirė Bai. 21 d., 1986 m.)

plieninių ratų, jeigu gali jų 
rasti. Karo Produkcijos Ta
ryba nutarė, kad cukraus 
paskirstymas eis pagal nu
statymą. Neišmeskite pe
čiaus vamzdžius (pipes) šį 
pavasarį, naujų bus mažiau. 
Atsargiai prižiūrėkite savo 
valymo mašinas (vacuum 
cleaners). Tik po karo dau
giau bus gaminama. Dvira
čiai bus skirstomi.

Nudaužtas submarinas 
Brazilijos pakrantėse

RIO DE JANEIRO, bai. 
17. — Gauta žinia, kad nor 
vegų prekinis laivas Baal- 
bek nuskandino ašies sub- 
mariną, kurs kėsinosi sutor 
pėduoti laivą. Tas įvyko 
šiaurinėse Brazilijos pakran 
tėse.

Regis, tas nuskandintas 
submarinas praeitą pirma
dienį tose apylinkėse nūs- 
kandifto tris sąjungininkų 
prekinius laivus.

j^nnylOise
a# saįfs...

"Counting cents is 
common sense”

CLASSIFIED ADS
Help wanted — moterys

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dirbom Street
Tei.: RANilnlpIi 9488-9439

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
28 Iki t r, mėty amžiaus, dirbti prie 
"eounter"; bus Ir “kltchen” darby. 
Turi būti Kero karokteriaus Ir turi 
priduoti liadljimus iš ten kur plr- 
mlaus dirbo.

THOMPSON’S .RESTAURANTS 
350 No. (Tark St. Room 306

PIRMO KLESO “TOOL & DIE MA- 
KER” reikalingas. Turi būti eksper
tus.

GROETCHEN TOOL CO.
126 No. Union.

DARBININKAI REIKALINGI
Gera užmokestis tvirtiems vyrams 
prie sunkiy darby Eoundrėj, kuri 
dirba 100r%, Defense darbus. Maty
sime apllkantus nuo 9 vai. ryto iki 
piety Sekmadieni ir visomis kitomis 
dienomis. Atsišaukite j Employment 
ofisą.
ADVANCE ALUMINUM CASTING8 

CORP.
2742 W. 36th PI., Ciilefiffo.

OPERATERKOK 
SINGLE NEEDLE, PINKERS, BUT- 
TON Ir Bl'TTON HOLE OPERA- 
TERKOS stati skalbiamus drabu
žius. Nuolatinis dailius per ištisus 
metus. Kreipkitės prie:

SO31 NO. PULASKI ROAD

OPERATERKOS — prie ••single nee
dle" mašlny. Patyrusios siūti "jack- 
ets” Ir panašius drabužius. Union Ša
pu.
EUGENE U8OW, 1315 W. Congress

OPERATERKOS 
Didelė skalbiamu drošiu dirbtuvS 
reikalauja patyrusiy OPERATERKŲ 
prie "power” ir “single needle” ma
šinų.

TABIN - P1GKER & CO.
4119 We*t Bclmont

OPERATERKOS
Patyrusios “single needle” operater- 
kos reikalingos siūti moterį, drenos. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis Ir 
bonus. Atsišaukite J —

SMOLER BROS.
2300 VVabansia Avė.

Kainų Administracijos O- 
fisas varo kovą prieš inflia
ciją ir kylančias prekes. Tu
rime išlošti šitą kovą, jeigu 
tikime būti pasekmingi savo 
karo pastangoj. Praeitose 
keliose dienose Kainų Ad
ministracijos Ofisas nusta
tė kainas dar kitiems daik
tams, tarpe tų plaukų giar- 
biniavimo įrankiams ir ap
kepintu vams.
3. Cigariečių klausimas

Karo Produkcijos Taryba 
išleido įsakymą draudžiant 
cigaretų gamintojus vartoti 
iš švino apvyniojimo popie
rą (lead foil) cigaretų pa-

SLIP-COVERS made to fit 
loosely wear longer than 

tightly stretehed, well-fitted "jack- 
ets". Give your cover plenty of 
roorn to shift on the job—folks 
have a habit of being restless.

t TOOL & GAUGE MAKERS 
Dienomis ir naktimis darbas. Apli- 
kantus priimsime kasdien ir visą 
dieną Sekmadienj.
R. KRASBF.RG & SONS MFG. CO. 

925 Wrightwoo«l

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymą* 
naminiu piūkly. tai mūšy speeialy- 
bS. RaSykite dėl “Free Catalogue" 
kainavlmo sąrašo.

Prlsiųsklte piūklus pafitu "parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL MONroo 1397

D2ANITORIUS REIKALINGAS — 
patyrimas nesvarbu. Atsišaukite prie 
ADAM DULSKIS, 1859 West Has- 
tings Street. •

PATYRUSI "DRY GOODS“ PAR
DAVĖJA reikalinga. Pastovus dar
bas. Gera užmokestis gerai darbi
ninkei. Atsišaukite asmeniškai:

STANTNY DRY GOODS STORE, 
2809 Wcst SIMJi St.

JAUNOS MOTERYS 
1# Iki 35 mėty amžiaus, dirbti kaipo 
PoirdavSjos, dišiy nešiotojos, dlšlų 
plovėjos ir pagelbininkės virėjams. 
Patyrimas nereikalinga.

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

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

833 N. ORLEANS St. (4th FToor)

MERGINOS — LENGVIEMS DIR
BTUVĖJE DARBAMS reikalingos. 
'•Assemblers, Inspectors, .Punch 
Press" Operatorkos. Dienomis ir 
naktimis darbai, pastovūs. Atsineš
kite savo gimimo liūdijimą.

EVERKHARP, INC.
1800 W. Roscoe.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
Į MONUMENT CO.
I VIENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
| PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

|&l firma virt 80 m. tos pačio* 
ieimynoa rankose 1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Everywhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SA VINGI

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmber of the LlthnaalM Cftuunber of

MODERNI KvidlnS PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; Seitad. Ir Sekm. 9 iki 6 vaL

Laiko bėgyje pamirštam praėjusius vargus ir džiaugsmus, bet 
vieno dalyko negalim pamiršti, kad vienas iš mūsų brangiųjų 
atsiskiria ir palieka mus čia vargstančius šioj aĮarų pakalnėj.

Ilgesys vis spaudžia mūs širdį, kada pamuštom, jog šeši 
meteliai praėjo, kad mūsų brangus sūnelis ir mylimas brolis 
taip staiga apleido šį pasaulį vos sulaukęs 21 metelių. Bu
vom tada laimingi, kada tu su mumis buvai, į: gyvenimą su 
šypsena žiūrėjom, nes širdyje buvo vien džiaugsmas. Palikai 
mus čia vargstančius, nes tavo atsiskyrimas apsunkino mus 
liūdesiu, kur ėjom, kur žiūrėjom tu vis mūsų ajys^ stovėjai.

Raminomės vien brangiomis mintimis, kurių tu daug mums 
palikai, atsiduodami Dievo valiai, nes gal tad tenai daug 
lengviau sūneli, ypatingai šiandien, kada visas pasaulis yra 
suimtas neramumų ir rūpesčių.

Todėl ilsėkis. ramiai, sūneli, ir lai Angelai ta^e knksmi- 
na, kol vieną dieną, nors nežinome kada, susieisim ir skau
džių ašarų nebebus. -,, > •’“C ' ' '■ ■ . • ......

Šiai progai prisiminus, Šv. Mišios bus atlaikytos už jo 
sielą Bai. 21 dieną, Ųtaminke, 6 vai. ryte, Nekalto Prai- 

' dėjimo parap. bažnyčioje.
Visi giminės, draugai ir pažįstami prašomi atminti jį tą 

dieną.
Tėveliai, Brolis ir Brolienė

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

ladotrrii Horiis
AMBUEANCB Dieną Ir Naktf

4006-07 SOUTH KERMITAG1S AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tel. LAFayette 0727

Radio Programas — 19:»« vai. antradienio Ir šeštadienio rytai*, U Stotie. WHIP (1110). «u P. laltlmlera.

^^7

With all the rnoney you‘11 save, 
buy DEFENSB SAVINGS STAMPS— 

Every Stamp and Bond you buy is 
an investment in freedom. War 
needs rnoney!

KAMBARYS ISRENDUOJ AM AS — 
geroj apylinkėj. Karšto vandens ši
luma. Atsikreipkite sekančiu adresu: 

0446 SO. MAPI,EW()()I) AVĖ.

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

Nesidžiaugk radęs, nede
juok pametęs.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti katalikišką
ją spaudą. Vienintelis lietu
vių katalikų dienraštis A- 
merikoje yra dienraštis 
“Draugas.”

Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

Viskas prapuolė — kodėl 
man ašaros liko?

A. Mickevičius

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

Kantrybė yra vilties me
nas. Voveng

Juo labiau susipratęs ka
talikas, tuo daugiau remia 
katalikiškąją spaudą. Dėl to 
Ir Tamsta pasistengk "auti

Geriau su teisybe laimėti 
priešininką, negu su melu 
draugą. Dr. V. Kndirtra

Jei tavęs visi neapkenčia, 
tavo paties kalte.

Saliamonas

NOMEN lf

who hate these trying years!
< HERE’S GLORIOUS NEWS!

If you—likę so many women be- 
tween the ages of 38 and 52-flnd 
this period in a woman's lifemakos 
you restless. nervous, eranky, so 
tlred and blue at times—perhaps 
suffer hot flashes, dizziness and 
dlstress of ‘‘irregularitles"—

Start at once — try Lydia B. 
Pinkham’s Vegetable Compoundl 
Plnkham's Compound is the bwt 
known medlcine you can buy today 
that ls made etpecially for wonen 
—it's famous to help relleve such 
dlstress when due to this female 
functlonal disturbance.

Plnkham 's Compound has helped

thousands upon thousands of 
women to go “smlllng thru" annoy- 
lng mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger women 
to help relleve dlstress of monthly 
functlonal dlsturbances. Pollow 
label directlons. Lydia Plnkham's 
Compound ls well worth trying 1

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAWICZ IR 8CNAI

2814 Wwt 23rd Place 
Tel. CANal 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 Weat 18th Street 
Via! telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1040 Weat 40th Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

6812 South VVeatern Avenue
Tel. GROvehill 0142

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

LEON ARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Mlchlgan Avenue

Tel. PULIman 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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Vichy komedija eina prie galo
Taip politinis gyvenimas susirazgęs, kad sunku da

bartiniu laiku daryti kokias nors sprendžiamas išva
das. Bet šiandien vienas dalykas yra aiškus, kad Hit
leris Vichy komedijoje vadina paskutinį veiksmą, tuo
jau uždangalas nusileis ir pasigirs ne delnų plojimai, 
bet prancūzų tautos desperatiškas verksmas, ne tik 
verksmas, bet ir prancūzų žemė bus gausiau aplais
tyta taurių prancūzų patriotų krauju.

Jei Hitleris būtų norėjęs, tai jis 1940 m. vasarą ga
lėjo okupuoti visą Prancūziją, bet jis to nepadavė, nes 
nenorėjo, kad prancūzai iš šiaurės Afrikos ir kolonijų 
kariautų ir pliektų nacių kailį. Hitleris pasirinko kitą 
kelią. Jis pusę Prancūzijos okupavo, o kitą pusę pa
liko laisvą, kurioje susidarė prancūzų valdžia, netu
rinti didesnės reikšmės tarptautiniame ir vidaus gy
venime, nes neokupuotoji Prancūzija yra Hitlerio pro
tektorate. .

Hitleris paliko dalį neokupuotos Prancūzijos, kad ga
lėtų išprovokuoti ginkluotą susirėmimą su Anglija, tai 
viena. Antra, kad Prancūzijos kolonijos neišeitų į at
virą kovą prieš nacius.

Neokupavimas likusios dalies Prancūzijos Hitleriui 
išėjo į naudą, nes Vichy valdžia, galima sakyti, leido 
japonams įsibrauti į Indo Kiniją ir sutrukdė Anglijai 
vyrauti Syrijoje.

Šiandien po įvairių Hitlerio machinacijų neokupuo
toji Prancūzija yra pastatyta prie sienos ir yra susi
dariusi tokia padėtis, kad Prancūzija turės atiduoti 
naciams savo laivyną arba naciai patys pasiims. Bepig 
Hitleriui daryti spaudimą į Vichy valdžią, kada iš pa
čios prancūzų tautos atsiranda žmonių, kaip Lavai ir 
kiti, kurie prancūzų tautą atiduoda į nacių rankas. Gal 
jie mano, kad tai yra “aukštoji” politika, bet prancū
zų liaudis ir taurūs prancūzų patriotai supranta ir ži
no, įcad Lavai aukštoji politika turi vardą — prancūzų 
tautos vedimas į pražūtį.

Lavai atstovaujamoji politika nėra prancūzų tautos 
politika, bet jo paties ir jo siauros klikos, kuriai rūpi 
ne žmonių reikalai, bet jų pačių asmeniški reikalėliai. 
Užtat tenka laukti prancūzų sveikoje visuomenėje dar 
didesnio pasipriešinimo naciškai politikai, negu kad 
iki šiol buvo. Laisvas prancūzas supranta ką reiškia 
laisvė ir jis dėl jos nesigailės nieko, bet tik jam skau
da ir ašaros rieda, kad iš jo gimtojo krašto atsiranda 
žmonių, kurie lengvapėdiškai ir naivyškai sprendžia gy
vybinius tautos klausimus.

Glaudus ir tamprus naujos Vichy vyriausybės ben 
dradarbiavimas su Hitlerin naciams duoda naujos jė
gos, juk prancūzai turi gana stiprų laivyną. Prancūzų 
laivynas taip atrodo: turi 5 karo laivus, 1 lėktuvnešį, 
4 sunkius kruzerius, 10 lengvus kruzerius, 52 destro- 
jerius, 59 submarinus, Tai yra tikras skaičius, bet dar 
dėl dviejų karo laivų, dėl dviejų lėktuvnešių, trijų leng
vų kruzerių, dėl dvidešimties destrojerių ir dvidešimts 
dviejų submarinų nenustatyta kur randasi.

Tokia yra dabar faktiškoji padėtis, bet ji būtų bu
vusi kitokia, jei demokratijų atsakomingi politikai bū
tų pradžioje griežčiau pasielgę su Vichy valdžia, kai 
buvo pastebėta aiškių davinių, kad Vichy valdžia stip
rina nacių karo frontą.

Kas dabar įvyko Vichy, tai yra skaudi pamoka, kuri 
moko demokratijų vadus didesnio atsargumo ir apsuk
rumo politikoje ir karo strategijoje. Ir kartu tenka 
pabrėžti vienas dalykas, nors tautoje atsimnda gud
ruolių, kaip Prancūzijoje Lavai ir kiti, kurie žaidžia 
tautos gyvybe ir veda tautą į pražūtį, bet reikia turėti 
viltį, kad plačios masės nepaisytojai anksčiau ar vėliau 
bus išspiauti iš sveikos visuomenės ir jų vardas skam
bės kaip tautos pabaisa. K. B.

draugas Pirmadienis, bal. 20, 1942
■■-----’i... s

Du broliai, du diktatoriai, du draugai, 
du priešai - Stalinas ir Hitleris

Tikėsite, ar ne, bet taip yra: tarp Stalino ir Hitlerio 
nėra esminio skirtumo. Jiedu viens nuo kito tesiskiria 
tik tiek, kiek vyresnysis brolis tesiskiria nuo aavo jau
nesniojo brolio. Pirmasis vis pamoko antrąjį ir duoda 
jam pavyzdį, kaip reikia gyventi.

Stalinizmas (galit vadinti komunizmu ar bolševiz
mu, mums vistiek ta pati prasmė) yra vyresnis už 
hitlerizmą (nacizmą ar nacionalizmą). Vieno ir kito, 
tėvas juk buvo marksizmas. Taigi jiedu yra broliai iš 
savo prigimties.

Ir kokie įdomūs tų broliukų panašumai!
Stalinizmas revoliucijų pagalba ir “demokratišku” 

keliu atėjo į valdžią Rusijoj ir tapo diktatoriumi carų 
imperijos žemėse, gi hitlerizmas tokiais pat keliais pa
siekė diktatūros Vokietijos kaizerių imperijoj. Jiedu 
ne tik broliai, bet ir diktatoriai.

Vienodai jiedu siekia ir pasaulini “taikos” ir naujos 
tvarkos — “new orderi* žemės rutulyje.

Stalinizmas per propagandą ir savo agentus triūby- 
ja visam pasauliai, kad jis nešąs taiką, laisvę ir išva
davimą pavergtoms tautoms ir tuo pat metu siunčia 
armijas ir ginklu pavergia savo kaimynus, hitlerizmas 
irgi tais pačiais keliais rūpinasi pasauliui atnešti savo 
“taiką”: pavergdamas tautas.

Stalinas visame pasaulyje turi savo bendradarbius — 
komintemo agentus, kurie jam kelią ruošia per spau
dą, sabotažas ir gandus, Hitleris jam taipgi neapsilei- 
džia, jis turi savo 5-ąją koloną, savo propagandą.

Stalinas Rusijoj sulikvidavo visas partijas, žudynė
mis “čystijo” — valė savo armiją ir net aukščiausius 
komisarus nuo “sabotažninkų”, hitlerizmas irgi taip 
pat pasielgė Vokietijoj be teismo sulikviduodamas net 
savo draugus.

Stalinizmas įvedė vergiją tautoms ir milijonus žmo
nių pristatydamas prie katorgos darbų, įkurdamas kon
centracijos stovyklas, kad milijonai nelaimingųjų kur
tų rojų žemėje. Hitlerizmas irgi neapsileido savo bro
liui pavergdamas tautas naujai tvarkai pasauly įvesti.

Stalinas pavergtų tautų gyventojus prievarta išga
beno iš savo namų j gilumą šalies, Hitleris gi gerai 
pamokytas juo paseka.

Stalinas užgniaužia piliečių laisvę, pavergia jų są
žinę, persekioja religiją ir bažnyčias apkrauna didžiau
siais mokesčiais, kad jos susilikviduotų, Hitleris tą patį 
daro savo imperijoj.

Stalino desperatiška cenzūra nepripažįsta kitokios 
spaudos ir propagandos, kaip tik komunistišką, Hitle
ris neleidžia kitokios, kaip tik nacionalsocialistiškąją.

Bolševizmas pasirinko sau raudoną vėliavą, kanos 
baltame dugne sukryžiuoti kūjis ir piautuvas, nacional- 
socializmas irgi pasirinko tą pačią vėliavos spalvą, tą 
patį baltą dugną ir juodas kryžavones — savo “Hacken- 
kreuzą” (Palyginkite abiejų diktatorių revoliucines 
skirtas pasauliui užkariauti vėliavas; kaip jos viena į 
kitą panašios! Iš tolo ir atskirti negalima).

Pažiūrėkime j tų diktatorių fotografijas, jų fiziono
mijas, meskime žvilgsnį į jų išsilavinimą, jų leidžia
mus drakoniškus įstatymus ir jų darbus — ar daug 
skirtumų tarpe jųdviejų rasime?

Dar vienas panašumas: jiedu abu savo širdyje ne
kenčia demokratijų, nes ahiems sąžinė išmetinėja už 
falsifikacijas balsavimuose ir demokratiškų principų 
sulaužymą. Nekęsdami demokratijų jiedu abu susibi
čiuliauja 1939 metais ir duoda kruviną pradžią dabar
tiniam karui.

Stalinas ir Hitleris tampa draugai ir viens kitam pa
deda sunaikinti ir sutrypti tiek valstybių: demokratiš
kų ar monarchiškų visoj Europoj.

Šiandien Stalinas su Hitleriu priešai. Vakarykšti 
draugai, šiandien priešai. Bet tai įvyko ne dėl to, kad 
vienam draugui būtų pagailę demokratijų. Anaiptol ne!

s
Čia tik įvyko mažas nesusipratimas tarpe dviejų bro

lių ir draugų. Čia toji diktatūra besotė šiek tiek biznį 
sugadino. Mat abu bevalgydami prie vieno bliūdo — 
bešeimininkaudami Europoj, susipyko dėl košelės. Be
valgant vienam ir kitam apetitas padidėjo; nebepasi- 
dalino Europos likučiais, kitaip sakant “gyvybės erd
vėmis” ir ėmė sau šaukštais kaktas daužyti. Tačiau, 
nemanykime, kad jiems susitaikyti ir vėl draugystėj 
gyventi rastųsi didelių kliūčių? Juk jiedu broliai vieno 
tėvo vaikai ir buvę drangai.

Taip aš ir pasilieku prie įsitikinimo, kad Stalinas ir 
Hitleris neturi esminių skirtumų. Abu broliai, abu dik
tatoriai, abu buvę draugai, abu dabar priešai, abu vis 
abudu ir pasiliks abudu demokratijų ir žmonijos lais
vės priėjai. D. A. Butėnas

(“Draugas”, 1917 m. bal. 
20 d.)

Vokietijoj visuotinas strei 
kas..,. Vokietijai gręsia vi
suotinas amunicijos darbi
ninkų streikas, kuris gali 
suparaližuoti vokiečių veiki
mą karo laukuose. Ligšiol 
jau sustreikavo 200,000 dar
bininkų.

Jungt. Valst. ir taika....
Socialistai spiria, kad nau
joji Rusijos vyriausybė kuo 
greičiausiai , susitaikintų su 
Vokietija. Jungtinių Valst. 
vyriausybė daro žygių, kad 
neprileisti rusų prie taikos 
su Vokietija.

•

V. Kapsukas važiuosiąs į 
Rusiją... V. Kapsukas “Ko
voje” rašo: “Jaučiuosi, drau 
gai, kad, žinodamas rusų 
kalbą, galėsiu Rusijoj nepa
lyginamai daugiau veikti, 
negu čia, Amerikoj, galėsiu 
įeiti į patį darbininkų sūku
rį; o čia turiu pasitenkinti 
siauru lietuvių darbininkų 
judėjimu”. O kaip pasielgs 
kiti tos rūšies lietuviški “re
voliucionieriai?”

L. Vyčiai ir Jungt. Valst. 
kariuomenė... L. Vyčių cent
ro komisija išleido atsišau
kimą į savo' narius, siūly
dama organizuoti Jungt. 
Valst. armijai lietuvių sa
vanorių pulką. “Geriausiai 
būtų, kad visi lietuviai liuos- 
noriai sueitų į vieną kuopą, 
tuomet ir daugiau dvasios 
ir daugiau naudos būtų.”

•
Mūšiuose trys milijonai 

kariųu... Talkininkai (pran
cūzai, anglai) puola Vokie
tiją plačiu frontu. To fron
to mūšiuose dalyvauja trys 
milijonai kareivių.

•
Blaivininkai veikia-, šv. 

Kryžiaus parap., Chicagoje, 
blaivininkai veikia. Kuopos 
valdybą sudaro: kun. N. Pa
kalnis, ■ St. Kasmauskis, F. 
Šemetulskis, M. Mikšaitė, 
St. Norvaišaitė, O. Pociūtė.

Po svietą pasidairius
— Ar gali būt rojus ant

žemės? j
— Ne tik gali, bet vie

nas jau buvo, o kitas da
bar yra. Buvusiame rojuj 
Adomas ir Ieva garbino 
Dievą ir nieko nedirbdami 
sočiai pasivalgydavo, žino
ma, iki kipšas nesugundė 
Ievos obuolį nuo uždrausto 
medžio nuskinti, pačiai pa
ragauti ir Adomui duoti at
sikąsti. O dabartiniame bal
šavikų rojuje (Rusijoj) 
žmonėms uždrausta Dievas 
garbinti; jiems įsakyta 
daug dirbti ir neduodama 
valgyti.

Vienas mano tavorčius 
prisiuntė gromtą, kurioj ra 
šo, kad aš praleidęs pro 
savo delną vieną svarbų 
įvykį Čikagoj, būtent kaip 
viena Stalino draugė apmo
vė taip pat Stalino poetą. 
Esą, kai tas pareikalavęs 
grąžinti jam pinigus, tai ji
nai išpašolvonijo lauk su 
jį visu jo čemodanu. Paskui 
buvęs balšavikiškas teis
mas, kuris tą rokundą taip 
išsprendęs: tas poetas bu
vęs buržujus ir, valug Sta
lino konstitucijos, jam neva 
lia buvo laikyti jokios nuo
savybės. Dar daugiau, jei 
balšavikai Amerike turėtų 
savo parėdką, už tai dar 
būt buvęs pasodintas į džė- 
H. Į 4į

Dabar, sako, toji draugė 
vėl fišina tarp balšavikų. 
Sako, ji turinti akį ir ant 
lietuviškai rusiškos gazie
tos redaktorių, kurie taip 
pat yra prie pinigo.

Sykį Firestonas, Ediso
nas ir Fordas sumislijo pa
sivažinėti. Atsitiko taip, 
kad kelyje jiems automobi
lio šviesos užgeso. Važiuo
dami tamsoje jie užvažiavo 
ant tokio daikto, kad spro
go tajeras. Privažiavus prie 
pirmojo garažo Fordas iš
lipo ir pašaukė mechaniką.

— Kokias tamsta turite 
šviesas? — paklausė me
chanikas.

— Edisoiškas, <— atsa

kė Fordas.

— O kokie tajerai?
— Fi res toniški.

— Būtų labai įdomu ži

noti, kokie ponai sėdi tam

stos automobiliuje, — pa

reiškė mechanikas.

— Edisonas ir Firestonas, 
o aš esu Fordas, — atsakė 
Fordas.

Mechanikui beritant nau
ją tajerą, ponas Burrough 
iškišo pro automobilio lan
gą savo žilą galvą ir bal
tus, ilgus ūsus. Pamatęs tai 
mechanikas suriko:

— Jei tu sakysi, kad esi 
Santa dausas, tai kad jau 
trauksiu per nosę šiuo ren- 
čium, tai per amžius nepa- 
mirsi!

SPICPIRVIRVIO DUMKOS
Man vis norim sužinoti 

štai kas: kodėl prof. Kam
pininko šnekų ir delnų pir
mas besiklausąs veidas pa
veikslėlyje tiek į Vabalą — 
Pruseiką panašus? Turbūt, 
Leonas uoliausias Kampi
ninko skilties skaitytojas?

Rytojaus milionieriai: as
menys, kurie turės gerus au 
tomobilio tajerus, 100 svarų 
cukraus, pakelį “safiety ra- 
zor” ir dvi poras kelnių su 
“kapsais” prie vieno siuto. 
(The Daily Tribūne).

JUST

BOMBARDUOJA OKUPUOTĄJĄ PRANCŪZIJĄ

Pirmasis paveikslas britų bombų apgriau to Paryžiaus. Tuo tarpu britai paaštrino 
orlaivių atakas Vokietijoje ir nacių okupuotuose kraštuose.
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CHICAGOJ! IR APYLINKE!
Pirmoji draugija, kurioj išmokau visuomenės 
darba dirbti. Vakaro nariams pagerbti proga

North Side. — Viena iš gyvenimo. Kleb. kun. J. Šau-
seniausių, didžiaūęių ir daug 
nuveikusių draugijų čia yra 
vadinama draugija po globa 
Šv. Cecilijos, įsteigta 1906 
metais.

Pradžioje ši draugija ne
buvo pašalpinė ir jos vardas 
buvo kitoks, būtent Drama 
tiška Šv. Cecilijos Oiedorių 
draugija. Susispietę draugi- 
jon lietuviai ruošė įvairius 
vakarus, vaidinimus. Drau
gija nei konstitucijos netu
rėjo, dėlto jai galėjo pri
klausyti įvairių pažiūrų žmo 
nės. Kaip žinome, bedieviai

linskas ta proga, pasakė kal
bą, pagyrė draugijos valdy
bą ir narius, kurie sutarti
nai darbuojas ir paragino 
toliau laikytis vienybės. 
Žmonių buvo pilna salė.

Po visam smagiai pasi-1 
linksminta.

Ši draugija buvo pirmuti
nė draugija Chicagoj, ku
rion aš įsirašiau 1905 me
tais ir pradėjau visuomenės 
darbą dirbti. Kaip ir kiek
vienas eilinis darbuotojas, 
būdamas nariu tos draugi- į 
jos išmokau būti naudingas 
visuomenei.

SĄJUNGININfcŲ AV1ACMOS ATAKOS nuoliams, šaukiamiems ir 
liuosnoriai stojantiems į U. 
S. kariuomenę.

X Biznierių Zi mantų, 930 
W. 35 PI., jau kuris laikas 
kai tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj. Ypatingai pa
sigenda tėvai, kuriems jis

X 40 vai. atlaidų Aušros padėdavo bizny.
Vartų bažnyčioj iškilminga x Frank Liąuor Store, 
užbaiga rytoj vakare 7:30 4012 Archer Avė., šį pava- 
val. Mišparus giedoti cho-' sarj pertaisoma tikrai mo

derniškai. Bus vietos ir nau
jam stakui. Be to, baras 
mandagiai aptarnauja kos- 
tumerius.

nui padės ir suvažiavę Chi
cago lietuviai vargonininkai.

X Kostantas J. Boguslo- 
vas, brolis “Draugo” inter- 
taipisto, pašauktas į ka
riuomenę. Išvyks balandžio 
23 d.

X Kaz. Rainis, Jr., su

visose draugijose mėgsta i 
visokias suirutes kelti. Taip I Malonu pastebėta, kad ši 
buvo ir šioje draugijoj. Pa- j draugija drąsiai žiūri į savo 
galios prieita prie to, kadia‘eitį' ,Jai «•» Paklausyti 
kilnų darbą dirhančiam žmo
gui dėl bedievių triukšma- 
vimo pasidarė nepakenčia
ma. Matydami katalikai, kad 
draugijoj suirutė niekuomet 
nesiliaus, nutarė parašyti 
jai konstituciją, kuri buvo 
patiekta klebonui, kad pat
virtintų. Nauja konstitucija 
pakeistas ir draugijos var
das, būtent Šv. Cecilijos Pa
šaipūnė Draugija. Konstitu- 
cijon įrašytas ir vienas svar
bus skyrius, paragrafas, kad

("Dr*u|«" Acme telephoto)

Sąjungininkės tautos pradėjo dviejų frontų aviaci
jos atakas: britų aviacija bombarduoja Vokietiją ir o- 
kupuotąją Prancūziją, kai tuo pačiu laiku Amerikos 
bombanešiai pravedė iš slaptų bazių smarkias atakas 
japonų bazėse Filipinuose.

X F. G. Lukas, 4108 Ar
cher Avė., savo gražų kam
pą nori taip papuošti žole 
ir gėlėmis, kad viliotų kiek-

žmona atvyko f Chiogo pa- vieno praeivio ak' biett» 
Viai moka savo nuosavybes 
puošti.

X Sveikinam kun. Mozerį!
Baland. 15 d. suėjo lygiai 
trys metai, kai kun. Dama
zas Moaeris, M.A., S.T.D..

1 Studijuoja Catholic Univer
sitete, Washington, D. C. 
Kitą mėnesį, baigiant dvie
jų metų studijas, tikisi gau
ti JiCX. laipsnį. Kdn. D. 
Mozeris buvo įšventintas 
balandžio 15 d. 1939 m., 
Mundelein seminarijoje ir 
po to pasiliko seminarijoje 
tęsti studijas S.T.D laips
niui įgyti. Per praeitus du 
metus kun. Damazas studi
javo kanoniškas teises Wash 
ingtone. Birželio mėnesį ti
kisi sugrįžti į Chicagą ir čia 
pradėti veikimą.

vyrai ir moterys. Pfcstaruo 
ju laiku daug rašosi ir jau-, 
nimo, kas užtikrina draugi-Į 
jai ateitį. Jeigu Dievas ir 
toliau laikys tokioje sveika
toje, manau gaifti iš šios 
draugijos ir ketvirtą dova
ną.

Linkiu Šv. Cecilijos drau
gijai pasisekimo visuose joB 
darbuose. A. Valančius

sisvečiuoti pas savo tėvus, 
gyvenančius West Side, ir 
žmonos tėvus, gyvenančius 
Brighton Park.

X Kun. A. Mažūkna, MIC., 
kuris po operacijos buvo iš

X “The Baltoscandian 
Confederaticn”, Lietuvių 
Kultūrinio Instituto leidi 
nys, buvo sutiktas tokiu en-

žmogaus geidulys pradžio 
je tik voratinklis, paskui — 
stora virvė. Talmudas

Iš Moterą Sąjungos
u u o onjfiiuo, (jaiaįiaioo, n.«xvi . "II

kiekvienas narys turi atlik- Zu KUOPOS VCIKiOS 
ti išpažintį. Šis paragrafas j Brighton Park. — Mote- 
ne tik bedieviams užkirto I rų Są-gos 20 kp. l>ikė susi- 
kelią briautis į draugiją, bet rinkimą balandžio 13 d. Be
ir jau eęąmus joj pažabojo. 
Neilgai reikėjo laukti, kai 
vienas po kito braukėsi iš 
draugijos. Tai įvyko 1911 
metais.

Nuo to laiko draugijoj 
prasidėjo sutartinas veiki
mas, pradėjo augti ir pasi
žymėti naudingais darbais 
ir Dievui ir Tėvynei. Ir po

kitų svarstytų reikalų, nu
tarta dalyvauti Motinos Die
nos minėjime.

Sąjungietės turi gražų pa
protį, minint Motinos Die
ną, eiti bendrai prie šv. Ko
munijos. Šįmet tas minėji
mas įvyks gegužės 3 d. Die
vo Apvaizdos bažnyčioje 
bendra Komunija ir ben,-

šiai dienai draugija daug,drais pusryčiais parapijos
veikia ir remia visas kata
likiškas įstaigas ir katali
kiškąją spaudą.

Balandžio 11 d. draugija 
buvo surengus parapijos sa
lėj vakarą pagerbimui na
rių, kurie per 25 metus ne
ėmė pašalpos iš draugijos 
iždo. Atsirado ir tokių na
rių, kurie per 30 metų nėra 
ėmę pašalpos.

Vakarui suruošta graži 
programa. Atvafdinta juo-

salėj. Visos 20 kuopos narės 
jau iš anksto yra prašomos 
dalyvauti toje dvasinėje puo 
toje ir pagarbinti visų mo
tinų Motiną Mariją.

Gal hiekada pasaulis ne
buvo taip reikalingas grei
tos Dievo Motinos pagalbos 
kaip dabar. Tad visos turi
me arčiausiai glaustis prie 
dangiškos Motinos ir ben
drai prašyti jos užtarymo 
skęstančiai žmonijai. Be to,

šalyje, kur mūsų sąžinė ne- Mflferye išrfir|mtrm 
varžoma ir tikybiniai jaus-r 4* IMI II Mllll v* 
mai nepersekiojami. Nežino
me kokiose aplinkybėse švę
sime Motinų Dieną kitais 
metais.
A.R.K. vieneto reikalai

Moterų Sąjungos suorga
nizuotas A. R. K. vienetas 
veikia gražiai. Bet yra daug 
moterų ir mergaičių, kurios 
taip pat galėtų prisidėti. Rei 
kia ir labai reikia įsisąmo
ninti, kad esame baisiame 
kare ir kiekviena mūsų tal
ka šaliai labai reikalinga ir 
įvertinama. Tad nieko ne
laukiant, prašome kuo dau
giausiai dėtis prie R. Kry
žiaus vieneto, nes darbų pa
reikalavimas yra didelis.
Susirinkimai būna pirmadie
niais ir penktadieniais Ven- 
geliausko salėj, 4500 S. Tal
man Avė.

Vienetas nutarė pasikvies
ti 50 jūreivių, kurie čia ne
turi savo artimųjų ir su
rengti jiems vaišes, gegužės 
30 d. vakare toje pačioje 
salėje. Koresp.

Našlaičio
nekrinta.

k i nga komedija iš vedusių mes dar laimingos laisvoje

yiCTORY

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE

BONDS
STAMPS

vykęs j tėviškę, Worcester,ttuaiai“u’ kad visa laida jau

WHOLESALE
liquor
ĮSTAIGA

po šimtą valandų
Šį vakarą bus įdomi 
rankdarbių paroda ir 
“bunco” žaidimas

Cicero.

ašaros veltui

Mass., pasilsėti, praeitą šeš
tadienį grįžo Chicagon. Jis

veik išsemta ir didesnių už
sakymų jau nebegalima iš

eina “Laivo” red. pareigas. Pydyti.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, vadinamam “Page
rinimo Fonde” jau yra arti 

šiandie, balan- Į pusketvirto tūkstančio dol.
džio 20 d. parapijos salėje 
Šv. Antano parapijos Raud. 
Kryžiaus vienetas rengia 
“bunco” ir užkandžius. Do
vanų bus daug ir vien tik 
rankų darbo pasišventusių 
moterų ir merginų.

Rengimo komisija suside
da iš aktyvių narių: K. Sriu- 
bienės, Bočiūnienės, Rei- 
kauskienės, J. Grybauskie- 
nės, A. Grybauskaitės, Lau- 
danskienės, A. Atkočiūnie- 

’nės. Atsilankiusieji suteiks 
paramos savo kraštui ir pa
dės Raud. Kryžiui atsiekti 
savo tikslą.

Ciceros Raud. Kryžiaus 
vienetas yra vadovystėj A. 
Atkočiūnienės. Vieneto na
rės yra pašventusios savo 
liuoslaikį nėrimui, siuvimui, 
įtaisymui reikalingų viene
tui dalykų. Gi sekančios yra 
jau išdirbusios šimtą arba 
virš valandų ir vis dar dar
buojasi: J. Stanienė, L.

Fondas nuolat auga.
X Dr. P. Atkočiūnas, tu 

rįs ofisą adresu 1444 S. 4k 
Ct., Cicero, šiuo metu labai 
užimtas dantų taisymu jau

Couble, J. Kancienė, A. Am 
brazaitienė, M. Česienė, A. 
Stašoitienė, K. Sriubienė.

Vakaras prasidės 7:30 
vai. Įžanga 25c. Cicerietė

VV (I L K S 1 L O I O
!945 W?st 3 = * Str-'‘

Išvežiojsnie 
|:« vl-ą 
Chicago.

^/z

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

Ali/A C RADAD Pasirinkti ir Prisipirkti 
L.AAI ĮKASO L//ADr\l\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU 

Geresnes RūAies Auglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai anglintnkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kares pro
dukcijos dėlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)

PRIPILDYKIT SAVO SANDftUUS lft SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Po skontas Mine Run, iš JO
gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5
Ūmius arba daug.au, už tonų ..............................

Smulkesni yra daug pigesni.

BLACK BAND LUMP anglys, nž $10.50
toną ..........................................................................................* *

j r s knate kviečiami ATSI
LANKYTI J MŪSŲ SPECIALI
IŽI’AKDAVIMĄ SEKANČIU 
MUZIKOS INSTRUMENTU

X M M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Totn Toms” pritai
komi prie visokių Ba.iaba.nu Si
tų, greiti pčdhilal "Cy.nbols” Ir 
"Cymbol Hoiders” kur tik reilka- 
Lngl, “Hi-Boy after beat Hedals” 
benams ir orkestroma, TrObos, 
Ciarinetat, Saxaphonal, Trombo
nai "standara" lždlrbysčlų, Smui
ko*, Cellos, Strūnlnte.1 Basai, Gul- 
tarai, Banjoa alūnai, Ir "cases”,( 
••moūth pleces”, "mute reeds”, tr 
muzikos atovlklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičių Ir 
“cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių iSdtrbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.
A. B.G. DRUMMERS SKRV1GE 

• 14 Mazwell StrUM, OhldsRO

$12.95

CRANE COAL COMPANY
5832 SO. EONO AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

KOPPERS COKE (KOKSAI), už vie
ną toną, ...............................................................................

WHOLESALE
FURNITURE

BROKERt-
Dining Room Sets — Parlor 
Sete —- Bedroom Beta —- Rūgs 
— Radios — Refrigerators —» 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertiaed items.

r\ A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mūsų jardą ir apžiūrėk sta- 
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILL-

,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERHOLA- Dėl garažą, porčių, viš
tą, skiepų ir Datų. PASITARK SŲ 
MUSŲ EKSPERTAIS dėl btostruk- 
eljfos Ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS m PRISTATYMAS dykai •

Cash arba lengvais Išmokėjimais 
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

CONRAD
Fotografas

fttutlja jreogt* pir 
ssee rUMm M mo
demiBkomls užlal 
<omts Ir <M)ljSroo< 
MieeoMU. Darba.

MtX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Tėlefonas — REPUBLIC 6051

420 W. 63rd Street
TaLt Mate - PfClw.nl

---- ------- ■
-_ — --- - - -- ------ - , 1--- A -______— - - A_ _ - . A ._ .__ ___ _ —------

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
laąpykrt apsaugotoj įstaigoj, lead užtikrinti savo ateitį. Apart ap-
draudos mes turime didžiaąeį ateargoe fondą virtoj IRfnois valstijoj

Duodam patjcolas už 41/2% ir aukščiau

SIAUBAM) FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackfeuich. Pree. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE___________ Tel. VIRGINIA 1141____________________________

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. (JOVTCRNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Wa«Wagto«, D. C.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. W«d. 9 A. M. to 12 amm. Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

NEMPRINT KUR TONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR V ASINIU ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS TR 

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

DAIGIU/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintėlls ir Smagiausias 
V atartais Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienom Ir 9:30 v. vak. 
PENKTAD. tr ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil
6755 So. VVestern Avenne 

Phone- OROvehiU 2242

daug.au
PfClw.nl
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LAIMĖJUS AMERIKOS VĖLIAVAI, BUS LAISVA LIETUVA
LICDNOS ŽINIOS APIE LIETUVĄ. KAIP VOKIEČIAI ŠAUDĖ GANYKLOSE AVIS. 
NACIAI ŽIAURIAI PLĖŠIA IŠ LIETUVIŲ ĮVARIUS DAIKTUS

ŽMOGUS, KURS IŠĖJO Į 
KOVĄ SU PAUKŠČIAIS

Vienos moteriškos kieme
Mus pasieka liūdnos ži

nios apie Lietuvą, kur na
ciai piešia žmones ir viską 
atima iš žmonių, ką jie tik 
turi geresnio, bet tik nega
li iš lietuvių širdžių išplėšti, 
noro ir troškimo būti lais
vais. 1

Vokiečiai nė kiek nepasi
keitė: kokie jie buvo Didžio
jo karo metu, tokie jie yra 
dabar. Tiesa, vokiečiai na
ciai dabar dar žiauresni.

Štai Didžiojo karo vaizde
lis iš Lietuvos gyvenimo, 
kaip vokiečiai piešė ir vogė 
lietuvių turtus. Bet tai te-, 
buvo tik pradžia. Vėliau šis 
plėšimas ir vogimas pasjda- 
rė vokiečių sistema.

Vokiečiams okupavus Lie 
tuvą, ūkininkai, kiek galė
dami, skubėjo grūdus berti 
dar į neparuoštas dirvas, 
kad vokiečiai negalėtų atim
ti. Arkliai beveik niekada 
namie nenakvodavo; su jais,I
bernai ir vyresnieji broliai 
kiauras naktis bastėsi po 
miškų tankumynus, Namie 
buvo paliekami patys blogie

ji kuinai, kurie vokiečiams 
netiko. Su jais ir žemė bu
vo dirbama Visą likusį 
dar nesunaikintą turtą žmo
nes pradėjo, kiek įmanyda
mi, slėpti, kasti į žemę, vež
ti į neprieinamas ir nepri
važiuojamas vietas pas pa
žįstamus, nes šiaip laukė 
neapsakomas vargas ir skur 
das.

Kokio žiaurumo vokiečiai 
pasiekė, matyti ir iš to, kad 
jie kaimų ganyklose rengda 
vo savotiškas medžiokles. 
Mat, tose ganyklose ganės 
tūkstančiai kelių kaimų 
avys. Vokiečiai atvažiuoda
vo į tas ganyklas ir šaudy
davo avis. Kiek reikiant jų 
prisišaudę, susidėdavo į ve
žimus ir dingdavo. Net sun
ku buvo susekti, kurio ūki
ninko avis nušaudavo.

Dabar lietuviams sunkiau 
suslėpti įvairius daiktus, nes 
nebėra tokių neišbrendamų 
pelkių ir raistynų, kaip bu
vo Didžiojo karo metu. Per 
dvidešimts du nepriklauso
mo gyvenimo metus Lietu

va nusausino balas ir prave
dė puikiausius kelius, todėl 
dabar naciams patogiau lie
tuvius kontroliuoti ir plėš
ti jų turtus.

Bet dabar naciai kitaip 
elgiasi, negu Didžiojo karo 
metu elges vokiečiai. Dabar 
naciai įsako ūkininkams su
vežti į paskirtas vietas vil
nas, paukščius, gyvulius ir 
javus ir po to naciai sako, 
kad ūkininkai laisvu noru 
jiems suaukojo įvairius dai
ktus.

Lietuvį žiaurus priešas 
piešia ir smaugia, bet jis po 
skaudžių pergyvenimų vėl 
bus laisvas ir nepriklauso
mas, nes jis to nori to ir 
siekia ir laukia, kad kogrei- 
čiausiai naciai sau sprandą 
nususuktų. Užtat mes Ame
rikos lietuviai viską turime 
daryti ir taip aukotis karo 
reikalams, kad Jungt. Ame
rikos Valstybių vėliava lai
mėtų, nes laimėjus Ameri
kos vėliavai, bus laisva ir 
Lietuva. , ? i

augo medis, kuris gražiai 
išsišakojęs, buvo nuleidęs 
šakas į kaimyno kiemą. Kai 
mynas buvo patenkintas ša 
komis ir dažnai po darbo 
mėgo po jų pailsėti ir pas
vajoti.

Atėjo pavasaris, atskrido 
paukšteliai ir užtraukė savo

Chicagoje bus
daugiau triukšmo

Pereitą savaitę Chicagoje 
aliarmas, pranešąs apie ka
ro lėtuvų oro atakas ne vi
sai buvo sėkmingas, nes 
daugel vietų nebuvo girdė 
ti aliarmo balsų arba labai 
silpnai tebuvo girdėti sire
nų balsai.

Kad ateity aliarmas būtų 
sėkmingesnis, todėl Chica
gos Civilinės apsaugos ofi
sas įrengs daugiau ir garses 
nių Sirenų, kad visus ir visi 
girdėtų sirenų balsus, pra
nešančius apie atakas iš 
oro.

giesmę, nežinia kodėl mote
riškės kaimynui nebepatiko 
paukštelių dainos. Todėl jis 
griebės kirvio ir nukirto ša 
kas, kurios buvo išsišakoju
sios į jo kiemą. Moteriškė 
savo kaimyną patraukė į 
teismą už šakų nukirtimą, 
bet ji nieko nelaimėjo. Į kai 
myno kiemą šakos nebelinks 
ta, bet paukšteliai vis tiek 
dar atskrenda į tą medį ir 
užtraukia maloniais balse
liais gražią pavasario daine 
lę. Nežinia kokių priemonių 
dabar minimas žmogus 
griebsis prieš giedančius 
paukščius. .

Iš Lietuvai Gelbėti 
Fondo veikimo

Bridgeport. — Kadangi 
pasaulis panardytas kraujo 
jūroj, sykiu ir mūsų tėvy
nė Lietuva eina erškėčiuo
tu keliu, kadangi mūsų bro
liai, sesutės badu marinami 
Sibiro tyruose, šis skyrius, 
susirūpinęs nelaimingų tė
vynės likimu, užsibrėžė šią 
vasarą daryti vieną, kitą 
parengimą.

Bal. 25 d. bus pasilinks
minimas, draugiška sueiga 
pas svetingus Mazeliauskus, 
3259 S. Union Ave. Jų sve
tainėj svečiai turės progos 
susirinkę paremti kilnų su-

't>aX 25, TTO

i manymą.
Vasariniam išvažiavimui 

paimta Labdarių ūkis bir
želio 14 dienai.

Nepamiršta nei dvasios 
vadų

Jaunam energingam daug 
nusipelniusiam vikarui kun 
S. Gaučiui penkių metų ku
nigystės proga rengiamas 
pagerbimas — vakarienė s c. 
programa birželio 28 d. pa
rapijos svetainėj.

Mūsų visuomenė remia vi 
sus kilnius darbus, nėra a- 
bejonės. kad tinkamai įver
tins ir kun. S. Gaučą savo 
skaitlingu atsilankymu.

Laima

*

214,000 Civilinėj

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 BUDRIKO, NES 
PREKES BUVO SUPIRKTOS KADA KAINOS DAR BUVO ŽEMOS!

MacARTHURAI ATVYKSTA AUSTRALIJON

{"Draugas" Acme telephoto)

Pirmas originalus paveikslas pasiųstas Amerikon, kuriame kairėje Mrs. Douglas 
MacArthur ir sūnus Arthur kalbasi su Australijos kariuomenės ministeriu Forde (ci- 
vile kepure) ir dešinėj gen. MacArthur su *leit. gen. George Brett.

DAUGIAU IR PATVARIAU
REIKIA DIRBTI

Ši savaite yra švaros sa-l 
vaite. Todėl per šią savaitę i 
ypatingiau išvalykime savo 
namus, garažus ir kitus pas
tatus? Rastas senas gumas, 
nevartojamą metalą ir kito 
kį geležies laužą surinkę 
nusiųskime į senų daiktų 
rinkimo punktus karo reika
lams.

Ši švaros savaitė teparagi 
na visus taupyti ir atlieka
mus senus daiktus atiduoti 
karo reikalams.

švaros savaitės proga ma 
joras Kelley pasakė kalbą, 
kurioje ragina chicagiečius 
ir chicagietes taupyti, dau
giau ir patvariau dirbti iki 
karas bus laimėtas.

Jei mūsų broliai nesigaili 
savo gyvybės karo fronte 
už laisvę ir gražesnį gyveni 
mą, tai mes namie pasilikę 
irgi parodykime daugiau

pasišventimo ir aukos dva
sios, kad tikrai laimėtumėm 
šį karą.

Panašių paskaitų 
daugiau

Pereitą penktadienį, Chi
cagoje, Vyčių salėje, Wes- 
tern ave., prof. Stanton lai
kė įdomią paskaitą apie Ja
poniją ir jos karo perspek
tyvas.

Prof. Stanton paskaita 
buvo įdomi ir turininga. 
Reikėtų, kad L. Kultūrinis 
institutas daugiau panašių 
paskaitų suruoštų.

Į prof. Stanton paskaitą 
buvo atsilankusių nemažas 
būrys lietuvių.

Kas įžeidusiam dovanoja, 
tas tikrai moka save suval
dyti.

apsaugoje
Šiandien, balandžio 20 d., 

Chicagoje 108 viešose mo
kyklose pradės lavinti ir 
ruošti 214,000 asmenų civi
linio apsigynimo darbams.

Civiliniam apsigynimui 
pamokos bus pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais nuo 7:30 iki 9:30 vai. 
vakare. Išėjus civilinio ap
sigynimo kursą, po to bus 
lavinama kaip apsiginti nuo 
gazo pavojų ir kiti pagelbi- 
niai darbai.

Šią savaitę išeina
nauja knyga

Kol kas
neims į karg

Pulk. Paul Armstrong, 
Illinois valstybės karo tar
nybos viršininkas, pereitos 
savaitės gale pareiškė, kad 
tėvai, kurie turi nors vieną 
vaiką, tai bent kol kas ne
bus šaukiami karo , tarny
bon.

Cirkas Chicagoje
Pereitos savaitės pabaigo 

je į Chicagą atvyko cirkas 
ir prasidėjo Chicagos stadi- 
jone Cirko gastrolės, kurios 
tęsis iki gegužės mėnesio 
3 d.

Cirko programoje yra vi
sokių numerių, kaip klau- 
niai, drambliai, arkliai ir ki 
ti dyvai.

Knr kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

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

Šią savaitę išeina iš spau 
dos K. Baro knyga, kuri pa
vadinta: Tremtinio pergyve 
nimai. šioje knygoje, turin
čioje 80 puslapius, aprašyta 
įspūdžiai ir pergyvenimai 
keliaujant iš pavergtosios 
Lietuvos, per Vokietiją, Is
paniją, Portugaliją ir Brazi
liją, į Jungtines Amerikos 
valstybes — laisvės šalį.

UBFP.TY UMERKKS

A cbeerfol old mammy 
named Hannah,

Vho’d lived eighty yean in 
Savannah

Sald—"Sho’nuff. ITI bny 
Defenae Bonda, ’cauae I 

Am in love with the Star 
Spangled Bannah!”

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Miegamo Kambario Setg .Vertybės:-
MODERN BEDROOM SETAI — Waterfa11 VValirut Bedroom Setai, naujo ir 
švieso padarymo — didelė lova, chest ir dreseris — 3 šmotai, a , A p Z\ 
apkainuotos pigiausiai, už ................................................................  4) O z. O U

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

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

su padidi-
$39.50

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

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU 1

JOSEPH F. BUDRIK, Ine., į
DVI DIDELES RAKANDŲ KRAUTUVES j

3241 So. Halsted St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3409 So. Halsted St. 1
Dėl Sąžiningo Radio Pataisymo, Telefonuokite YARDS 3088.

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

r


