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Lauryno Upeje Nuskandino 2 Laivus
Išgelbėta O

MURAVJOVAS KORIKAS 
IR STALINAS TRfiMIKAS.

Žiaurus caro gubernato
rius Lietuvoje, Muravjovas 
Lietuvos istorijoje žinomas 
koriko vardu. Bemalšinda- 
mas sukilimą Lietuvoje jis 
nužudė 129 žmones, į kator
gą išsiuntė 972, į Sibirą iš
vežė 1,427, į artimesnes Ru
sijos sritis—1,529, į kariuo
menę atidavė 345, areštavo 
864, perkėlė j Rusiją ir davė 
žemės 4,096 Lietuvos žmo
nėms. Taigi iš viso nuken
tėjo 9,361 žmogus. (Žiūr.
Šapokos “Lietuvos Istorija” 
pusi. 473). Už tuos savo 
darbus Muravjovas “įamžin
tas” istorijoje “koriko” var
du.

Dabar mūsų laikraščiuose 
jau kelinta savaitė' spausdi
nami vardai lietuvių, Stali
no ištremtų Rusijon, Sibi
ran. Kasdien spausdinama 
po 100-200 vardų, su raide 
“G” jau pasiekta 3,000, o 
kur dar galas? Bus vien iš
tremtų lietuvių apie 20,000.
O kiek išžudyta kalėjimuo
se, kiek lietuvių sušaudyta 
liageriuose! Tai didžiausis 
mūsų tautos naikinimas, 
kokį tik istorija žino; kru- 
vinesnis už Muravjovo. Sta
linas Lietuvos istorijoje pel
nė Trėmiko ir žudiko vardą

O kiek dar yra gyvų lavo
nų, kurių lietuviškoji dva
sia užmušta, kurie po tiek 
išlieto kraujo ir ašarų vi? 
dar garbina Staliną Trėmiką 
ir Žudiką. Ir Muravjovas 
korikas turėjo garbintojų, jį 
garbino rusai caristai. Stali
ną Trėmiką ir žudiką gar
bina mūsų lietuviškieji ru
sai.

•
KAIP GYVENA MCSŲ 
TREMTINIAI.

Netaip seniai spaudoje 
pasirodė R. Ingersoll knyga 

' “Action on All Fronts.” Au
torius daug keliavęs, daug 
važinėjęs po Rusiją. Savo 
knygos 114 pusi. jis paduo
da drabužių kainas Rusijo
je, pažymėdamas kiek tas 
išeitų doleriais. Dolerio kur
sas—5 rubl. 30 kapeikų, tiek 
išmokama ir mūsų tremti
niams už siunčiamą dolerį.
Taigi kainos tokios: pigiau
sia moteriška dirbtinio šilko 
suknelė *200 rublių (37.74 
dol.), vyriškas siūtas nuo' ARTIMO MEILES 
400 iki 1,800 rublių (75.47- TARNYBOJE.

Ottawa, gegužės 13 d. — 
Vakar buvo pranešta, jog 
pirmą kartą istorijoje šv., 
Lauryno upėje priešo sub
marinas nuskandino Kana
dos laivą. .Tuo tarpu šian
die papildomai pranešama, 
jog iki šiol išgelbėta 41 lai
vo jūrininkas ir 46 ar 47 jū
rininkai išgelbėti iš kito 
laivo, kurio likimas neskel
biamas.

Plačiau apie įvykį nieko 
neskelbiama ir miestelio, ku 
riame išgelbėtieji išlaipinti, 
žmonės pareiškia, jog jų 
prašoma nieko apie įvykį ne
kalbėti.

Vėliau Kanados vyriausy
bė paskelbė, jog šv. Laury
no upėje submarinas nuskan 
dino antrą Kanados laivą.

Laivyno ministeris pas
kelbė House of Comomns 
posėdyje, jog antrasis laivas 
nuskandintas beveik tuo me
tu ir beveik toj pačioj vietoj' 
kaip pirmasis.

Lav®fe-«rtikęr— 
naujų kliūčių*

Bernas, gegužės 13 d. — 
Informuotieji diplomatiniai 
sluogsniai spėlioja, jog La- 
valis sutikęs naujų kliūčių 
savo pilno ekonominio ir 
karinio bendradarbia v i m o 
su Vokietija programai.

Po Lavalio konferencijų 
Moulins mieste su Hitlerio 
pasiuntiniu Paryžiuje Otto 
Abetz buvo tikimasi svar
bių pareiškimų, bet jų nesu
laukta. Iki šiol nesutarimo 
priežasties nežinoma. Kai 
kurie mano, jog tam tikras 
sąlygas pastatęs maršalas 
Petain arba net adm. Darla- 
nas.

Tuo tarpu antivokiškas 
judėjimas okupuotoje Pran
cūzijoje kaskart labiau ple
čiasi.

darbininkas gyvena taip, 
kaip Amerikoje gaudamas 
10 dolerių. Galime suprasti, 
koks ten sunkus gyvenimas 
lietuvių tremtinių.

NACIAI BANDO SIEKTI KAUKAZO ALIEJAUS

THARKOvjriTOE“ 
ZGERMAN 
x FRONT

DNIEPRO
•ETROVSK

S0V1ETRUSSIA

GERMAN THRUSTS 
ERMAN THREATS»M>

C'Druuiraa” Acme teiephoto!
Naciai pasirinko trumpiausią kelią prieiti prie Kaukazo aliejaus. Hitleris Kryman 

sutraukė savo kariuomenę ir Kerčio pusias al>| sukėlė ofensyvą. Tačiau turi nepa vyki
mus, nes susidūrė su gausinga rusų kariuomene, kuri turi stiprias pozicijas ir sėkmin
gai atmuša vokiečių ir rumunų atakas.

Popiežius kviečia pasaulio 
žmones sudaryt taiką

Vatikano Miestas, gegu- j “Protingi tautų vadai iš- 
žės 13d. — Savo kalboje į I gira šį atsišaukimą — ne iš
pasaulį Popiežius Pijus XII nepMėgumo, bet. dėl protin- 

gurno. .

KARO EIGA > t > j

Vlchy. — Vichy vyriau 
sybė paskelbė pasiuntusi 
Amerikos vyriausybei no
tą sąryšy j su * iškilusia 
Martinikos klausimu.

Berlynas.—Nacių radio 
paskelbė, jog Azovo jūro
je dalinai sunaikinta so
vietų laivynas, skirtas 
evakuacijai.

Tokijo. — Japonai skel
bia, jog Singapore japonų

Japonai pradėjo 
naujas atakas 
Kinijon iš Burmos

Londonas, gegužės 13d.—
Kinai šiandie paskelbė, jog 
gavusi paramos japonų ka. 
riuomenė veržiasi į pietry
čius Kinijos Yunan provin
cijoj' Paoshan miesto link, 
180 mylių nuo Burmos pa
sienio.

Vakar kinai buvo paskel-

339.62 dol.), marškiniai nuo 
30 iki 92 rublių (5.66-17.36

Šv. Vincento a Paulo drau
gija USA per 1941 m. sušel-

dol.), batai nuo 280 iki 442 pė 80,000 šeimų, išdalinda- 
rublių (52.83-83.40 dol.), ma 2’/2 miliono dolerių. Drau 
kautai (artif. seal coat) 3,- j gijos nariai 500,000 kartų 
000 rublių (566.04 dol.). i aplankė neturtingąsias šei-
Darbininko gi alga — 200 
rublių mėnesiui, laimingoms 
aplinkybėms susidėjus ji ga
li būti ir kiek didesnė, bet 
drabužius sunku įpirkti. In-

mas. Savo savaitiniuose su
sirinkimuose, vieton nario 
mokesčio, už “privilegiją 
tarnauti vargšams” suauko
jo—sumokėjo 123,374.57 dol. 

gersolas tvirtina, kad peri Tai padaro katalikiškoji 
mėnesį 200 rublių gaudamas artimo meilė.

. Popiežius Pijus XII-tas .

šiandie pareiškė: “Mes be 
jokio skirtumo vėl kreipia
mės į pasaulio žmones tai
kos.”

Kalbėdamas 25 metų su
kakties proga nuo įšventimo 
arkivyskupu Popiežius, pa
reiškė, jog “net ir prieš ka
ro paskelbimą aš visomis 
jėgomis dirbau už taiką ir 
dabar aš vėl kreipiuos pra
šydamas taikos.

“Aš žinau, jog bet koks 
praktiškas pasiūlymas už
gautų vieną ar kitą.” 
Nepraleiskit Progos.

Jis ragino valstybės vyrus 
nepraleisti progos “sudaryti 
teisingą ir tinkamą taiką.”

“Tautų vadams mes reiš
kiame tėvišką įspėjimą. Ne
suviliokite žmonių nuo aukš 
tesnių pareigų pašaukimo. 
Neatimkite vaikų iš jų tėvų 
tinkamos apsaugos.

Naciai skelbia sunaikinę 
rūsy kariuomenę Kryme.

Frontas nepasikeitęs - skelbia rusai
Berlynas, gegužės 13d.— 

Berlyno aficialus radio pra
neša, jog Vokietijos karo 
vadovybė paskelbė, kad 
“ kova prasiveržti per 
Kerch sąsmauką išspręsta.”

Tebeieško japonų 
laivų Pacifike.

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 13d.—Ste
bėtojai pabrėžia, jog netru
kus vėl turės prasidėti avia
cijos kovos už prie Australi
jos esančias salas.

Visoj apylinkėj sąjungi
ninkų lakūnai budriai saugo 
japonų laivyno veiksmus ti
kėdamiesi japonų naujų ata
kų Coral jūroje. Tuo tarpu 
pralaimėjusio japonų laivy
no daliniai šiuo metu slaps
tosi, bet jie galėtų skubiai 
susirinkti pasirodžius Japo
nijos laivyno didiesiems da
liniams.

Pranešama, jog oro sty
gos buvusios tokios blogos, 
kad sąjungininkų aviacijos 

bę, jog japonai atmušti prie! veiksmai buvę labai apribo 
Burmos pasienio, bet, mato
mai, gavę naujų pajėgų ja
ponai įstengė pasistūmėti 
pirmyn.

Tuo pačiu laiku kinų sluog 
sniai pažymi, jog Kinijos 
kariuomenė perkirtusi japo
nų kariuomenės susisiekimą 
Mandalay-Lashio apylinkė-

gumos dirbtuvių atstovai' 3e-
organizuoja Malajų gurno 
gamybą.

Washingtonas.—Prezi
dentas Rooseveltas auto
rizavo 200,000 tonų sub- 
marinų statybą.

Bernas. — Pranešama, 
jog Paryžiuje išsprogdin
ta dar du restoranai.

Norfolk, Va.—Paskelb
ta, jog pietiniuose Afri
kos vandenyse nuskandin
ta pirmas Amerikos pre
kybinis laivas.

______________ !

Chicagoje įvyko 
"L" traukiniu nelaimė

r’*icago, III., geguže** 13d. 
—Iškilus dideliam gs'srui 
restorane prie State ir Van 
Bu ren gatvių, įvyko elevat- 
ed traukinio nelaimė, kurio
je žuvo vienas asmuo.

Iš 120 traukinio keleivių 
sužeisti bent šeši, kurių du 
sužeisti sunkiai. Vienas dar
bininkų laimingai išvengė 
nelaimės skubiai perpulda- 
mas tarpbėgy.

Indijon atvykstą kariniai 
sluogsniai pažymi, jog iš 
buvusios dviejų divizijų 
(apie 30,000 ar 40,000 ka
reivių) britų kariuomenės 
Burmoje šiuo metu prieš 
japonus beveikia apie 5,000 
ar 6,000 kareivių.

Pradėjo septynių 
naciu denaturalizaciją

Newark, N. J., gegužės 13 
d.—Vyriausybė pradėjo de- 
naburalizacijos proc e d ū r ą 
prieš septynius svetimšalius 
vokiečius, kurie yra Ameri
kos vokiečių bundo nariai.

Vyriausiuoju kaltinamuo
ju yra August Klapprott, 
kuris yra buvęs Bundo pir
mininku ir kaltinimo rašte 
pažymima, jog jis visados 
rodęs savo ištikimybę Tre
čiajam Reichui ir negerbęs 
“Amerikos Jungtinių Vals
tybių institucijų ir pimci- 
ęų.”

Panašių žygių imamasi ir 
kitose Amerikos vietose 
prieš bundo narius ir italų 
fašistus.

ti.

Naciai naudoja dujas, 
bet ne nuodingąsias

Stockholmas, gegužės 13 
d. — Vokiečių sluogsniai 
Stockholme pripažįsta, jog 
Krymo kovose prieš rusus 
naudojama dujos, bet jie 
pabrėžia, jog tai nesančios 
nuodingosios dujos.

šie nacių sluogsniai duo
da suprasti, jog tai esančios 
naujai išrastos migdančios 
dujos ir jų veikimas esąs 
laikinas. Beto, jie pažymi, 
jog esą pagamintas naujos 
rūšies bombanešis ir dides
nio sprogimo bombos.

Pašovė Iryliką 
transporto orlaiviu

Kairo, gegužės 13d.—Bri
tų aviacija paskelbė, jog 
šiaurinės Afrikos pakraš
čiuose pašauta trylika vo
kiečių kariuomenės trans
portinių orlaivių ir du jų ly
dimieji kovos orlaiviai. Šio
se kovose težuvęs vienas 
britų orlaivis.

Tuo tarpu Romos radio 
paskelbė, jog vakar virš 
Maltos sunaikinta esą vie
nuolika britų orlaivių.

Italų komunikatas pareiš
kia, jog Cirenaikoj (rytinėj 
Libijoj) įvykęs gyvas arti
lerijos apsišaudymas.

Vadovybės komunika tas 
skelbiąs, jog toje vietoje 
sunaikinta apsupta priešo 
kariuomenė ir iki šiol esą 
suimta 40,000 karo belais
vių, 197 tankai, 598 pabūk
lai ir 260 orlaivių.
Vejasi Priešą.

Reuters paskelbė nacių 
žinių agentūros pranešimą, 
jog vokiečių kariuomenė 
esanti toli už Parpač pozici
jų ir jog sovietų pirmosios 
apsigynimo pozicijos esan
čios pralaužtos. Parpačius 
yra siauriausioj Kerč sąs
maukos vietoj.

Nacių spauda rašo, jog 
svarbiausias kovas atlikusi 
vokiečių aviacija, kuri be 
poilsio bombardavusi rusų 
įsitvirtinimus.

Maskva, gegužės 13 d. — 
Kovos Kerč sąsmaukoj šian
die plačiau vystosi, bet ru
sai nieko nesako apie bet 
kokius nacių laimėjimus.

Sovietų komunikatai pas* 
-kelbė apie smarkias kovas 
Kerč sąsmaukoj, bet per dvi 
dienas pareiškia, jog jokių 
fronte pasikeitimų neįvykę. 
Iš to galima spėti, jog vo
kiečių ofensyvą nevyksta 
1940 metų pavyzdžiu.

Tačiau rusų sluogsniai 
pareiškia, jog kovos Krymo 
pusiasalyje turės išsispręsti 
į kelias dienas.

Tuo tarpu Kalinino fron 
te, beveik 1,000 mylių į 
šiaurvakarius nuo Kerč, ru
sų kariuomenė, pasak so
vietų komunikato, atmušu
si kelias vokiečių atakas ir 
beveik sunaikinusi atakuo
jantį priešą.

Naciam vadovauja 
gen. Manstein

Londonas, gegužės 13d.— 
Britų kariniai sluogsniai 
skelbia, jog ofensyvai Kerč 
pusiasalyj vokiečių kariuo
menei vadovauja gen. Fritz 
Erich von Manstein, 54 me
tų amžiaus, pirma vadova
vęs pėstininkų divizijai ry
tų fronte ir Prūsijos kariuo
menėn įstojęs 1906 metais.

Britų žinių agentūra Reu
ters paskelbė, jog iš Libijos 
fronto atšauktas feldmarša
las Erwin Rommel ir jam 
galinti būti pavesta rytų 
fronto vadovybė. Iš Italijos 
išvykęs feldmaršalas Albert 
Kesselring, kuris vadovavo 
ašies aviacijos atakoms ant 
Maltos.

New Yorkas. — Britų 
radio paskelbė, jog pran 
cūzų audinių dirbtuvė 
prie Lomoges padegta.

1a.
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PinSBURGH IR APYLINKĖSE
Priptglifii ir į
I V IVIVr imi fl I
gtodsruR

"Be prietelių ir gerada
rių”, sako garsus kalbėto
jas, Rt. Rev. F. Sheen, "ne
galime gyventi”. Tikra tie-, 
sa. Nėra žiūrėti, ar esame 
turtingi ar beturčiai, mokyti 
ar bemoksliai, jauni ar seni, 
kiekvienas iš mūsų turime 
turėti geradarių bei priete
lių. Kaip be rankų negalime 
dirbti, be akių matyti, be 
liežuvio negalime kalbėti; 
taip be prietelių negalime 
būti naudingi nei san, nei 
visuomenei.

Sv. Pranciškaus Vienuoly
no sesutės yra organizuotas 
kūnas, kurio tikslas yra ne 
vien tik savo sielų išgany
mas, bet nešimas šviesos į 
tamsius kampelius, auklėti 
mažutėlius, platinti Dievo 
mokslą. Bet, kaip vynuogy
nas negali duoti gerų vaisių 
be tam tikrų ramsčių, taip 
ir sesutės negali vienos be 
prietelių pagalbos savo nuo
pelningą darbą dirbti.

Ačiū Dievui, yra gerada
rių bei prietelių, kuriems 
rūpi tautos gerovė, apšvie- 
ta ir Dievo garbė; kurie vi
suomet parodo gailestingas 
širdis. Tarp šių geradarių 
yra Lietuvos Piliečių Klu
bas, vadovybėj Juozapo Na- 
rausko. Keletą kartų metuo
se jie savo gražią erdvę sa
lę aukoja seselių reikalams.

Šių metų gegužės mėn. 24 
dieną 7:30 vai. vak., toje 

t Lietuvių Piliečių salėje, Sv. 
Pranciškaus akademikės vai 
dins 4 veiksmų dramą "Ce
cilijos Priesaika”. Seselės 
kvie&a visus pasidžiaugti a- 
kademikių gabumais, įsigi
linti į pirmųjų krikščionių 
gyvenimą ir praleisti valan
dėlę rimtai bei naudingai.

Ačiū Lietuvių Piliečių KIS 
bo nariams bei jo pirminin
kui už salę. Lai jūsų gra
žioji draugija plinta, lai jū
sų darbuotė būna sėkminga. 

Kun. J, V. Skripkus

Spaudos Rėmėjų antrasis 
seimas Lietuvių Piliečių sve 
tainėje, Pittsburghe. Ten 
bus plačiai apsvarstyta ka 
talikiškos spaudos svarai, 
mūsų kasdieniniam gyveni
me. Tad kiekvienas susipra
tęs lietuvis-kataiikas, jaus
damas savo pareigas — at
silankys į tą seimą ir stos 
į katalikiškosios spaudos 
platintojų eiles. Su pilnu pa
siryžimu ir energija varys 
Katalikišką Akciją pirmyn.

Be to, seimo dalyviai su
sipažins su kitų kolonijų 
veikėjais. Taip pat turės 
progą dalyvauti puikiuose 
pietuose if koncerte. Be vie
tinių meno jėgų, dar galės 
išgirsti malonius Clevelando 
žvaigždžių balselius. Vieti
niai artistai Sulūš juokingą 
komediją. Po meninės prog
ramos dalies seks šokiai. Šo
kiams grieš populiarus or
kestras.

Tad, jaunime ir senime, 
nepraleiskite progos daly
vauti tose iškilmėse.

Pasidairius po
Pittsburghą
So. Side

Kas veikiama? — Visai 
nesnaudžiama! Baisiausias 

ir smarkiausias kai kada 
būna sujudimas. Tik skai
tyk ir gerai įsitėmyk. Sek
madienį, gegužės 17 d. 1 vai. 
Piliečių svetainėj, 1725 Jane 
Street, Katalikiškos Spau
dos Rėmėjų seimas. Ta pro
ga prakalbos. Paskaitas lai-

I MIpldtlftfOJIK.
Popiežius Pijus X, dar bū

damas Venecijos vyskupu, į- 
steigė katalikišką laikraštį. 
Vyskupas ne tik davė pini-

DRAUGAS

AMERIKOS RAKIAI CENTRINE J P] AFRIKOJE

("Dr&vgM" Acme telepboto.

Mūsų kariai turi bazes ir centrinėje Afri koje. Guatemaloje lanko Amerikos karius 
aukšti pareigūnai. Iš kairės į dešinę gen. Jose Reyes, Guatemalos karo ministeris; 
Fay A. Desportes, Amerikos ministeris Gua temalai; Col. Milo N. Clark, Amerikos ba
zių komandierius Guatemaloje. Paveikslo dugne galite pastebėti galingą Amerikos 
bombanešį. b

Perkant abu tikietus — ban
kieto ir teatro — tik $1.25. 
Rengėjai kviečia pittsbur- 
giečius ir iš apylinkės lan
kytis minėtuose parengimuo 
se, kur bus gera proga su
sitikti su svečiais iš kitų 
miestų, susipažinti, pasilink
sminti, pasidalinti įspūdžiais 
Pamaldos minusiems

Kalbama, kad šįmet pa
maldos už mirusius ant šv. 
Kazimiero kapinių bus ge
gužės 31 d., vietoje kaip kas 
met būdavo “Decoration 
Day”. Nes bus patogiau žmo 
nėms ir kunigams. Sekma
dienį, gegužės 31 d. lygiai 
3 vai. po pietų. Toje dienoje 
visi Pittsburgh ir apylinkės 
lietuviai turėtų būti Šv. Ka
zimiero kapinėse — daly
vauti pamaldose už mirusius.

Nuoširdi padėka
Nuoširdi padėka visiems, 

kurie prisidėjo prie vakaro, 
įvykusio gegužės 3 d. Lietu
vių svetainėje.

Pirmiausiai kurie aukojo: 
E. Rose $10.00, J. žirynas 
$7.50, P. Grybas $5.00, P. 
Tautkus ir P. Tulauskas po 
$7.00. Toliau darbininkams: 
pirmininkui J. Šinkūnui, ku
ris pasirūpino visus darbi
ninkus ir ligos parblokštas 
dar rūpinos gauti į savo vie
tą kitą, A. Yuršiui, K. Biels
kiui, P. Yarmokui, A. Kar- 
pauskui, Z.'* Kukučiui, V. 
Shrimai, P. įKeblaičiui. Šei
mininkėms:5®. Šaltienei, M. 
Zorskienei, Ribek, H. Ri- 
bek, M. E. dąris, A. Trimer, 

HM*-*—*- >1 ■ .

I. Yarmokiūtei, ir A. Yur- 
šytei.

Lai visiems Dievas gau
siai atlygina, o mes atsimin
sime savo kasdieninėse mal
dose.

Šv. Pranciškaus Seserys

TT. Marijonu misijos
| Cicero, III. — šv. Antano 
parap. bažnyčioje — birže
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin
cas Andriuška, M.I.C.

Marian Hitts, IM. — semi
narijoje — birželio 17 — 26 
dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.

Marianapolis, Conn. — ko
legijoje — birželio 15 — 24 
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, M.I.C.

Marian Ilills, UI. — No- 
vicijate — liepos 7 — 16 dd.
— kun. Vincas Andriuška, 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. —
Šv. šv. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje — liepos 17 — 
26 dd. — kun. Antanas Ma- 
žukna, M.I.C.

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P. ŠvČ. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd.
— kun. Petras Malinauskas, 
M.I.C.

Laimės negalima prie vie
nos vietos pririšti. Ji yra 
visur, arba niekur. Papė

Jei nori turėti draugų, tu
ri pats būti draugiškas.

Aristotelį a

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Liet u rių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-rooe iki 8-toa 
valandos vakare. 

Trieionte CALmaet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 ToL STAte 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Assiet&nt State's Attorney 

of Cook County
Dabar veda generallnj teisių praktiką, 

po antrašu:

One North La Šalie St.
ROOM tais — Tel.: RANdntph 8392 
VALANDOS: uuo 0 rytu HU 3 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specialiauoja kriminališkuose srityse.

LIETUVIAI DAKTARAI

kys adv. Edward Schultz ir^Ten jau ilsisi daug mukų. SUPAŽINMNKFTE KITUS
<<T c? ___ __________ ’______ _________ •Lietuvių Žinių” red. S. Ga- 
baliauskas — karo laimėji
mas ir katalikiškos spaudos 
reikalais. Bus gerų kalbėto
jų iš svečių, seimo dalyvių 
tarpo ne tik iš Pittsburgh 
bet ir iš kitų miestų. Įžan
ga į svetainę prakalboms 
dykai. Kviečiame kuo skait
lingiausiai susirinkti. Bus į- 
domu visiems. Nepavargsit.

Tą pačią dieną 4 vai. di
delis bankietas toje pačioje 
svetainėje atvykusių svečių 
bei dalyvių garbei. Įžanga 
$1.00. Skaniai ir gerai pa
ruoštas.

Tą vakarą 6 vai. teatras 
ir koncertas. Bus atvaidin
ta labai linksma komedija

brangių žmonių. Kada nors 
ir mums ten teks atsigulti.

SU DIENR. "DRAUGU”
7-rr

DR. G. SERNER

"Amerikos Kaimo Mokyk- 
gų leisti šiam laikraščiui, i ia»»* Q ^oncerto programą iš- 
bet pats rūpinosi jo išplati-! pUdys žymiausi clevelando 
nimu. Dažnai matydavo kar-' (laJnklmkai, Maironio ir Sv.
dinolą — vyskupą laivelyje 
įrtantis nuo vienų namų prie 
kitų renkant laikraščio pre
numeratas. Jeigu tais lai
kais jau buvo tokia didelė 
svarba platinti katalikišką 
laikraštį, ir dar, pats vys
kupas atliko tą darbą, tai 
šiandie šimtą sykių yra svar
biau. Raudonoji ir geltonoji 
spauda, prisidengusi įvai
riais nekaltais vardais, yra 
plačiai išsiplėtojusi ir giliai 
įleidusi šaknis — net kata
likų tarpe. Laikas susipras
ti. Laikas atskirti tikrąją 
spaudą nuo geltonosios. Lai
kas virsti katalikiškosios 
spaudos apaštalais. Laikas 
pasekti popiežiaus Pijaus X 
pavyzdžiu.

Kaip tik dabar yra proga 
pradėti spaudos apaštalavi 
mo darbą. Gegužės 17 d. — 
sekmadienį įvyksta L. K.

Vincento parapijos chorai. 
Įžanga į koncertą 50 centų

- i

OR. VAITUSH, OH.

patAteya krelvaa akla, truroparecyta* 
ir toUrerrato:
palnngvlna aklų |t«rnplm%, prakalto. 
calv«te vkauMJtoa*. avat«lm« Ir attu
kartų.

moDF.KmMuni’Hi. toRVUJim 
EGZAMINAVIMO BODAI

apMtalt stirta atkriptan |
•kia
akiniai pritaikomi rikiai

10-toa Iki l-to# valandoa kaadlon 
ft-kmadlreriate panai •> įtarti

4712 So. Ashland Avė.
TnL TAMD0 ĮEIS

Priežodžiai
Draugus akirkis su dėme

siu, kad turėtum vien rink
tinius.

Tikras draugas yra ge
riau, negu artimas giminė.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. 14.
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir ŠeStadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

PLATINKITE “DRAUGI

DR. SELMA SODEIKA,
a d.

AKIS KTIRINfiJA

kiti _
metodų įrengimai akims, 
rioms akinių pagelba

VALANDOS:

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

Ofiso toL CANaI 2346 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
Bes.: 7004 So. Falrfleld Avenne 

Ben. toL: HEMIock 8150

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ižtaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. .. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
i,

PERSKAITĘ ••DRAUGI”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS l

Tik viena pora aklų visam gy- 
▼enlnral. HUuffakita jaa leMaotl 
ISegzamlnuoti J(ta modernliklauria 
metodą, korta, regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S5 MKTĄI FATTIUMO 

pririnkime akini.,, kurie pašalina
vl-a akli, tl.-mplnią ..

Dr. John 1 Smetona 
Dr. 1 J. Smetana. Jr.

OPTOMEnUOTAI 
1801 So. Ashland Aveaue

Kampan II-toa
Tririoam: CANAI. OUS. Chžcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:K> a. m. iki 1:10 p. m. 

Trečiad. ta- taitad. 9:99 a m.
IM T:99> » na. Į

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETBI8TAS

at • ak omlngal oi 
prieinamu kalną

JOS F. BUDRK
KKADTtrvajB

3241 Sa. Halsted a.
Telefonas:

Calumet 4591
d*l Radio pataisymo 

PASAUKITE!
YARDS 8088

Nuo 10 iki 5 vai. 
Antradienio ir ketvirtadienio

137 No. Harion Street 
Oak Park, HUnois 

(Prie kampo Lako St)
— EUCLID

1441 fte. 5«th Ava,M.'

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS ŠAKIAI

Ofiso UL VIRghHa MM
tat: BSVeriv 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM IK CHIRURGASt - •„

4157 Archer Aveaue
O«M vMk: 1-3 ir S-8:» P. M 

Trečiadieniais i pagal sutartį.

6968 So. Talman Avė.

HEMLOCK 0801.

DR. A. W. PRUSIS
0824 So. VVestern Avė.

Chicago, DI.

Tel. YARda 8848

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 0 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal Būtartį.______

' Telefonas: HEMIock 6848

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIBUBGAS 

, 6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Poptet MO 1 iki S vaL Vak 7 ikt 8
NsdŪteia ITS*1 sutartį. 

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-0 

ir pagal sutartį.
Sekmadieaiais taipgi pagal sutartį, 

telefonas SRElsj 0434.

ToL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 Węst 35th Street
Valaadoe: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 6963

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir RoMdencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

Tek CANaI 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien 

Ofiso Tel................ VIRgiaia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Sekmad. tik susitarius.

DB. GUABLES SE6AL
GYDYTOJAS IB GBSSVRGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TaL MlDiray 8880 Chicago, I1L
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, auo 2 iki • 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

B* TaL OROreBffl 0617
Olflre «4

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-0 vak. 
Ketvhtod. ir Ned61i<xma neitam
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOWVff VsVVVVTWb ląJr 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4845 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliom i a pagal Mtariį.

Offln tei. YARda 4787 
Namų tel. PROrpact 1930

T< YARda 6931.
KEN w ood 6107.

DR. A. 1 BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflae vaLt ano L-3; noa 6:39-8:30 
756 Wesf 354h Street

Km bus ištvermingas liu 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 
nuo 2:00 iki 5:00 vaL 

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

rais pagal sutartį.

00 Dietų* TeL Oicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

TeL OANai 6123

: DR.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Yaleodee: 1—-3 popiet ir 7—b ▼. v 

REZIDENCIJA:
0631 S. California Avė. 

Tel REPubllc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kamp. IStos gat Ir 49th Ct

OFISO VALANDOS:
S iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 

ir pagal nutartį.
Res. 1625 So. 50th Avenue 

TeL Cicere 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenivood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nao 10 ik, 12 vaL dien^

TėL OANai 0887
Bes. tet: PROepect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Reeideucija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS; II v. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vaL vakara.

TeL: HEMLOCK 2081

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vaL vak.; trečiadieniais nuo 9 09

vai. erto Iki 11:99 vaL

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Narna telefonas VIRginia 8431

Res. Tei. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nno 2 ic 4 popiet 

NariAUnmta Pagal Unaltarlma

TELEFONAI:
Office — HEMIock 8624

— caU MIDvray 0001

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Wm4 6Srd Street
----- 1 

Kai suardom gyvenimą 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su 
tavo priešais sėbrauja.

Dievas suteikia mums ge
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’’
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"Po svietą pasidairius
Išminčius Aizopas pasako 

ja tokią pasaką:

i ru. Kai kas gali pasakyti: 
a, ką tu, profesoriau, čia 
pliurpi — aną et mūsų va
dai juos garsina. O ar ma-
note, kad mūsų vadai jau 
neturi nei krislelio mistei-

Vilkui labai sunku buvo 
pasigauti avelę. Piemenys 
ir šunės labai budriai sau- Tokiu a t vėju geriausiai

laikytis ano kaimiečio politi 
kos: kas šauk te sau šauk, o 
mudu, bęba važiuojam. Kas 
ką garrin, te sau garsin, o 
mes žiūrėkime, kad netaptu 
mėm tuo ėriuku, kaip aukš-

gojo bandą. Vieną dieną 
vilkui pasisekė surasti nu
luptą avies kailį. Suradęs 
tai, jis užsidėjo sau ant nu
garos ir nuėjo pas avių būrį.

Ėriukas, kurio motinos
kailį turėjo užsidėjęs vilkas, Pa8akyta.
apsigavo: priėjo prie vilko 
arčiau ir ėjo su juo drauge.
Vilkas nusivedė ėriuką tolė
liau nuo būrio, papiovė jį 
ir suėdė. Tuo būdu vilkas 
kurį laiką laiką apgaudinė
jo avis ir pasiteikdavo sau 
maisto. j • #

Vadinas, paviršius dažnai 
apgauna.

Tokių vilkų avių kailyje, 
tavorščiai, mūsų tarpe yra 
labai daug. Ypatingai balša- 
vikai labai mėgsta lindėti 
svetimam kailyje. Savo pli
kuose kailiuose negalėdami 
prieiti prie visuomenės, jie 
dažnai prisidengia kailiais 
įvairių klūbų, chorų — aidi
mų, Žagarinių, “kultūrinių”, 
suvalckinių ir kitokių ir to
kiu būdu pasiseka jiems pri
leisti prie katalikiškų drau
gijų ir jose paskleisti balša- 
vikiškų gazų.

Senas priklodas sako, kad 
reikia išvalgyti maišelį drus 
kos su žmogum, pirm egu jį 
pažinsi. Dabar užėjo tokie 
čėsai, kad reikia ne maiše
lis, ale didelis maišas drus
kos išvalgyti, kad patirti, 
kas per žmonės, kurie yra 
prisidengę nedalyvaujančiu 
katalikų tarpe klūbu ar cho

Poetai ne tik kad moka 
gražius eilėraščius rašyti, 
ale ir šiaip šnekoje kiekvie
nam dalyke jie suranda po
etiškai skambančių priklo- 
dų.
' Aną dien būrely draugų, 
kurių tarpe buvo ir žino
mas poetas, užėjo šneka 
apie ženatvę. Poetas sako:

— Ženatvė tai portas 
(uostas), kuriame susitinka 
du laivai, plaukiojanti po 
gyvenimo jūrą.

Vienas ženotų draugų at
siduso ir tarė:

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkua, 4204 S. Archer Avė., Chioago

PAGALBA NELAIMĖJE
(Tęsinys)

Apalpusį, jei veidas yra 
pabalęs, paguldyk aukštiel
ninką, galvą nuleisk trupu-

bonkomia. Įsidėmėk, jei jo 
kūnui leisi atvėsti, tai jis 
gali numirti. Ir svarbu žino
ti ko neprivalai daryti; ne
duoti degtinės, nes nuo deg
tinės gali mirti; nedėti nie-

tį žemyn, kojas pakelk aukš- ko karšto prie galvos; ne- 
tyn. Duok tyro oro. Veidą i laimingąjį nepurtinti, nemu-
ir krūtinę apšlakstyk šaltu 
vandeniu.

Apalpusį, jei veidas yra 
paraudęs, galvą pakelk aukš 
tyn, o kojas nuleisk žemyn. 
Prie galvos dėk šaltus kom
presus, o prie kojų dėk ką 
nors karšto. Nevalia šlaks
tyti su šaltu vandeniu. Ne
valia duoti ką nors gerti.1 
Skubiai šaukti daktarą, nes 
gręsia didis pavojus, gali 
kraujas prasiveržti ant sme
genų...

Apalpusį nuo karščio, pa
guldyk vėsioje vietoje, 'at- 
sagstyk drabužius, duok ge
rti vandens be ledų. Nešlak
styk su šaltu vandeniu ir 
nedėk ledų!

šti ir nejaudinti; jei krau
jas smarkiai bėga, arba jei 
galva buvo labai sutrenkta, 
tai nevalia duoti nieko ger
ti. Būk atsargus, kad per.- 
karšti kompresai nenupli
kintų, nes nelaimingasis nei 
karščio, nei skausmo nejau
čia. ir į stimuliantus nerea
guoja.
.. Apopleksija. Stabu ištik
tas žmogus lieka be žado ir 
nepajėgia pajudėti. Jo vei
das yra paraudęs. Gelbėti: 
galvą pakelk aukštyn, prie 
galvos dėk ledus arba šal
tus kompresus, o prie kojų 
dėk karštus kompresus. No
sį reikia pratrinti, kad krau
jas iš nosies tekėtų. Sku-

vą pakreipk truputį į šoną. 
Klupščia apsižergęs savo kū
no sunkumu slėg nelaimin
gojo šonkaulius, skaityk 
viens-du-trys ir atleisk; at
leidęs skaityk viens-du-trys 
ir vėl spausk šonkaulius. Da
ryk taip nuolatos iki žmo
gus patsai pradės kvėpuo
ti. Nenustok vilties, dirbk! 
Kartais net po keletos va
landų tokio darbo, žmogui 
galima gyvybę sugrąžinti.

(Bus daugiau)

CLASSIFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTIS1NG DEPARTMENT 

137 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 0488-049%

HELP WANTKD — VYRAI

COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCR Al.t'MINrM C A STENGS COBT. 

2743 West SOth PI.

ĮRANKIU gaminimui gizeliai 
— reikalingi. Atsišaukite 10:00 va
landų ryto. »

5851 W. DICKEN8 AVENUE

I T EV E
Patyrusios patarnavime 
Kreipkitės J:
HENRICI’S. INO., 67 W. .Ranriolph

R K O S
prie stalų.

MERGINOS reikalingos prosytl. pa
kuoti. siūti, mieruotl ir kitokiems 
darbams "dry cleanlng“ dirbtuvėje. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

Saukite:
OALUMET 4200

•‘SINGLE NEEDLE” Ir SPECIAL 
MASINOS OPERATERKOS — pa
tyrusios prie siuvimo skalbiamų 
d realų; viso laiko * darbai, gera už
mokestis.

BESTYETTE GARMENT CO.
.532 So. Tliroop

Apkvaitusį nuo garų, ge- į biau šaukti daktarą.
1 Atgaivinti skenduolį, pri-sų, — žiūrėk dujos. 

Apleipęs nuo smūgio, ar
baisaus skausmo, ar iš iš
gąsčio, — ligonis nepajėgia 
pasijudinti. Tokia padėtis 
vadinasi “shock”. Simpto
mai: nelaimingojo oda yra 
nublankusi lyg*popiera, lū
pos ir panagės pamėlynavu-

troškusį nuo garų arba nuo 
nuodingų dujų, perkūno pri
trenktąjį ir t.t. — paguldyk 
kniupščią, po pilvu padėk 
drabužių gniužulą, kairę ran 
ką padėk po kakta, dešinę 
ranką ištiesk ant žemės, gal-

— Jei taip, tad aš, tavorš- 18įos jjs aisuoja su atdu- 
čiai, tame uoste esu susiti- sįaj8) o kakta šaltu prakai-
kęs ne su prastu, 
karo laivu.

bet su...

Restorano bosas: — (ra
gaudamas virėjo sriubą) 
Tamsta sakote, kad virėte 
Prancūzijoje?

Virėjas: — Taip du metu 
ir du kartu buvau sužeistas.

Restorano bosas: — Tam
sta laimingas. Gerai, kad 
neužmušė.

Sūnelis: — Papa, kas tai 
yra laisvamanis?

Tėvas: — Laisvamanis 
yra žmogus, kuris dar nėra 
vedęs.

({■teigta 1889 m.).

PETER IROOSI 
MOHUMENT CO.

IMENUKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

|8I firma viri SO m. tos pa&oe 
Šeimynos rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Ereeted Everywhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVlNG!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. RACHANKIS
Member of the Ltthninisn of

REZIDENCUA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPnblle 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 v. vah.; 8e*tad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. Washington Rlvd. 

Tek ESTebrook 3645

TVnnųttlise
aays...

war times- 
save dimes”

EMPTY the dirt bag of your 
vacuum deaner after every 

deaning job. This will keep the 
deaner at peak efficiency, prolong 
its life, and reduce repair bills.

You'U save many dimes through 
handling your electrical eųuip
ment with care. Invest those 
dirnes in u. s. savings stamps— 
for the saite of democracy!

ANTANAS
OLSZEWSKIS

REIKALINGI PATYRĘ BAKELITE 
MOLDERIAI. Pastovūs darbai, gera 
užmokestis.

1208 NO. 8EDGWICK

GAITGE MAKER8 IR PATYRĘ 
MILLING MACHINE OPERATORIAI 
Aukščiausia mokestis mokama. 
PEERLESS TOOL & ENGINEER- 
ING CO., 1133 N. Kllbourn.

“PACKAGE DELIVERY” PAGEL- 
BININKAI reikalingi — nuo 17 iki 
20 metų senumo: švariai atrodan- 
tlejl. Alga $22.00 } savaite. Atsi
šaukite po antrašu’ 3040 Sclruhert 
St.. ar 320 W. 18th St. (Mr. Wilkin)

REIKALINGI PATYRĘ *ALL A- 
ROUND” MAŠINISTAI. Prirodymai 
pilietybės yra reikalingi. Atsišauki
te sekančiai:
STREETER - AMET, 4101 Ravens- 
U’oori Aveanie.

DIE MAKERS
Turi būti pirmos klesos. $1.30 J va
landų ir "overtlnie.”

UNITED SPECIAI/TIES CO. 
0705 Cottage Grose Avė.

CORE MAKERS
Patyrę prie pilkos geležies darbo 
“foundry" darbuose. Jei dabar prie 
Defense darbų, neatsišaukite.

IVHITTNG CORP.
157tli ir lAthrop

Harvcy, III.

B/G FOODS, INC. 
JAUNOS MERGINOS AR MOTE
RYS dirbti už veiterkas prie paga
minimo sandvičių. Mes tšmokinslm. 
Proga (sidirbti. gera užmokestis, 
valygls. Uniformos duodamos Ir iš
valomos. Dienomis ar vakarais dar
bas. Atsišaukite rytais (ant 2-ro 
aukšto).

174 W. RANDOLPH ST.

OPERATERKOS — prie Merrow 
mašinos siūti mekstinius (sweaters). 
Atsišaukite prie

(NOVEI/TY KNITTING WORKS 
2133 Milvvmikee

OPERATERKOS
Patyrusios “single needle” Opera- 
terkos siūti prie "power” mašinų. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

RUBEN GRAIS & SONS.
325 So. Markei (Srd PI.)

REIKALINGOS MOTERYS skirsty
ti skudurus: patyrusios, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

M. CHAPMAN A CO.
2834 So. Loomis St.

VEITERKOS
Ilgoms ir trumpoms valandoms. Nė
ra skaldytų shlftų; uždaryta sek
madieniais ir šventadiepiais.

BOLLING’S
Naujas restaranas Mercluuulisc Mart 

Apply Rotum 225 — 2ntl fhnor

MOTERYS dėl kepimo ir dėl maž
daug virimo.

BOLLING’S
Naujas restaranas Mercluuidise Mart 

A opi V Room 225 — 2ntl floor

tu aprasojusi. Visas kūnas 
šaltas lyg nabašninko. Akys 

, įbestos į vieną vietą, o akių 
lėlukės išsiplėtusios. Nelai- 
mingasai girdi viską, bet į 
klausimus atsakinėja lėtai 
ir silpnai. Gelbėk šitaip: (1) 
Iki daktaras atvyks, 'jei 
kraujas plūsta, visupirma 
sustabdyk kraujoplūdį; (2) 
Paguldyk aukštelninką taip, 
kad galva būtų truputį že
myn nuleista; (3) Duok uos
tyti štinkspiritą arba amo- 
niaką; (4) Ant pilvo ir ant 
krūtinės uždėk karštus kom
presus; (5) Į tarpkojį pri
dėk bonkaa su karštu van-' 
deniu; (6) Jei vemtų, tai 
galvą pakreipk į šoną idant 
vėmalai nepatektų į plau
čius; (7) Šildyk jo kūną šil
tomis gūnėmis ir šiltomis

A. t

“TOOL. FIXTURE IR DIE MA
KERS" reikalingi dirbti didelėj Iš- 
dlrbystėj; turi taipat būt geri prie 
pataisymo ir užlaikymo mašinų; 
pastovūs darbai ir gera proga ge
riems darbininkams. Naktimis ne
reikia dirbti. Kreipkitės prie 
REFLECTOR HAItDWARE CORP.

2245 So. Western Avė.

OPERATERKOS — PATYRU8IOS 
Aukšta rata niokesties; naujos spe- 
claiės mašinos; lengva siūti vatinius 
audeklus; visuomet darbas; tobulos 
sųlygos; diena ar naktj darbai.

TUMBL TOGS.
3720 W. Nortli Avė. (Srd floor)

PATARNAVIMAI

JONAS PETRAUSKAS
• . j / '

Gyveno: 8437 S. Morgan St.
Mirė geg. 11 d., 1842 m., 

6:30 vai. vak., sulaukęs 60 m. 
amžiaus.

Gimęs LietuVbje. Kilo 18 
TelSių apskr.,. Narlndfllčių par., 
Bugfenų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 30 m.

Paiko ddellame nuliūdnie: 
seserį Domicėlę Petrulevičtenę; 
sesers dukteris — . Liudvikų 
YOnaltlenę. Stanislavų Petrule- 
vičiūtę, Veronkų K n basa k ir 
Onų Mazek: Ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko moterį Stanis
lavų; dukterį Zofijų; 3 sūnus 
— Jonų, Konstantinų ir Bro
nislovų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 8. 14- 
tuanlca Avė. Laidotuves Įvyks 
penktad., geg. 16 d. 18 koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas i 
Sv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio Melų. Po pa
maldų bus nulydėtas i Sv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdŽiai kviečiams visus 
gimines, draugus ir pažįsta mus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo ir Gaminės.

Laid. direkt, Ant. M. Phll- s 
lips. tel. YARds 4908.

Gyveno; 3252 So. Halsted St.

Mirė gyg. 10 d., 1942 m.,
6:30 vat.'vak., sulaukęs 79 m. 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Marijampolės apskr., Aštrulių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 63 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų adv. Antanų O1J Ir mar
čių Vernų; sesers dukterį Jo- 
Bephlne Jusis; sesers sūnus — 
Juozapų Gabrį Ir Petrų Za- 
leckų; 2 pusseseris — Petro
nėlę Glavacklenę Ir Onų Gel- 
vudanienęj ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 8307 So. 
Lituantca Avė. Laidotuvės 
vyks penktad., geg. 15 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas J Sv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas ] - Sv. Kazimiero kapines.

NuoSirdŽiai kviečiame visus 
gimines, draugus f> pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Se
sers Duktė, Sesers Hunai, Pus
seserė* ir Giminės.

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

PAIEŠKOJIMAS 
Paieškome Leono Leleiklo, kuris per 
klek laiko pirmiau gyveno Cicero. 
Iii. Paeina iŠ Baltininkų kaimi. 
Varnų apskričio. Mirus jo pusbroliui 
Antanui Leleikiui.' yra svarbu susi
siekti su Leonu. Pats Leonas, ar kas 
žinantis kur Jis yra. malonėkite at
sišaukti sekančiai: PRANCIŠKA PI- 
CIUNIENE. 724 W. 14th. Piaee, Chi- 
cago, III.

LIETUVIS PARTNERIS REIKA
LINGAS GELIŲ PARDAVINĖJIMO 
BIZNYJE. Jauna pora ar pavienis. 
Pageidaujama tokius, kurie kalba ge
rai lietuviškai. Matykite M r. K. 
Taylor tiktai po 8 vai. vakarais bi
te dienų iki sekmadienio. Atsišauki
te sekančiu adresu:

7330 SO. WEKTERN AVĖ.

RENDON KRAUTUVU
Geroj vietoj prie pat bažnyčių ir 
mokyklų. Vieta Išdirbta per 30 me
tų. Geram žmogui proga padaryti 
gerų pelnų. Kreipkitės prie savinin
ko dėl platesnių Informacijų.
4038 WEST 15TH 8T., CICERO, 
ILtk, Tel.: CICERO 680.

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklųs. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų, specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kai n avimo surašo.

Prlslųsklte plūktus paStu “parcet 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1307

Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be 
tikėjimo.

Mes nesugebame pilnai o- 
rientuotis tada, kai esame 
dar jauni ir jau pasenę.

Paskalis

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
lakMi Dūktai®

AMBULANCE Dieną Ir Naktf

M0S4T7 SOUTH HEBMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUR

T«L LAFayette 0727

Rudlo Programas — 18:»8 vai. antradienio Ir Seltadl«nlo rytala. 
U Btotlea WHIP (1(30). su P. Baltlmleru.

XI

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR StfNAI 

2814 Weat 2Srd Piaee 
Tel. CAN&l 2615

42-44 Eant lOftth Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8S54 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West IRth Street 
Vlal telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS
4348 South Gallforuia Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP
1A43 Weat 4Sth Street
Tel. TARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South SOth Avenue 

Tel. CICERO 2109

0812 South Weetern Avenue
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
8819 Lltuanlca Avenue 
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlchlgan Avenue

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 IJtnanlca Avenne

Tel. YARda 4908

X
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negratiname, jei ne-

S
rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių.
.edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome raiyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin nei 
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma?ch 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Didžiu mūšiu išvakarėse
Paskiausieji įvykiai karo fronte kalba apie tai, kad 

netrukus ten buB didžiausi ir kruviniausi mūšiai, kurie 
galės turėti ir lemiamos reikšmės.

Vokietijos naciai pradėjo veržtis į Kaukazo žibalo 
šaltinius; ašies submarinai net St. Lawrence upėj nar
do; padidėjo judėjimas ir kituose frontuose.

Karo žinovai nekartą yra pastebėję, kad Hitleris di
džiausių pastangų deda karą laimėti šiemet, nes jis 
;žinąs, kad jei karas uŽBitęs metus, kitus, jis, visa jo 
naciškoji gengė suras sau negarbingą galą. Subyrės į 
šipulėlius ir visa Berlyno-Tokio ašis. Todėl karo stra
tegijos ekspertai ir sako, kad nacių pradėjimas' verž
tis į turtinguosius rusų žibalo šaltinius, yra Hitlerio 
pasijudinimas desperatiškiems žygiamB paskubinti ka
ro galą. Padidėjusiu submarinų veikimu norima su
trukdyti pristatymą karo medžiagos į Rytų ir kitus 
karo frontus.

Didžiausi ir kruviniausi mūšiai, žinoma, bus tarp 
milžiniškų Rusijos ir Vokietijos armijų. Bus paguldy
ta milijonai gyvybių, sunaikinta daug miestų ir kaimų, 
sunaudota gal visas didysis amunicijos išteklius.

Kas tūpse mūšiuose laimės?
Jei Sovietų Rusija būtų viena, jei ji neturėtų Jung

tinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos paramos, jai 
sunku būtų laikytis. Pritrūktų jai karo reikmenų. Bet, 
turint galvoj, kad tų reikmenų jai gana daug pristato
ma, rusų armija ir toliau, kaip per praėjusią žiemą 
pozicijas atlaikys. Tuo labiau, kad naciai ir Vakaruo
se turės laikyti karo jėgų ir budėti, nes anglai ir ame
rikiečiai Lakūnai padidins savo akciją ir daužys Vo
kietijos karo pramonės centrus ir miestus. Tai bus 
lyg ir antrasis frontas, kuris padės Rusijos armijai1 
pliekti nacių jėgas.

Atsižvelgiant į šias ir kitas aplinkybes, Hitlerio blitz- 
kriegui nepavyks. Ir tai bus naciams didžiausias smū
gis. Užtęstas karas ilgiau ir Vokietijos vidurius pra
dės draskyti. Ne tik nacių pavergtose tautose padidės 
sąjūdis prieš okupantus, bet ir patys vokiečiai, nusi
vylę Hitlerio pažadais, prisidės prie sunaikinimo hitle- 
rižmo siaubo. •. $ <1 •l*»[

Bet nereikia sau vaizduotis, kad nacių siaubo sunai
kinimas pigiu būdu bus padarytis. Jis daug kainuos 
ir gyvybių ir turto. Ir iš kiekvieno Amerikoje gyve
nančio žmogaus pareikalaus didelio pasišventimo.

Kai priešas pasijudina žygiui, kurin jis sudeda visas 
aavo viltis laimėti, jis yra tikrai baisus, desperatiškas. 
Jis tada nieko nebesigaili, su nieku nebesiskaito. To
kių priešo Žygių atrėmimas pareikalauja daug aukų ir 
aukščiausio laipsnio pasišventimo. Tą šiandien jau ge
rai žino anglai, žino rusai, kiniečiai, žinome tai ir mes 
šio krašto gyventojai. Ir dėl to, gyvendami didšiųjų, 
gal pačių didžiausių mūšių istorijoj, išvakarėse, ne
sėdėsime sudėję rankas, bet visas savo jėgas Budėsime 
tam, kad tuose mūšiuose būtų vtaai nusuktas spran* 
das kruvinoms diktatūroms ir japonų baisiam milita- 
riemui.

Dėl Baltimoriečių rinkliavos . . . . . . . .
8v. Alfonso bažnyčioj, Baltimore, Md., gegužės mėn. 

10, 11 ir 12 dienomis buvo rinkliava nuo karo nuken
tėjusiems lietuviams šelpti. Tos parapijos klebono kun. 
J. Lietuvninko, kun. dr. L. Mendelio ir kun. A. Du- 
bineko rūpesčiu ne tik gautas arkivyskupo Michael J. 
Curley leidimas rinkliavai, bet Jo Ekscelencija ir Uuo 
savęs parašė laišką, kuriame nuoširdžiausiai ragina 
tikinčiuosius gausiai aukoti, nurodydamas didžiuosius 
lietuvių tautos rūpesčius ir vargus. Arkivyskupo laiš
kas ir priede lietuvių kunigų atsišaukimas prieš rink
liavą buvo ibbiuntinėtas haltimoriečiams. Mes aeabej6-

D fe A t7 G & B
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jame, kad tokiu rūpestingumu prirengta rinkliava Sv. 
Alfonso bažnyčioj turėjo gražaus pasisekimo.

Mūsų tauta turi būti dėkinga Baltimorės-Vašingtono 
arkivyskupui už nuoširdų palankumą. Taip pat, reikia 
sveikinti kun. Lietuvninką ir jo darbščius ir sumanius 
vikarus, padariusius tokį gražų, patriotišką žygį. Ne
tenka abejoti, kad jų šaunų pavyzd) paseks ir kitų die
cezijų gerbiami lietuviai kunigai.

Nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimas yra didis 
ir svarbus reikalas, kuriuo visi turime rūpintis.

Antanas Olšauskas
Praėjusį šeštadienį, kaip jau buvo pranešta, mirė 

Antanas Olšauskas, sulaukęs gana gilios senatvės.
Turbūt retas kuris lietuvis, sekąs Amerikos lietuvių 

gyvenimą, bus negirdėjęs apie Antaną Olšauską. Jis 
vienas iš seniausių Amerikos lietuvių spaustuvininkų, 
laikraščių leidėjų ir bankininkų. Ypač plačiai jis buvo 
žinomas Chicagoje, kur visą laiką (per 53 metus) gy
veno ir dirbo. Savo spaustuvę, laikraštį ir banką ve
lionis įsteigė garsiajame Bridgeporte — Sv. Jurgio pa
rapijoj, kuri šiemet mini savo susioiganizavimo auk
sinį jubiliejų. Laikraštį “Lietuvą” velionis įsteigė 1892 
m. A. Olšausko leidžiama “Lietuva’*, pirma savaitraš
čiu, vėliau dienraščiu (trumpam laikui) išaugino to-> 
kius tautininkų liberalų veikėjus, kaip A. Šernas, Br. 
Balutis, J. Bičiūnas ir kitus. Laikraščio redakcijos per
sonalą velionis sudarydavo iš katalikybei nepalankių 
asmenų.

A. Olšausko spaustuvė ir knygų daug išleido, ypač 
daug A. šerno vertimų. Jis išleido ir didįjį, vertingąjį 
Lalio lietuvių-anglų kalbos žodyną. Jo bankas gana 
sėkmingai varęs biznį per ištisą metų eilę, žymiai pri
sidėjo prie lietuvių statybos ir ypač “Bridgeporto” iš- 
auginimo.

Nežiūrint katalikams ne visai palankios pakraipos, 
velionis, kaipo spaustuvininkas, laikraščio ir knygų lei
dėjas, kaipo biznierius, Amerikos lietuvių istorijoj uži
ma svarbią vietą.

Pažymėtina tai, kad a. a. A. Olšauskas, didesnę sa
vo gyvenimo dalį kreipęs vis dėlto labiau priešreligiš- 
ka kryptimi ir religijos nepraktikavęs,

paskutinėmis dienomis pasikvietė katalikų kunigą, 
atliko išpažintį, su savo Sutvėrėju susitaikė ir mirė 
aprūpintas Šv. Sakramentais.

Tikintiesiems žmonėms teikia didį džiaugsmą, kad 
bent “gyvenimo saulei leidžiantis” žmonės pamato sa
vo klaidą ir sugrįžta'f Katalikų Bažnyčią. Dldži&ūsia 
nauda ir džiaugsmas yra jiems patiems, jų sieloms. 
Turimomis žiniomis, a. a. A. Olšauskas paskutiniais 
metais daug gilinęsis į tikėjimo dalykus, lankęsis baž
nyčion ir, pagaliau, katalikiškai prisirengė amžinon 
kelionėn.

Velionis paliko vienintėlį sūnų adv. Antaną Olį, ku
riam reiškiame užuojautą.

Kun. J. Simonaitis
Gegužės 10 d. Elizabeth, N. J., ir apylinkės lietuviai 

minėjo Sv. Petro ir Povilo parapijos klebono, kun. Juo
zo Simonaičio, kunigystės 20 metų sukaktį.

Sukaktuvininkas kun. J. Simonaitis gimė 1808 m. Ku
nigu įšvęstas 1022 m. liepos 9 d. New Yorke. Pirfiaą- 
sias mišias atlaikė New Yorko lietuvių Aušros Vartų 
bažnyčioje, kur klebonavo jo dėdė, kun. J. šeštokas. 
Kurį laiką kun. J. Simonaitis buvo vikaru Aušros Var
tų parapijoje. Iš ten persikėlė į Elizabeth, kur jį pasi
kvietė kUtt. B. žindžius. Nuo 1924 metų kun. J. Simo
naitis klebonauja Elizabethe.

Būdamas Elizabetho klebonu, kun. J. Simonaitis at
liko daug svarbių darbų, vadovavo draugijoms, giliai 
rūpinosi parapijiečių dvasine gerove, kėlė tautinį susi
pratimą. Jam vadovaujant nupirktas klebonijos namas, 
remontuota seserų namas, parapijos salė, išpuošta gra
žiai bažnyčia. ŠiemB darbams atlikti sukelta per 50,000 
dol.

Visą laiką veikia parapijos mokykla, kurioje moko 
seserys pranciškietės. Dabartinė parapijos nuosavybė 
įvertinama pusė milijono dolerių. Parapijai priklauso 
apie 850 šeimų, tad klebonui darbo labai daug.

Kun. J. Simonaitis 1927 m. buvo priešakyje Lietuvos 
Vyčių ekskursijos, kuri tada aplankė Lietuvą. Tai buvo 
pirmoji amerikiečių lietuvių jaunimo ekskursija, kurią 
sekė visa eilė kitų.

Daug darbavosi kun. J. Simonaitis vargonininkų or
ganizacijoje, kuri jam, kaip muzikui, lab Ai artima. Ku
nigų Vienybėje jis aktyvus narys: yra buvęs centro 
Iždininkas, Rytų Provincijos pirmininkas ir t.t.

Jubiliatas Chicagoj turi brolį dr, Joną Simonaitį, 
kurs čia sėkmingai darbuojasi.

•
Nacių užimtoje Prancūzijos dalyje vis dažniau pasi

reiškia pasipriešinimai prieš okupantus. Nežiūrint di
džiausių persekiojimų, prancūzai, net savo brangiau
sią turtą — gyvybę statydami į pavojų, kovoja už sa
vo laisvę ir nepriklausomybę.

Ketvirtadienis, geg. 14, 194?

POPIEŽIJA ATKAKLIAI PRIEŠŲ PUOLAMA, 
BET JI VISADOS YRA LAIMĖTOJA 

Rašo St. Louis, Mo., arkiv. John J
(Santrauka)

Popiežija įsteigta d’.eviš 
Jtuoju nuosprendžiu, ji iš
tvers dieviškuoju užtikrini
mu, jai pavesta dieviškoji 
valdžia.

Šventas Rastas mums sa
ko vaisdžiausiais žodžiais, 
kad Viešpats paskyrė šv.

«Petrą būti Bažnyčios mato
mąja galva ir Jis pasakė, 
kad pasiliks bu Savo Baž
nyčia ne tik Petro laikais, 
bet ir visomis dienomis kai 
Bažnyčią valdys Petro įpė
diniai — iki pasaulio pabai
gos.

Viešpats paskyrė Bažny
čiai matomąją galvą, kad 
joje būtų išlaikyta vienybė, 
kad būtų dieviškai direktUo- 
jamas jos gyvenimas, kad 
būtų saugomi tikėjimo šven
ti indėliai ir kad neklaidin
gai būtų skelbiamos visos 
tikėjimo tiesos, kaip paties 
Viešpaties įsakyta.

Taip sutvarkyta Bažnyčia 
ištvers iki pasaulio pabai
gos ir jos nė kokia žemiš
koji jėga ir pragaro vartai 
nesunaikins.

Bažnyčios dieviškąją pra
džią ir jos ištvermingą gy
venimą patvirtina faktas, 
kad visos patamsių jėgos 
visais amžiais atkakliai ko
voja prieš popiežiją tikslu 
ją palaužti ir tuo būdu pa
čią Bažnyčią sužaloti 'if pa- : 
kirsti. Tačiau priešams šie 
visi žygiai nesiseka. Tiesa,

Bažnyčia per ilgus šimt
mečius daug kartų yra 
gyvenusi sunkiuosius lai
bus. Bet iš to visados yra 
išėjusi laimingai Ir trium
fuojančiai.

Nes Viešpats ją globojo. Ir 
ši dieviškoji globa niekados 
nebuB nutraukta.

Kiekvienam šimtmety yra

įrekorduota kokia nors ma
žesnė, ar didesnė popiežijai 
opozicija. Bet kaip taikos, 
taip karų Laikais, saulei 
skaisčiai šviečiant, ar aud
roms šėlstant, popiežiai sa
vo dieviškųjų darbų nenu
traukia. Jie vadauja Kris
taus avinėliams ir avelėms, 
jais rūpinasi ir juos gano 
visu savo pasiaukojimu.

Coat of Arms

, L assuming the Papacy, Pope
Pius XII adopted a Coat of Arms 
featuring the dove of Peace. The 
three sections of the shield repre- 
aent the sky, the earth and the 
sea. The top section is ažūre for 
the sky, then a band of green for- 
the earth, and a sea-green wavy 
base for the sea. The white dove 
holds an olive branch in its beak' 
and stands on a tripartite silver 

••mountain.” (N.C.VV.C.)

Tačiau tas popiežių visas 
rūpinimasis nesiriboja vien 
dvasiniais reikalais. Bažny
čios matomosios galvos sa
vo širdyse visados turi ir 
ganomųjų laikinosios — že
miškos gerovės klausimus. 
Kadangi tikėjimo ir Bažny
čios priešus daugiausia su
kelia žmonių ignorancija 
(nežinojimas), tai popiežiai 
visais laikais tikinčiuosius 
ragina statyti mokyklas, ku
riose jaunimas turėtų pro
gos giliau susipažinti su ti
kėjimo tiesomis.

Be kitako popiežiai yra 
garsūs kultūros patronai.

Glennon
•

Jie darbuojasi, kad visa žmo
nija palinktų kultūron, ją 
pamiltų ir tuo būdu tobu 
lintų savo gyvenimą, kad 
jis daugeliui nebūtų kartus 
ir kiekvienam būtų šviesus. 
Tada ir žmonių širdys la 
biau praskaistėtų, nes jose 
būtų daugiau įžiebta Dievo 
ir artimo meilės.

Šiandie visas pasaulis bai 
šiai sukrėstas ir palaužtas. 
Popiežius — šventasis Tė
vas gyvena nepaprastai sun
kiuosius laikus, kai žmonės, 
tobuli Dievo tvariniai, tar
pusaviai žudosi, šiandie pa
sauly svarbiausias mokslas 
yra iškelti tinkamiausias 
priemones, kaip žmonės tu
ri sėkmingiau tarpusaviai 
žudytis.

Moralumo dirvoje dar di
desnis blogis įsigali.
' Diktatoriai Europos gy

ventojus keičia stačiai gy
vuliais ir liepia, kad jie 
neigtų Dievo įsakymus ir 
veistųsi kaip keturkojai. 
Religijos dirvoje nepaken 
čiami varžymai.

Kadangi šiandie mūsų 
tauta yra pasauliniam kare, 
tai reikia melsti Visagalio 
Dievo, kad mūsų širdyse ne
sumažėtų moralumo ir reli
gijos gyvumas. Nes tas yra 
svarbiausias tautai pagrin
das būti vieningai, apsaugo 
ti savo kraštą ir laisvę ir 
laimėti visose kovose su 
priešu, kurs susimetė žmo 
niją pavergti.

Stipriai laikydamies tikė
jimo, savo pareigų ir Dievo 
galime turėti viltį sau ir ki
tiems laimėti teisingumą, 
taiką ir ramybę. Tad ir mel
džiamės, kad veikiau išvys
tume grįžtančią atgal taiką, 
kuri mus ir pasaulį apleido 
ir viską paliko tamsybėse.

Tokio nusistatymo pilietis yra kenksmingas mūsų kraštui
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsiny b)

3701 Jagintavičius, Juozas, 36, emploje, res. Pacunai 
Vendziogala.

3702 Jagintavičius, Juozas (Juozas), 9.
3703 J&gintavičiutė, Kristina (Juozas), 2.
3704 Jagminas, Bernardas (Petras); 21, student. res. 

Kaunas.
3709 Jagminas, Leopoldas (Vladas), boro 1903, emnloyee, 

j res. Vilnius.
3706 Jagminienė, Elzbieta, 35, res. Vilnius.
3707 Jagminas, Romualdas (Leopoldas), 12, res. Vilnius.
3708 Jagminas Henrikas (Leopoldas), 8, res. Vilnius.
3709 Jagminas, Antanas (Vincas), 60, employee, res. 

Šiauliai.
3710 Jagminienė, Ona (Ignas), 58, housewife.
3711 Jakaitis, Petras (Povilas), 45, employee, res. Kautas
3712 Jakaitis, Pranas (Jurgis), boro 1904, • employee, 

res. šakiai.
3713 Jakaitiene, Kazė, (Antanas), 33, res. šakiai.
3714 Jakaitytė, Janutė (Pranas), 7.
3715 Jakaitis, Algis (Pranas); 3.
3716 Jakas, Juozas (Juozas), employee, res; Plungė.
3717 Jakas, Stasys (Adomas), 45, employee, rts. 

Darsūniškis.
3718 Jakienė, Marija (Mykolas), boro 1898? housewife, 

res. Darsūniškis.
3719 Jakienė, Emilija, boro 1910, housewife, res. Žeimiaai
3720 Jakaitė, Nijolė, 12, res. Žeimiai.
3721 Jakys, Regimentas, 8, res. Žeimiai.
3722 Jakytč, Danutė, 9 months old.
3723 Jakavičius, Cezaris (JuliUs), 40, res. Tamošiūnai 

Meškuičiai.
3724 Jakavičiehė, Koste (Kazys), 38, teacher, res. 

Tamošiūnai.
3725 Jakavičiutė, Dalia (Cezaris), 6.
3726 Jakelaitis, Lukas, boro 1907, teacher, res. Bataičiai
3727 Jakelaitienė, Mikalina (Pranas), 30, housswife, res. 

Bataičiai.
3728 Jakelaitytė, Viktorija (Lukas), 6 months old.
3729 Jakelaitis, Jonas (Lukas), 11-2 years old.
3730 Jakevičius, Edvardas (Jonas), boro 1912, police- 

man, nes. Lekėčiai.
3731 Jakimavičius, Antanas (Jonas), 13, student, res. 

Juodžiai Kėdainiai.
3732 Jakimavičius, Antanas (Jonas), 44, employee, res. 

Vištytis.
3733 Jakimavičienė, Teresė (Jonas), 40, employee, res.

Vištytis. < y|j|
3734 Jakimavičius, Keistutis (Antanas), 13, student.
3735 Jakimavičiutė, Dalia (Antanas), 8 student.
3736 Jakimavičiutė, Marija (Antanas), 5.
3737 Jakimavičius, Antanas (Jonas), 13, student, res. 

Nausėdžiai Pernarava.
3738 Jakimavičius, Balys (Jonas), boro 1912, priest, 

res. Kaunas.
3739 Jakimavičienė, Ona, 100 years old. Farmer, res. 

Juodžiai Kėdainiais.
3740 Jakimavičiutė, Bronė (Pranas), 57, re3. Nausėdžiai 

Pernarava.
3741 Jakimavičius, Jonas (Pranas), 53, veterinarian, res. 

Nausėdžiai.
3742 Jakimavičienė, Liuda (Jonas), 50, housewife, res.

Nausėdžiai. ;
3743 Jakimavičius, Gediminas (Jonas), 22, student, res.

Nausėdžiai. , r
3744 Jakimavičius, Kazys (Jonas), 19, student, res. 

Nausėdžiai.
3745 Jakimavičiutė, Marija (Jonas), 18, student. •
3746 Jakimavičius, Vytautas (Jonas), 16, student.
3747 Jakimavičaitė, Marija (Jonas), 17, res. Kaunas.
3748 Jakimavičius, Kazys (Jotas), 16, res. Kaunas.
3749 Jakimavičius, Vladas (Jermalajus), 17, student, res.

Vilnius. , ,
3750 Jakobas, Antanas, lawyer, res. Kaunas.
3751 Jakobienė, housewife.
3752 Jakobas, Vytautas (Antanas), 19, student.
3753 Jakobaitė, Elė (Antanas), 18, student.
3754 Jakštaitė, Adelė, 24, mard, res. Kaunas.
3755 Jakštas, Adolfas, 33, employee, res. Kaunas.
3756 Jakštienė, Veronika, 28, employee, res. Kaunas.
3757 Jakštaitė, Vida (Adolfas), 3 months old.
3758 Jakštas, Antanas (Antanas), 45, employee, res. 

Narsečiai Garliava.
3759 Jakštienė, Marcelė (Antanas), 34, housewife.
3760 Jakštaitė, Danutė (Antanas), 14, student.
3761 Jakštas, Vytautas (Antanas), 13, student.
3762 Jakštaitė, Aldona (Antanas), 9.
3763 Jakštas, Keistutis (Antanas), 5.
3764 Jakštaitė, Gražina (Antanas), 11-2 year old.
3765 Jakštas, Antanas (Antanas (Antanas), 6 months

old, res. Narsečiai, Garliava..
3766 Jakštonis, Jonas (Iganas), 37, employee, res. 

Šimonys.
3767 JakšuKas, Stasys (Simaas), bom 1914, liuetenant 

from Vilnius.

Ke 3853

res. 3854

res. 3855

res. 3856

res. 3857

3858

3859

res.
3860
1M4,

res. 3861
3862

res. 3863

3864res. 3865
3866res.
3867

3868

==:
res. Jonaičiai, Papilė. Užukriaunlai, Obeliai. sija turės nuspręsti, kur vy-

3779 Jakubauskas, VUytt (Jotai), 43, farmer, ree. Ko- 3863 Jankauskas, Saturolnas, (Saturninas), 16, res. Už- rų jėga labiausia reikalin-
tuvai, Kuršėnai,

3780 Jakubauskienė, Izabelė (JoUaaj, 39, farmer 
Ketu vai.

3781 Jakutavičius, Jonas (Kazys), 46, mechanic, 
Radviliškis.

3782 Jakubavįčienė, Jadvyga, 38, housewlfe, 
Sadvyliškis.

3783 Jakutavičius, Vladas (Jonas), 18, student. 
RadVyliSkife.

3784 JakUčitaU, Jurgis (JUTglB), 36, ree. Šiauliai.
3785 Jakučionienė, fiketaų 22 years old.
3786 Jakučionis, (Jonas), 6 months old.
3787 Jakučionis, Mikas, 45, emplbyee, reS. Gelvonia
3788 Jakuėtottiettė, Marija (Kasys), 37, teacher. 

Gelvonai.
3789 Jakučionis, Raibutis (Mikas), 4 years Old.
3790 Jakučionis, Mikas (Stasys), 44, Uratchman. 

Alytus.

3791 JakUčionlenė, Marija, 47, res. Alytus.
3792 Ja&UUs, Jotas (Kasys), 30, railroad employee 

Viduklė.
3793 Jakutis, Petras (Kasys), 35, army captain. 

Vilnius.
3794 Jakutienė, Leokadija (Jbnaš), 30, housewife. 

Vilnius.
3795 Jakutis, Rimvydas (Petras), 7, res. Vilnius.
3796 Jakutytė, Gražina (Petras), 5, res. Vilnius. .
3797 Jakutytė, Vanda, 16, student, res. Šaukėnai.

35, housewife, res.3799 Jaletaftfcta, Magdalena,
Marijampolė. .*

3800 Jalenskas, Vytautas (Antanas), 14, student,
Marijampolė.

2801 Jaletakas, Aloyzas (Antanas), 12, student. res.
Marijampolė.

3802 JalettSkSitė, Aldona (Antenas), 10, student.
3803 Jalinskas, Juozas (Juozas), 32, farmer, res. Oria va,

Laplai.
3804 jamantaa, Kostas (PetraB), 42,

Marijampolė.
3805 Jamahtrehė, Valerija (Simas),

Marijampolė,
3806 Jamantaitė, Danute (Kostas), 13, student.
3807 Jamantaitė, Audrone (Kostas), 9, student.
3808 J ataka tas, Algirdas (Koštas), 7 years old.
3809 Jameikis, Stasys (Ignas), 27,'employėė, res.
3810 Jamzovska, Vanda, 53, res. Vilnius.
3811 Janavičius, Gabrielius (JuliHs), 62, farmer, res.

Miežučlal, Padtibisys.
3812 Jknaviėčiėnė, Koste (Pranas), 60, housewife.
3813 Janavičiūtė, Janiha, 14, student, ree. Milvidai,

Kuršėnai.
3814 Janaviečienė, Juzefą (Kazys), 39,

Vilnius. ,
3815 Jknaviėlta, Kasys (Kazys), 35, farmer, res. Užgi-

giriai, Vaiguva. ' ,
3816 Janavičius, Marei jonas (Kazys), 45, farmer, res. I

Užgiriai. , u. i
3817 Janavičienė, Ona, 42, farmer, res. Užgiriai.
3818 Jena Vietos, Henrikas (Mareijonas), 13, student.
3819 Janivičintė, Onei (Marcijonas), 10, student
3820 Janavičiūtė, Beatričė (Marcijonas), 8, student.
3821 Jančiauskas, Česlovas (Aleksandras), 30, res. Adol- 

finavas, Grinkiškis.
3822 Jančiauskienė, Elena (Bronius), 40, res.

Adolfinavas. \

3823 Jančoras, Jurgis (Jonas), 46, farmer, res. Lizdeikiai,
Veiveriai.

3824 Janėnas, Albertas, borti 1922, student, res. Šiauliai.
3825 JaheViČita, Hubertas (Česlovas), boro 1913, mecha

nic, res. Vilnius.
3826 J&nišauskienė, Elzbieta, 73, farmer, res. Vilnius.
3827 Janiševsklš, Henrikas (Romanas), boro 1911, em

ployee, ras. Kautas.
3828 Jankaitis, Antanas (Vincas), 38, worker,

Šiauliai.
3829 Jankauskaitė, Aleksandra (Stasys), 30, employee, 

ras. Kaunas.
3830 Jankauskas, Edvardas (Kazys), 27, technician, 

res. Kaunas.
3831 Jankauskienė, Sofija, 32, housewife, res. Kaunas.
3832 Jankauskaitė, Irena (Edvardas), 2 yrs old.
3863 Jankauskaitė, Edita (Edvardas), 6 months old.
3834 Jankauskas, HertUfonas, 50, farmer, res. Stuksi,

Krakės.
3835 Jankauskienės Jadvyga (Alfonsas), 45, farmer,

' res. Štukai, Krakės.
3836 Jankauskaitė, Irena (Herkulanas), 18, student, re3.

Stuksi, Krakės. , . _ v
3837 JahkSimfcaS, Herkuhmas (Herkulanas), 9, student, nnė -Vyi,Į JegO8 Komisija, 

res. Štukai, Krakės.
3838 Jankauskienė, Jadvyga (Antanas), 54, farmer. res.

Akmena, Viešinta.
3839 Jankauskaitė, Elena (Juozas), 30, farmer, res.

Akmena, Viešinta.
3840 Jankauskas, Stasys (Juozas), 25, farmer, res. Ak

mena, Viešinta. , '
3841 Jankauskaitė, Marija (Juozas), 25, farmer,

Akmena., Viešinta.
3842 Jankauskas, Leonas, 34, farmer, res. Akmena

ukriahnlai, Obeliai
3854 Jankauskas, Stasys (Stasys), 80, lando wner, res.

Kiviškė, Šiluva. ,
res. 3855 Jankauskienė, Pranė (Petras), 34, res. Kiviškė,

Šiluva.
res. 3856 Jatauruskaitė, Janina (Stasys), 12, student, res.

Kiviškė, Šiluva.
res. 3857 Jankauskas, Stasys (Stasys), 10, student, res. Ki

viškė, Šiluva.
3858 Jankauskas, Vilnius (Adomas), 50, farmer,

Kamelija, Dotnuva.
3859 Jankauskienė, Jadvyga (Karolis), 41, farmer, 

res. Kaunas.
Kamelija.

3860 Jankauskas, Povilas (Antanas), boro June
3861* Jankauskas, Vladas (Jonas), boro 1918, re>. Vilnius'lengva keičiasi. Kiti bus pa-
3862 Jankauskas, Vladimiras (Aleksandras), boro 1904, imti iš kitur, iš tarpo tūks

T°°įkeep^r’??UnaS'/ a i u kz. tančių lojalių priešų-ateivių,3863 Jankauskiene, Viktorija (Aleksas, boro 1908, nurse, , • , / - 7 , •
res. Kaunas. kune <3*ba’’ nera laukti i

3864 Jankauskas, Jurgis (Vladimiras), 4 years old. karo gamybą-
3865 Jankauskas, Tadas (Vladimiras), 3, years old. į Komisijai, jos sunkiame
3866 Jankevičius, Iteulas (Vincas), boro 1910, worker, darbe padės Parinktinės

res. Dubiciai, Rudnia. • . .
3867 Jankevičius, Mikas (Mikas), boro Sept. 13, 1913, Tarnybos surinkti klausimai

chauffeur, res, Vilnius. . .ir atsakymai, Federalės Ap-
3868 Jankūnas, Stasys (Jonas), 34, teacher, res. Taidara- saugos Įstaigos Biurai, A.
3869 JanSu^Vladas (Jonas), born 1905, employee, i f' ValstlJ4 Darbo Biuras,

res. Kaunas. kūns jau susipažinęs su dar-
3870 Jankus, Jonas (Petras), born July 10, 1903, phisi- bininkų pristatymu, A. J.

^an’ ^ee- Kaunas. | Valstijų Apšvietos Biuras,
3871 Janonis, Kostas, 75,* farmer, res. Levada, Jurbarkas. v ■ v3872 Janonienė, 75, farmer, ree. Levada, Jurbarkas. ^viltais Konservacijos Kor-
3874 Janonis, Jonas (Kostas), 40, farmer, res. Levada, >pusas ir Tautinė Jaunimo

3875 Janonytė, Vera (Kostas), 42, farmer, res. Levada,
Jurbarkas.

3876 Janonytė, Antanina (Jurgis), born 1898, employee,,
3877 Janonytė, Ona (Jonas), 41, housewife, res. Kaunas, nias ypatinguose amatuose 
38? 8 Jaiiuchovskis, Timeteušas (Timeteušas), 30, mecha-1 yra svarbi dalis programos.
o.o'rn ir - z t j. , c ■ I stokos vyrų jėgų, dar-3879 JanUkavičiUB, Adolfas (Justas), 1$ farmer, res.' . . . , _

Švenčionėliai. binmkaa karo fabrikuose tu-
3880 Janulaitis, Kalikstas (Mataas), 80, farmer, res. ri saugotis nelaimingų atsi-

Mikolaičiai, Šiauliai. i tikimų — fabrike ir lauke.
3881 Steultoi'"*' °nl’ 801 farmCT’ reS' Mikt>,ai{lai'' Apsigynimo Transportaci-
3882 Janulaitis, Petras (Kalikstas), 37, farmer, res. Mi-! Jos direktorius Joseph B.

kolaičiai, Šiauliai. Eastman, pasakė National
3883 Janulaitiene, Pranė, 30, farmer. 1 Safety Council neseniai, kad
3884 Janulaitytė, Laimute (Petras), 3 years o.d. . . ... . .

res. 3885 Janulaitytė, Ramutė (Petras), 2 years old. vieh tlk del traflko nelaimių
3886 Janulaitis, Tautvydas (Petras), born 1929, student, pereitą metą netekome jė-

feš. Pavelionla. gų pagaminti 26 karo lai-
3887 Janulevičius, Antanas (Juozas), 30, phisician, res. vua prekių Administrato-

res.

i i jpensioner, » * res.

house wife, res.

student.

Vilnius.

worker,

Kaunas.

res.

res.

29,

ga. Turės nuspręsti, kiek 
vyrų jėgų — ir moterų — 
bus reikalinga ginkluotai 
jėgai, karo gamybai, trans- 
portacijai, žemdirbystei ir 
kiek būtinai reikalinga ci
vilinei gamybai.

Daugelis iš milijonų dar
bininkų, kur'.e bus pristaty
ti prie karo darbų, ateinan
tį metą bus paimti iš neka
rinių gamybų, kurios pa-

Administracija. Pastarieji 
tryB veda karo laiko apmo
kymo programas. Apmoky-

3888 Janulevičius, Jonas (Jonas), boro July 26, 
res. Merkinė.

3889 Janulevičienė, Jadvyga, housewife, res. Merkinė.
3890 Janulevičiutė, Meilutė (Jonas), 8 years old.
3891 Janulevičius, Algimantas (Jonas), 4 years old.

riaus OTisas iš atsargos1908,
duos kiek padangų busams 
ir t rokam s, kurie toli va
žiuoja. OPA taipgi praneša,

3892 Janulevičius, Jotas), boro 1910, worker, res. Dubi- kad asmuo su racionavimo
čiai, Rudnia. knygute galės gauti nedau-

3893 Janulevičius, Kazys (Juozas), 29, employee, res. gįau 5 svarus cukraus na- 
Kaunas.

3894 Janulevičius, Vacys, (Adomas), 27, mechame, res. mmiam -prezervavimui, ap-
šiauliai. - * "

3895 Janulevičius, Viktoras, (Juozas), 11, student,
Kaunas. *

3896 Janulevičienė, Elena, 29, housewife, res. Rozenber- 
ginė, Linkuva.

art jo nustatytos dalies. Ka
res. ro Produkcijos Tarybos in

dustrinio konservavimo sky-» 
rius sako, kad vajus taupy-

3897 Janulis, Adolfas (Antanas), born June 3, 1898,! ti seną popierą buvo toks
dealer, res. Mažeikiai. j sėkmingas, kas parodo, jog

res. 3898 Janutienė, Ona, (Jonas), 48, houswife, res. Mažeikiai v«,dn n mori Vidini snnranta3886 Janulis, Algirdas (Adolfsa), 10, student aada amenklecI“ 8uPran“
_ o nuo reikalaujama, jie

prisideda ir padeda. Po lie-
3900 Janulis, Vytautas (Adolfas), 14, student 

(Daugiau bus)
pos 1 d. nebus mašinerijų 
skalbinyčioms ir valymo į- 
staigoms. WPB sustabdė vii

U. S. A. mobilizuoja vi9ą lą. Bet tuo pačiu laiku net nos gaminimą įvairiems 
vyrų jėgą (manpower) šiam apie 2,000,000 jaunuolių bus 
karui — namie kaip ir kau- ištraukti iš pramonės ir iš 
tynių frontuose.

Šią mobilizaciją ves Ka

hl

NAMINIS FRONTAS

kurią prezidentas paskyrė

daiktams, grindų uždanga
lams, austiniams ir baldų 

ūkių tarnauti mūsų gink- audeklui. Donald M. Nelson, 
luotose jėgose. iWPB pirmininkas, pasakė

laikraščių redaktoriams pe- 
Jau .jaučiam stoką vyrų reitą savaitę „Laigvi vyrai

gamrnimm 7nk^, lėktuvų1"6 tik P»»«.nėj, bet ir to-, sav0 1r pasiryžimu
fr laivų kad! ir kur ji b7. “ yra ger68ni Vyrai UŽ V6rgU8

relkaHngl “?tP^;!cljaZinai'reikalauja^vyrų PaSI>irtU8 * P°m) h0“

ninku yra Paul V. McNutt.1 jėgų, nes be tr&nsportacijos
res.

3768 Jakubaityte, Valerija (Julius), 35, worker, res.13843 Jankauskas, Jonas (JonaB), born Dec. 13, 1901,
Panevėžys

3769 Jakubauskaitė, Sofija, (Jokūbas), 26, etaptoyee, 
res. Vilnius.

3770 Jokubauskas, Aleksandras (Jokūbas), 26, worker iu 
Liudvinavas.

3771 Jakubauskas, Juozas, 72, worker, res. Liudvinavas.
3772 Jakubauskienė, Jadvyga (Jurgis), 48, houselrifle, 

res. Tryškiai.
3773 Jakubauskas, Leonas (Juozas), 32, sttident, ras. 

Pažečiai, Tryškiai.
3774 Jakubauskaitė, Jadvyga (Juozas), 26, employee, 

res. Telšiai.
3775 Jakubauskas, Juozas (Juozas), 11, gtUdtettt, rėš.

Telšiai. ,
3776 Jakubauskas, Juozas, 34, vvorker, res. Julijanava, 

Garliava.
3777 Jakubauskas, Juozas (Pranas), born 1908, brick- 

layer, res. Alytus.

chauffeur, res. Vilnius.
3844 Ja Bks takas, Jonas (Joms), born jan. 1, 1911, car- 

peateri ras. Vilaias.
3845 Jankauskas, Jurgis (Kazys), born 1892, bcokkeeper,
3846 Jaakauskienė, Marcelė (Benediktas), born Nov. 24, 110 kareivio karo lauke Pri- 

1902, ttferkef, rts. Merkine. valo būti 18 kareivių už 11-

U. S. A. reikalaus vis di- nukentės mūsų visa karo ei- 
desnės ir didesnės armijos ga. Tankai niekam neverti, 
darbininkų, kada mūsų ga- jei jie stovės fabrikuose, ar- 
mybos planai pagreitėtų, ka- ba kur kitur. Juos reikia 
da mes siusime daugiau ir pristatyti į kautynių fron- 
daugiau pulkų į laukus ko tus ir tik tada taps laimė- 
vai už laisvę. Prie kiekvie- jitao ginklais.

Jau mums stoka sekančių 
darbininkų (1) įrankių pla-

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

For Victor^

3847 Jankauskas^ Povile* (Petras), 41, employee,
Panevėžys. >

3848 JankthSktenė, Adelė (Jltozas), 37, teacher,
PtattClM.

3848 Jankauskienė, Adelė (Juozas), 37, teacher,
Pajuostė, Panevėžys.

3849 Jankauskas, Kazys (Povilas), 10, student,‘res. Pa- įninku neužilgo darbams, įrankių gamintojui; (3) lai-

res. nijoe. kurie gamintų daik- nų darytajų. prie klekvien0

res.

res.

Panevėžys.
3850 Jankauskaitė, Ona <Povilas), 4, student, res. Pajuos

tė, Panevėžys.3851 Jknkauakai&,’ Pranė, 32, res. Kaunas.

tus karui vesti, įrankių piešėjo reikia kitų 
U. S. karo pramonė rei- 51; (2) įrankių gamintojų, 

kalaus kitų 10,500,000 dar- yra 25 darbai kiekvienam

kurie reikalauja ypatingo vų dailydžių; (4) marynų 
gabumo. U. S. ūkis irgi rei- mašinistų; (5) lėktuvų hi 
kalaus daugiau darbininkų, | tuotojai (riveters).

3778 Jakubauskas, Stasys (Antanas), born 1913, farmer,<3852 Ja&kauskM, Sastumttas (Mečys), 49, farmer, res. lkad Pasiekus gamybos tiks-, Karinė Vyrų Jėgos Komi

BUY U. S. BONDS 
AND STAMPS
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
=

Metinis ARO 
suvažiavimas

Nėra abejonės, iki Šiam 
laikui visos orgjų apskri
tys, visos draugijos, klūbai 
gavo kvietimą dalyvauti Sv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos metiniam 
suvažiavime gegužės 17 d. 
Gimimo Panelės Sv, parap. 
salėje. Posėdžiai prasidės 11 
vai. ryto ir 2 vai. popiet.

Lai seselių ir rėmėjų kvie
timas visų būna priimtas. 
Lai visi išrenka delegatus

* • s
Puotoj pagerbtos 
motinos

Town of Lake. — Gegu
žės 10 d. Sv. Vardo draugi
ja pagerbė savo motinas ir 
žmonas.

Prieš 9 vai. ryto keletas 
šimtų narių su motinomis 
ir žmonomis susirinko j pa
rapijos salę pasipuošti eise
nai j bažnyčią. Varg. VI. 
Daukša maršu pasitiko ei
seną. Mūsų bažnyčioj toks 
įvykis buvo pirmą kartą. 
Kleb. kun. A. Linkus paaa-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 
Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIGAI SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

ir paskiria aukų. Kiekvienas Į kė pamokslą 'apie motinų 
supranta, kad Šv. Kazimie- ( meilę savo vaikams, 
ro akademija šiais brangiais Po visam parapijos salėj 
laikais reikalinga paramos, buvo bendri pusryčiai. Čia 
kad tas “Statybos Fondas”
nuolatos augtų.

Seselių geradariai pasiryž
kite skaitlingai dalyvauti ir 
padaryti šį seimą vieną sėk
mingiausiu, naudingais nu 
tarimais ir medžiaginiu at
žvilgiu. Kad jis viršytų vi
sus praėjusius seimus.

Seselės ir rėmėjos pasiren
gusios visus delegatus pri
imti. Auka, didelė ar maža, 
bus priimta dideliu dėkin
gumu ir kiekvieną aukotoją 
kasdien lydės seserų maldos.

Rengkitės skaitlingai da
lyvauti seime, kuris prasi
dės 9:30 vai. šv. Mišiomis 
vienuolyno koplytėlėje ge
gužės 17 d. S. J.

riai malonėkite susirinkti, > 
nes bus renkama nauja val-j 
dyba. Sus-mas bus parap.

’ salėj.

pasakyta kalbų, sveikinimų1 Gegužės 15 d. šv. Sofijos 
motinoms. Pusryčiuos daly-: šventė. Sveikiname mūs vei-į 
vavo kun. A. Linkus, kun. I kėjas, kurios nešioja tos j 
Adominas ir kun. Jonelis, Į šventosios vardą: Jurgaitę, Į 
kun. Adomino tėvai iš Ci- Bartkaitę, Mickūnienę, Se- 
cero, taipgi Mr. ir Mrs. J. rauskienę, Ward. Dočk enę 
Meegan. Kadangi praeitą sa
vaitę buvo šv. Stanislovo, 
tad ta proga pagerbti drau 
gijos dvasios vadas kun. St.
Adominas ir kun. St. Jone-

Gegužės 10 d. parapijos 
salėj atvaidinta “The Virtue 
of Satan”. Popiet ir vakare 
žmonių prisirinko gana daug. 

lis. Abiems įteikta dovanų, Kas pamatė vaidinimą, ne-
nuo Šv. Vardo draugijos ir j sigailėjo atsilankęs. Artis- 
padainuota ilgiausių metų. Į tai tikrai gabūs. Pelnas skir- 

Šeimininkavo narių žmo- tas parap. naudai, 
nos: Angelą Kilmitz, Jad
vyga Kauffman, E. Gedvi
lienė, S. Serauskienė, K. Se- 
revich.

Nesidžiaug radęs, 
juok pametęs.

nede-
Svarbus susirinkimas šv. 

Vardo dr-jos bus gegužės 
17 d. 3 vaL popiet. Visi na-

The ūuickist, Švęst Way 
YOU Can Help Win This
War

Buy
Defense BONDS—ST AM P S 

Now!

Draugija, kuriai 
šviečia skaisti ateitis

Bridgeport. — Skaitlin
gam Moterų Sąjungos 49 
kuopos susirinkime gegužės 
5 d. parapijos svetainėj už
sibrėžta vasaros sezonui 
daug naudingų darbų.

Naujų narių vajaus pro
ga kuopa sparčiai auga. Šia
me susirinkime įsirašė dvi 
naujos narės: Rozalija 2il- 
vitienė ir Tulvaišienė.

Kuopos išvažiavimas turė
jo įvykti birželio 28 d. Dėl 
rengiamo bankieto toje die
noje kun. Stasiui Gaučui pa
gerbti piknikas atidėtas ant 

j toliau. Visos narės žada da
lyvauti dvasios vado pagerb- 

I tuvėse.
Malonu pažymėti, kad kas 

tik yra plačiau mąstanti pir
mininkė, toje draugijoj kles
ti vieningumas, nuoširdumas 
ir eina veikimas pilnu tem
pu. Šios kuopos pirm. yra 
R. Maziliauskienė, kuri taip
gi pirmininkauja ir Šv. Pet-

Popiežiaus Pijaus XII 
jubiliejus paliko 
gilu įspūdį

Popiežiaus Pijaus XII dvi 
dešimt penkerių metų vys
kupavimo sukaktį minint, š. 
m. gegužės 13 d., visose lie
tuvių Chicagos bažnyčiose 
buvo atlaikytos iškilmingos 
šv. mišios, kuriose dalyvavo 
mokyklų vaikai ir nemažas 
skaičius šiaip tikinčiųjų.

Per visas Popiežiaus Pi
jaus XII tridienio pamaldas 
bažnyčiose buvo gausu žmo
nių. Reikia pažymėti, kad 
popiežiaus Pijaus XII dvide
šimt penkerių metų vyskupą 
vimo jubiliejus labai iškil
mingai ir pakitusioj relignė 
je nuotaikoje praėjo ir žmo
nėse paliko gyvą įspūdį.

Gegužės 16-tą dieną 
vakaruškos

Jei kiaulė ragus turėtą 
- visus išbadytą

Pasiskaičius spaudos ži
nias apie nacių “viršmoniš- 
kus” planus Lietuvos že
mes, ūkius ir įmones savo 
kariams išdalinti, mintin 
ateina sena, bet teisinga mū 
sų proteivių patarlė: “Žmo
gus šaudo, Dievas kulkas 
gaudo”. Tikrenybėje, prisi
mena dvi patarlės. Štai an
troji: “Jei kiaulė ragus tu
rėtų, tai visus išbadytų”.

lonijoj, bet ir kitur.
Užtat, brangieji, kurie tik

norite smagiai ir linksmai 
laiką praleisti pas vaišingus 
Dubinskus, prašomi šešta
dienio vakarą atsilankyti ir 
paremti skyriaus, komisijos 
ir pačių šeimininkų gražias 
pastangas. Par.

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau nv 
krikščionis.

Žmogus — tai noras, iešŠv. Kryžiaus Parap. Mo
terų draugija, rengia šokių kąs perlų karčioj gyvenimo 
vakarą gegužės 16 d. para- j jūroj. Ar ras perlų? — klau 
pijos salėj. Kviečiami visi simas; bet kad kartaus van-
atsilankyti. Rap. denio ligi sočiai prisigers 

— tai negalima abejoti.
E. OžeškienėSKAITYKITE -DRAUGĄ’

Cer—“ -ė
M. C.

Joln the Pzy-Hi” Z.ery Pay Day D .

\Pinning this wr ii goirj to mušt come from the sale of D. '"2 
take the mightiest tfort Air uiča Bon li. Only by rcgular, week by- 

rveek purehase p f these bonds byhas ever made—ia m?n, in au- 
terials, and in money Ąn imt'or- 
tant part of the bil.i.'ns C2ęt’.;u o 
producc planes and guns ar.Z :anks

all America can this te done. This 
is ihe American way to tLc
vo'anlc.r way. Are you heHing?

Get Your Sha:'? cf...

U. S. Dekano L-.LJ * STA7.L7

IMFLOYlItI
Under the volunenry Puy 
Roll Savin yr Plan (approvcd 
br organised labor) yoi 
»MB; ly tave a part of your 
pay every pay day toward 
the purehase of Defense 
Honda. Tali your foreman 
or department bead you 
want to ENROLL NOW!

IMnOYIRI I
Do your part. If vou havenr 
already offered your work- 
era a Pay-Roll Savings Ptau. 
ivrite or wire Treaaury Da- 
rartrnaot, Pay-Roll Savinas 
y^c»ion, 709 Tivelfth St. 
'v >8., Wsshin ton, D. C. 
for lull particulars.

Marąuette Park. — Atei
nantį šeštadienį, gegužės 16

... .d. Juliaus ir Petronėlės Du-roneles draugijai pereit,, b go Pairfjeld
sekmadieni susirinkime taip-1 . m-, . . . Avė., namuose Tėvų Maniogi pneme kvietimą j kun. S.
Gaučo būsimą bankietą- ir 
visos narės dalyvaus. Gra-

nų Bendradarbių 5 skyrius
rengia lietuviškas vakaruš-

„ . . , kas. Prasidės 6 vai. vakare,žu yra pagerbti savo dva- TX „
, z . . Įžanga 25c. Bus gera muzi-sios vadus už jų triūsą drau 

gijoms, parapijai

V. Kubaitis kviečia į 
Grand Opening!

Chicagiečiai lietuviai, ku
rie labai mėgsta gražųjį Sun- 
set parką, pradėjo jau ne
kantrauti belaukdami meti
nio šio piknikams daržo a- 
tidarymo. Nes Sunset par
ko grand opening piknikai 
pasižymi linksmumu, sma
gumu ir — kartais — laime.

Todėl, Sunset parkas tu
rės savo didelį grand open- 
ing šį sekmadienį, gegužės 
17 d. Skaitlingi Vincento ir 
Onos Kubaičių pažįstami ir 
draugai trauks į pavasario 
gražumu papuoštą Sunset 
parką linksmai praleisti lai
ką, nors valandėlei užmiršti 
vargus, kurie kamuoja pa
saulį, pakvėpuoti tyru oru, 
ir, jei bus galiukingi, laimė
ti vieną iš keturių brangių 
dovanų, kurie bus duodami 
išlaimėjimui: šešių savaičių 
paršiuką, didelį lietuvišką 
sūrį, 10 svarų naminių la
šinių ir keisą Schlitz alaus.

Išla:mėjimo tikietai dali- 
j narni dykai, o kas dar nega- 
I vo, gaus atvažiavę į daržą. 
, Laimėtojai turės būti darr 
že. šokiams grieš smagi or
kestrą.

Kubaičiai nuoširdžiai už- 
kviečia savo visus draugus 
ir pažįstamus iš Chicagos ir 
apylinkių! X.X.

ka ir įvairūs pasilinksmini
mai.

Ši pramoga bus tikrai sek 
minga, nes prie jos rengia 
masi su didžiausiu uolumu. 
Vietos šeimininkai — Julius 
ir Petronėlė Dubinskai ir jų 
sūnus ir marti Jonas ir Ju
lijona Dubinskai ir podraug 
komisija ir visas skyrius de
da visas galimas pastangas, 
kad kuo daugiausia svečių 
sukviesti. Platina tikietus 
lenktyniaudami. Bet, kiek te 
ko nugirsti, kad uoliosios 
veikėjos — biznierka. Anas
tazija Kilienė ir Anastazija 
Raštutienė, pamiršo ir savo 
namus ir šeimas, girdi, jo
sios pasiryžę pralenkti visus 
tikietų platinime. Be abejo
nės, kad taip ir bus, nes A. 
Kilfbnė ir A. Raštutienė y- 
ra gerai žinomos ir plačią 
pažintį turi ne tik savo ko-

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai Žarnose?

VIMIN pagelbėjo šimtam* atrauti 
sveikatą, kurių virškinimo organai ouvo 
•uKnkę ir kunemi nei gydytojai negalėjo 
dauriau padėti apart bendro apibudini
mo. jog iųa eaate silpnų nervų ir Jurų 
virškinimo orranai neveikia kaip priva
lo”. Daurelia ieško pareibos kaip pra- 
kalinti ii skilvio nuodingas rūgštis, v ar 
•tančiua skausmas ir išpūtimą: užkietė
jimą vidurių arba perdideij liuosumą. 
Kiti bendru apibudina visut nesmagu- 
mui "nervų Iderimu”. "reumaiiainu”. 
"artritu' ir t. t. Kitiems kojų ar rankų 
muskulus trauko mėšlungi!. varsto dide
liai. akys aiaroja. vielomis nepakenkia
mai niežti; pučkai išberia lupas ir lie
žuvi. nuolatos Jaurtasi pavargę. leiur 
vai sujaudinami ir kenčia dažnai ralvos 
skaudėjimą. žmonės, kurie taip ken
tėjo per eilę metų urnai pradeda Jaustis 
geriau pradėję vartoti VI-M1N kapsules. 
Viena moteriškė pasakė: "Duokit man 
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. AS 
neatjaučia taip gerai per pastaruosius 
metus."

Kodėl TI-MIK kapsulės taip greitai 
pagelbsti T Dėlto, kad Jose randasi tie 
pagrindiniai elementai, kurie reikalingi 
bnkamam reguliavimui virškinimo or- 
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
gi budavojimui naujų celių nervuose.

Vienos bonkulės Vl-MIN kapsulių pa
kaks įrodyti Joms. jog visi nesmagumai 
ir kentėjimai rali būti lengvai prašali 
naml. Pareikalavus. mes parodysime 
Jums padėkos laiškus nuo žmonių, kurte 
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
903 W. 63rd St. Tel. ENG. 6515

SEZONO ATIDARYMO PIKNIKAS
SUHStT PARK (KURAIČIŲ) DAR2E

(135th St. ir Archer Avė., Lemont, III.)

Sekmad., Gegužės (May) 17 d., 1942
— KETURIOS VELTUI DOVANOS —

1-ma—6 savaičių Paršiukas, 2-ra—Didelis Lietuviš
kas Sūris, 3-čia—10 sv. Name Gamintų Lašinių, 
4-ta—Keisas Schlitz Alaus.

Laimėtojai turi būti darže gauti dovanas 
GERA MUZIKA ĮŽANGA — VELTUI

Visi iš visur kviečiami. Kviečia Wm. Kubaitis, Sav.

Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupytu apsaugotoj (stalgoj, kad užtikrinti savo ateiti. Apart ap-
d raudoti mes tartare didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už Įr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO^c^Bii|B||bnii

Jastin Macklow1«li, Pres. and Mgr.
419$ ARCHER AVENUE________________ Tol. VIRPINTA 1141________________________

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL 8AVTNGS A LOAN INSURANCE CORP.. Waahingtnn, D.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wod. 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.
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NUO KARO NUKENTĖJUSIŲ LIETUVIŲ ŠELPIMAS
Dvi karo audros nušlavė į lietuviai, turime atjausti ir 

Lietuvą. 1940 ir 1941 m. ko-1 jiems pagalbos ranką išties 
munistai ir naciai ją bai-1 ti.
šiai nuteriojo. Jos sūnūs ir1 Mes esame laimingi, kad 
dukteris išblaškė po Sibiro mūsų gerasis šv. Tėvas Pi- 
miškus, po salas ir įvairius, jus XII globoja nukentėju-

MARTINIKOJE

mu
Europos kraštus. Mūsų tau
tos dainius Maironis išpra
našavo tą tautos nelaimę: 

Pakilo Lietuvoj visoj,
Namų liepsnojančių švie

soj,
Vaikų ir motinų klykimas!
Kaip iš Sodomos prakeik-{ 

tos
Paliepta bėgti ant greitos
Užginta net atsigrįžimas.

(Maironio Raštai II, 
256 p.)

Prieš pora savaičių Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovas, grįžęs i, Suomijos, 
man pasakojo apie liūdną 
ekonominę būklę Lietuvos ir 
ištremtųjų.

Savo tautiečių skurdą ir 
kentėjimus mes, Amerikos

K? rodo 1940 metų 
surašymai

V. Sirvydas mums rašo, 
kad Amerikos gyventojų su 
rašymo (1940 metais) davi
niai rodo, kad Lietuvoje gi
musių žmonių tais metais 
čia gyveno 165,771. Tai žy
mus kritimas nuo 193,606, 
kurie gyveno čia 1930 me
tais. Per dešimtį metų mirė 
ar Lietuvon išvyko 27,835, 
arba netoli 14-tas nuošim
tis. Šis mažėjimas juntamas 
visur: organizacijose, spau
doje, draugijose, viešiamė 
gyvenime. Tačiau, lygiagre
čiai eina ir čia gimusių dau 
gėjimas. Nors dar 1940 me
tų daviniai nepaskelbti, bet 
galima tikėtis, kad čia gimu 
šių lietuvių skaičius žymiai 
viršinS tuometinį (245,589). 
Mūsų tautinis uždavinys yra 
tą gausų jaunimą į mūsų gy 

. venimą įstatyti.

Katalikų Federacijos sky
rius Waterbury, Conn. jau 
suregistravo lietuvius išpir
kusius Dėdės Šamo Defense 
bonų už $108,000. Raudona
jam Kryžiui skyrius sukėlė 
$380.00.

sius mūsų tautiečius ir jiems 
pagalbą teikia. Be to, lietu
vių tauta turi oficialų at 
stovą prie Šv. Sosto. Vati
kano Valstybė yra nepriklau
soma. Šv. Tėvas turi savo 
diplomatinius atstovus be
maž visose valstybėse. Šiais 
pasaulio sukrėtimų laikais 
Vatikanas yra didžios reikš
mės centras. Net nekrikščio
niškos šalys laiko savo at 
stovus prie Vatikano. Lietu
vos atstovas prie Vatikano 
yra oficialus ministras, nes 
Šv. Sostas nei komunistųt#
nei nacių įsiveržimo į Lie
tuvą nepripažino.

Lietuvos pasiuntinybės 
prie Vatikano finansinė būk
lė yra sunki. Mūsų katali
kiškai tautai būtų negarbė 
ir skriauda tikybiniu ir tau
tiniu atžvilgiais, jei toji pa
siuntinybė užsidarytų. To
dėl mes, Amerikos lietuviai, 
savo aukomis privalome ją 
išlaikyti. Amerikos lietuviai 
kunigai šiam reikalui jau 
tūkstančius dolerių sudėjo.

Paskutiniu laiku Kunigų 
Vienybės pašalpos komisija j 
nuo karo nukentėjusiems' 
lietuviams šelpti nutarė, 
kreiptis per lietuvius klebo
nus į Amerikos arkivysku 
pus ir vyskupus, kad jie leis
tų ir pagelbėtų lietuvių baž
nyčiose padaryti kolektą lie
tuviams nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti ir pasiuntiny
bės prie Vatikano išlaiky 
mui.

Baltimorės — Vašingtono 
arkivyskupas ir Harrisbur- 
,go vyskupas gražius atsišau
kimus parašė ir jų vyskupi
jose sėkmingos kolektos pa
daryta. Turime vilties, kad 
ir kitose vyskupijose tai bus 
padaryta ir bus duota pro
ga mūsų žmonėms ištiesti 
gailestingą ranką nukentė- 
jusiems savo broliams ir se
serims.

Kun. dr. J. B. Končius, 

K. V. šelpimo

Komisijos pirm.

(. "Draugiia" Acine tulepaolo)
Admirolas John H. Hoo- 

ver, U. S. laivyno vadas. Ka
ribų jūroje, kurs atlankė 
Prancūzijos salą Martiniką, 
Vakarų Indijose.

Chicagos policijos 
rengiamos žaismės

Chicagos policininkai tu
rės 2ū-ts metines savo žais
mes liepos 4 ir 5 d. Wrigley 
žaismavietėje ir liepos 11 d. 
Comiskey parke. Apie tai 
praneša policininkų organi
zacijos Policemęn’s Benevo- 
lent Association prezidentas 
Thomas J. Morris. Minėtoms 
žaismėms bilietų patdarinė- 
jimas įvyks šio gegužes 
mėn. 16 d. Ir tik uniformuo
ti policininkai autorizuoti 
pardavinėti bilietus.

Visas gautas pelnas eis 
fondui, kuriuo šelpiami per 
tariiybąJ žmonių policininkų 
likę namiškiai, kaip tai žmo 
nos su vaikais.

Policija tikrai yra verta 
nuoširdžios Chicago visuo
menės paramos. Karo metu 
ypač ji apsunkinta atsako- 
mingomis pareigomis.

Apie 150 policininkų yra 
išėję karo tarnybon.

X Jenas Stoškus, Maria
napolio kolegijos studentas, 
Thompson, Conn., jau grįžo 
pas tėvelius į Marąuette 
Park, atostogų. Stoškai yra 
žymūs parapijoj draugijų 
veikėjai ir rėmėjai.

X J« Aukškaluis, Gary, 
Ind., veikėjas ir “Draugo” 
agentas sako, kad pastaruo
se primary rinkimuose lai
mėjo vąik visi, kurie garsi
nusi “Draugei Visi dėkoja 
jam už tarpininkavimą.

S- 'X* Daug plūkiu rankdar

bių bus parduodama gegu
žės 17 d. Darius Girėnas sa
lėj per Am. R. Kryžiaus Da
rnia Girėnai) vieneto bazarą 
ir bunco pramogą. Visas pel
nas skiriamas Raud. Kry
žiui.

* !X Antanas ir Agota Vap- 
štal, 6728 So. Maplewood 
Avė;, žinomi Marąuette Par
ko gyventojai ir nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai, gegu
žes 16 d. minės 25 m. su
kaktį vedybinio gyvenimo. 
Gimimo Panelės Šv. bažny
čioje 9 vai. bus atlaikyta sv. 
Mišios jubiliatų intencija, 
vėliau puota įvyks jų na
muose. . .’ I

X E. Druktenienė, Auš
ros Vartų ęarap. komiteto 
nario, Tėvų Marijonų Bendr. 
Chicago apskr. pirmininko 
ir veikėjo C. Druktenio žmo
na guli kantės ligoninėj. 
Prieš kiek laiko užsigavo 
koją per kelį. Dabar prisė
jo daryti operacija.

X Chicago Heights, III., 

klebono kun. P. Katausko 
paraginimu ir Gary, Ind., 
“D.” agento J. Aukškalnio

apsilankymu “Draugo” skai
tytojų skaičius auga. Sako, 
būtinai reikia toj khtonijoj 
turėti nuolatinį agentą. Jis 
galėtų patarnauti ir Harvey 
lietuviams.

X Lietuviai tėvai ir mo
tinos, gyv. 11 Warde, kurių 
sūnūs tarnauja U. S. kariuo
menėj ar laivyne bus pa
gerbti gegužės 14 d. Lietu
vių Auditorijoj. Įėjimas ne
mokamas. Pagerbimą rengia 
11 Wardo Liet. Politikos Klū 
bas.

X Tėvų Marijonų Bendra

darbių 10 skyr., Bridgepor
te, gegužės 8 d. susirinkime : 
nutarė įstoti į Federacijos 
skyrių. Atstove išrinkta Jur
kienė ir mokesčių paskirta 

$1. TMB skyriui vadovauja 
žinoma veikėja A. Vaišvi
lienė.

X M. Kass, sūnus žinomų 
biznierių Kass (Kazakaus- 
kų), savininkų jewelry ir 
muzikalių įrankių krautuvės 
4216 Archer Avė., paliuo- 
suotas iki rudens iš kariuo
menės, kad baigtų akių gy
dytojo mokslą.

LIurdo grota visų gra
žiausia ir stilingiausia Chi
cagoje pastatyta Šv. Kazi
miero vienuolyno sode. 
Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 17 d., 1:30 valandą po 
pietų, ši grota bus iškilmin
gai pašventinta. Visa lietu
viška visuomenė kviečiama 
dalyvauti iškilmėse.

X E. Zaranklenė, sena

Chicago Heights, UI., gyven
toja džiaugiasi savo mun- 
kalėmis dukterimis. Viena y- 
ra šv. Kazimiero kongrega
cijos vienuolė ir pasižymi 
muzikoje, kita prieš ištekė

REMKITE “DRAUGI”

LIETUVOS DRAU6Ų AMERIKOJ 
ORGANIZACIJOS {STEIGIMAS

Ministeris Owen C. Norem pirmininku
Vakar Chicago Bar Asso

ciation klube, 29 South La 
Šalie, įvyko steigiamasis 
Lietuvos Draugų Amerikoje 
(American Friends of Lith
uania) organizacijos susirin
kimas, kuriame nuoširdžiai

organizacijos nuostatai ir 
išrinkta komisija.
Noreraas Pirmininku.

Naujai įkurtosios organi
zacijos pirmuoju pirminin
ku susirinkusieji išrinko bu
vusį Amerikos pasiuntinįaptartas Lietuvos likimas ir' * . . « wr, . , . , Lietuvai Owen C. Noremą,sudaryta planai kaip plačiau , , , , _J r r o sekretorium advokatą Jo
seph Grish.paremti Lietuvos reikalus, 

aiškiau supažindinti ameri
kiečius su Lietuva ir lietu- i Organizacijos veikimo dir- 
viais ir paremti Amerikoje ■ va numatyta išplėsti visoje 
esančius šio karo ištremtua-1 Amerikoje ir reikalui eusi- 
sius Lietuvos lietuvius. j darius ir atsiradus darbi-

_. . . . . . . ' ninku joe skyrius steigti ki-Steigiamaiame susirinki-i \ "
me dalyvavo: Min. Norem. tuose Amenkoa m,estuose, 
p. Rakštiehė, p. Daužvardie
nė, prof. J. Stanton, Kon. P.

Rems Atlanto čarterf.
Naujosios organizacijos

Daužvardis, Kun. P. Cinikas, tįi<siaj nudaro: (1) pravesti
L. Iš,mut;sdVLoCn.\a“ 7'»tc7 —’
kaa. J. Poška ir Adv. Juo-(»Pie Lietuvą. (21 teikti ma-
zas Grish. terialę ir moralę paramą

Susirinkime perskaityta , Lietuvai, (3) remtį Ameri

dama ėjo vargonininkės Šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčio
je. Šiai ištekėjus, dabar tre 
čioji vargonininkauja. Beje, 
visa parapija džiaugiasi da
bartiniu klebonu kun. P. Ka- 
tausku. •

n AR A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L^/*D/AlX Namą Matorijalą Dar tanomia Kainomis.

PIRM PIRKIMO

Atvyk | mūsų jardą Ir apžiūrėk ata
ką tr aukštą rūš| LENTU’—MIIJL- 

,UOMK — STOGŲ IU NAMU MA- 
TERMOLA- Dėl garsią, porėtų, v»- 
ka. i»Umw ir datą. PASITARK SU 
MCSU EKSPERTAIS dėl konstruk
cijom ir pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arka Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

I Ali/A ę DARAD Pasirinkti ir Prisipirkti 

UZ-MI\ZAQ UA\D/AlX Gereroės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOI, JŲ DAR GALIMA GAUTU 
Geresnės Kdšle.s Auglys Gaunamu? THt U Tohatetmlą VahtSo- 

(Valdžios patarimai auglininkams u u rodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelzkelių transitaa- bus žymiai sumažintas namų reikalams)

PBKNliStYKlT SAVO SĄNDkUVS IA SEKANČIO PASUUKKIMO:
WEST VIRGINIA Po< ahontaa Mino Run, U 
geru mainų, Maug dulktų iMmta. Perfcaut a
touus arba daugiau, ui toną ...................

smulkesni yra daug plgoml.
BIJtCK BAND LUMP anglys, uk $10.50

$8.40

toną .........

KOPFERS 
ną toną, . $1195

GRANE COAL COMPANY

CORK (KOKSAI), už vie.

5832 SO. LONG AVĖ. TEL. POBTSMOUTH 9022

(F

Mirė kun. Antanas Ž’gas- 
Žiginskis, Zapyškio klebonas 
(nuo 1936 m.). Jo pastan
gomis buvo pastatyta nauja 
mūrinė bažnyčia, vieton lai
ke pirmo Didžiojo Karo su
sprogdintos.

koje esančius Lietuvos pa
bėgėlius ir (4) visomis išga-1 
lėnais remti Atlanto Carte-j 
rio nuostatus.

Šiems tikslams vykdyti i 
bus dedama pastangos pri
traukti žymesniuosius Ame
rikos žmones ir bendrai pla
tesniąją visuomenę.
Inkorporuos Illinois

Valstybėj. 1
«

Lietuvos Draugų Ameri
koje (American Friends of 
Lithuania) organizaciją nu
matyta inkorporuoti Illinois 
valstybėje.
Organizacijos narius suda

rys paprastieji nariai, tik
rieji nariai, rėmėjai ir gar 
bės nariai.

2mogaus geikutys pradžie 
je pašalinis, paskui — sve 
Čias, paskui — namų šeimi 
ninkas. Talmudas

Motinos širdis, tai gelmė, 

kurios dugne randasi dova

nojimas.

rtllllt SILDI

z Z /«• r

4PS ESATE KVTECIAMI ATSI
LANKYTI I MfSU SPECIALI

VASAROS IŠPARDAVIMA 
SEKANČIŲ MUZIKOS

INSTRUMENTŲA « X !
t ‘ * t i I

Didelių Barabanų, maZų Baraba
nų. “Tunable Tom Toms" prltal- 
Rpmi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai “Cymbols" Ir 
“Cymbol Holdera“ kur tik reika
lingi. “Hi-Boy after beat Pėdais” 
bename ir orkestroms, TrSboe, 
Ciartnėtai, • Saxaphoiiai, Trombo
nai. "stp-ndard" i&dirbyeėių, Srnui- 
l*os. Cellos. Strūninjal Basai, Gul- 
Israi, Banjos, stonai. Ir "cases”. 
"mouth. pleces", "mute reeds”, ir 
riiuzikos sfeMklės. Pilnas paal- 
.rlnkimaa smulkoms smičių ir 
“ėasei^*. Pataisome ir atnaujina
me visokių ISdirbysčių phonqgra- 
fus ar jųjų dalis.
A. B .a DRl'MMERK SKRVICV 

•14 Maxwell Street, Chicago

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Setą — Bedroom Sets — Ruį 
— Radios '■— Refrigerators —* 
Washers — Mangels — and

Stovn.
Nationally advertiaed itema.

ALEI ALESAUSKAS and SONS- * '. »♦. < '<**’’* ’ /J; ; > _ į.
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

POSMUI.K PRK ES 7'O

WHOLESALE
LIQUOR 

IŠTAIGA

ISveiloJame 
po vl-ą 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl geriausio palengvinimo 

kreipkitės prie
FOOT E—Z SHOE SHOP

f
 “NO PAIN” Patentuoti 
Į Arches, prieinamomis 

kainomis, pritaikinti jū
sų. kojoms, kad palehg- 
vinti visus kojų skaua-

. raus.
"HEALTH SHOES.” Padur
kai tės dėl Komų, Callouses 
ir Runions.

Kojos Anstpauda Veltui.

BATAI „SK- 2<T
189 NO. LA SALLE ST.

CONRADFotografas
Studija Įrengta pir
mos rūtiea au roa- 
demllkoml. užlab 
domia tr Hollir*ood 
tvlamnila. Darbai 
Gaiaatuutaa.

420 W. 63rd Straat
TeL: Bisnlo - ENGlearood S88S 

Bea.: <■ ENHlewood SKM

NEŽICRINT KUB BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VA&NBJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVlJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

. PARGUTIT
RADIO LAKRASCIO PROGRAMŲI

Vienintėlis tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. | 
PENKTAI ir BEST Alk 7 v. v.

WHFC-I45O
So. Westei*B Avenue 

Pbaaa: OKOvehHI 2243

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — KEMONTAV1MU1 ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Proteetion 
for volr

v i oS,

KEISTUTO

PANAUDOKITE PROGA DABARTINIUS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RAJOMS.

FINANSINIAI NEPUIKI,AUSOM1 !

TAUPYKITE mūgų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Foderal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai iAmoka-
mi ant pareikalavime.
BENIAUitfA IB SAMIAUSIA UBBMTVTU FINANSINE IŠTAIGA 

— 40 Metai Sekminge Patarnavimo ! —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEI.. CALUMET 4118 *mi. M. Seo'y. SO. HALSTED ST.
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Didelis Auksinio Jubiliejaus Pavasarinis 
Ji.1’42 Š V. JURGIO PARAPIJOS VYTAUTO DARŽE

(U5th St. tarp Pulasld ir Cicero Av.).

Nepraleiskite progos pasilinksminti/ pasi* 
šokti, susitikti pažįstamų! Piknikas BUS DAUG KONTESTŲ - ŽAIDIMŲ - ska

nių valgių ii gėrimų

KUN. KLEB. PRAL KRUŠAS ir PAR. KOMITETASKviečiami visi dabartiniai ir buvusieji parapijonai ir draugai į Jubiliejinį Piknikų.

Tūkstančiai mokinių buvo pamaldose 
Šv. Vardo katedroje.

Antradienį ten pat apie 2/500 vienuolių 
meldės Pouiežiaus Pijaus XII intencija

Minint Šventojo Tėvo Pi
jaus XII 25 metų vyskupavi 
mo jubiliejų vakar, trečia
dienį — paskutinę tridienio 
pamaldų dieną, švč. Vardo 
katedroje, Chicagoj, susirin
ko keletas tūkstančių moki
nių iš arkivyskupijos moky
klų klausyti iškilmingų pon 
tifikalinių mišių, kurias pon 
tifikavo patsai arkivysku
pas S. A. Stritch. Tai buvo 
mišios, vadinamosios “missa 
recitatis”, per kurias cele
brantui visi katedroje susi
rinkę tikintieji atsako, šios 
mišios pirmą kartą arkivys 
kupo Stritch buvo celebruo- 
tos ir buvo didžiai įspūdin
gos. Visus žavėjo, kai vieto 
je kunigų ir tarnaičių ber
niukų, visi mokiniai, berniu
kai ir mergaitės tarnavo mi 
šiose arkivyskupui. Kuone 
kiekviena mokykla buvo at
stovaujama šiose [^maldo
se.

V
j; Vakar rytą kiekvienos ar 
Iri vyskupi jos parapijos baž
nyčioje mokyklų vaikams*wL*'buvo celebruojamos mišios,

tad ir mokyklos buvo užda
rytos. •

Vakarą gi katedroje ir 
visose bažnyčiose buvo prie- 
dinės pamaldos už popiežių. 
Turėta šventoji valanda ir 
užbaigta Eucharistiniu lai
minimu.

Šventasis Tėvas vakar 
pusiaudienį kalbėjo per radi 
ją iš Vatikano. Suteikė apaš 
taiišką laiminimą viso pa
saulio tikintiesiems, kurie 
savo maldomis prisidėjo 
prie šio jubiliejaus minėji
mo.

CLIPPED BY CONN

t "Draugas” Awne telephoto) 
James L. Smith, father-in- 

law of Pvt. Billy Conn, was 
an outfielder in the Nation
al leugue 20 years ago.

Gimusiems kūdikiams galima gauti 
cukraus korteles

Jei kas serga - gali gauti daugiau cuk- 
raus negu pusę svaro.

Lietuviai vergijos retežius sutraukys
Mūsų broliai niekam nevergauS/ jų nie

kas neįstengs pražudyti.

V. Sirvydas mums rašo,, ja pilna pavyzdžių kur mū- 
kad energingas Illinois Lie- sų priešai, kaip “susėdę asi- 
tuvių Prekybos Buto narys, lai gudrius planus pynė”. 
J. P. Varkala, turbūt, “hit Bet tie planai tautos dva- 
the nail on the head” parei
kšdamas Lietuvos būklę 
“in a nut sheil”. Sako: Hit-

sios nepalaužė, jos kalbos 
nepražudė, jos valstybinių 
tradicijų neužmušė!

leris Lietuvą nori amžiams 
pasigrobti ir reicho dalimi 
padaryti. O Rusija su Ang
lija derasi po šio karo Lie
tuvą prijungti Sovietijai”.

Nelaiminga tą mūsų tau
ta. Bet iš praeities mes sti
prybę semiame. Mūsų istori

: Pataria nereikalauti
: pusės svaro cukraus
Z Office of Price Adminis- 
•tration rajoninis adminis
tratorius J. C. Weigel pra
sineša, kad šeimininkės pirk- 
Idamos cukrų nereikalautų 
krautuvininkų, kad jie cuk
rų parduotų po pusei svaro. 
-Cukraus parduodama po vie 
ną svarą krautuvininkui 
Įteikus iš knygutės išplėštų 
vieną ženklą. Mažesnių kie
kių cukraus pakavimas 
daug laiko imtų.

Anot administratoriaus, 
krautuvininkai turi cukrų 
supakavę vienais, dviem ir 
penkiais svarais.

Illinois valstybės apsau
gos tarybos paskirstymų ad 
ministratorius Henry Pope, 
Jr., pareiškia, kad gimu
siems kūdikiams cukraus 
galima gauti iš paskirsty
mo boardų, į kuriuos tėvai 
turi kreiptis.

Jei kas pamestų cukraus 
knygutę, tai gali gauti nau
ją iš boardo. Tačiau yra 
vargo. Nes turi laukti ma
žiausia du mėnesius — be- 
cukrinius du mėnesius, iki 
nauja knygutė bus išduota. 
Tad įgytas knygutes reikia 
saugoti kai savo akį.

Jei sergantiems asmenims

reikia turėti didesnį cuk
raus kiekį, negu pusę svaro, 
galimumą gauti daugiau pa
davus paskirstymo boar- 
dams aplikacijas.

Tiems ūkininkams, kurie 
turi sunkumų susisiekti su 
miestais ir miesteliais, iš 
savo paskirstymų boardų ga 
ii įsigyti specialus certifika 
tus ir vienu žygiu gali gauti 
daugiau cukraus, bet ne 
daugiau, kaip tik du svarus 
asmeniui — visam mėnesiui 
vartoti.

Gatvėkarių linijos 
kovoja už 8 centus

Illinois valstybės genera
linis prokuroras George F. 
Barrett balandžio 17 d. krei 
pės vyresni jin Illinois teis
man tikslu gauti “injunc- 
tion” prieš gatvėkarių lini
jas Chicagoj, kad jos neim
tų iš žmonių 8 centų ratos 
už važinėjimą. 8 centų ratą 
leido imti valstybės preky
bos komisija.

Dabar gatvėkarių linijų 
advokatas kreipės į tą vy
resnįjį teismą, kad jis pa
neigtų prokuroro Barretto 
pastangas. Linijų advoka
tas argumentuoja, kad pro
kuroras neteisėtai elgiasi, 
nes neatsiklausęs federali
nio teismo, kurio žinyboje 
yra gatvėkarių linijos. Be 
to, jis nurodo, kad vyresny
sis teismas neturi jurisdikci 
jos ratos klausimą spręsti.

Kursai maudyklių 
sargams

Šiais metais dėl karo Chi
cagos Parkų Distriktas pri
ims maudyklose sargais ir 
17 metų vaikinus. Seniau 
buvo priimami maudynių 
sargais ne jaunesni 18 me
tų. •

Kurie nori būti maudyk
lių sargais, bet neturi Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
Senior Life Savings Certifi- 
cate, gali užrašyti specia
liems kursams, kurie tęsis 
nuo gegužės 18 iki 23 d. 
Kursai tomis dienomis bus 
nuo 6:30 iki 10:30 vai. va
kare. . j •

Maudyklių sargams kur
sai bus Ridge Park Pool, La 
Follette Park Pool, Portage

Kalk, Hitlerį, kalk, Stali
ne, lietuviai jūsų retežius 
sutraukys!

Pranešta, dingęs 
lietuvis marynas

Keturioms šeimoms Chi
cagos distrikte iš Washing 
tono pranešta, kad vienas
marynas kovose su priešu. pa~ pool’"Blacktawk Park 
žuvęs, o trys kiti yra dingę. |pool ir Park

Gal bus paskirtas 
nuomų direktorius

Pradėjus birželio 1 diena 
Chicagoj ims veikti kainų 
administratoriaus L*. Hen- 
dersono nustatytos aukščiau 
sios butų nuomos, kurios ne 
turės būt didesnės už kovo 
mėnesį imtas nuomas.

Nekilnojamų nuosavybių 
agentų organizacija andai 
nusprendė pilnai prisitaiky
ti prie kainų administrato
riaus nuosprendžio. Nepai
sant to, kalbama, kad čia 
nuęmų tvarkai būsiąs pas
kirtas direktorius.

Tarp šių yra ir marynas 
Charles Jonaitis, 26 m. amž. 
iš Waukegano, kur jo tėvai 
gyvena

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Pool.
Distrikto boardas priima 

jaunų vyrų aplikacijas, ku
rių blankas galima gauti vi 
sų didesnių parkų ofisuose.

Kolekhioja vilnones 
atkarpas

Cook, Du Page ir Lake 
apskrities pietinėj daly su
daryti planai kolektuoti vi
sokias vilnonių audeklų at
karpas iš 3,800 drabužių 
krautuvių.

Tuo užsiims Raudonojo 
Kryžiaus vilnų konservaci
jos komitetas.

1« Instrukcijų lapai. Bevelk klek- 
vienos elektros įrengimas turi Ins
trukcijos lapelį arba ženkleli ėt* 
spausdintą Išdirbėjo. NcnnmeskKe

bet atydžlal perskaitykite.

2. Valymas Elektros motorai Il
giausia velk/, jai bus tvariai už
laikomi. Nuvalykite dulke. Ir žvy
ru nuo neuždengtų motoro dailų 
au inlnkžtu. sausu skuduru

5 budai
prailginti vartojimą jūsų 

įvairių elektros įrengimų

Buckingham fontanas 
į Grant parke
* Chicagos parkų distrikto 
vadovybė praneša, kad

“Clarence Buckinghaam fon
tanas Grant parke bus ati
darytas gegužės 20 dieną ir 
nuo tos dienos popiečiais ir 

1 vakarais jis veiks iki vė
laus rudens.

Šio fontano įrengimas kai 
noja pusę milijono dolerių.

Šiandien įvyksta įdomi 
ir įvairi dainų šventė

Šiandien 2:00 vai. po pie
tų, Chicagoje, Šv. Kazimie
ro Akademijoje, įvyks Dai
nų šventė, kurioje Chicagos 
lietuviškųjų mokyklų 6-7-8 
skyriaus mokiniai padainuos 
lietuviškų ir angliškų dai-
nų. ’ *i

Kiekvienos mokyklos gru 
pė padainuos lietuvišką ir 
anglišką dainelę, o sudėtinis 
kelių lietuviškųjų mokyklų 
orkestras paįvairins progra
mą.

Treji metai kalėjimo už išsisukinėjimą 
nuo kareiviavimo.- I

Teisėjas Igoe išbarė keletą moterų/ kad 

jos priklauso prie "War Resisters” ly-•X
gos ir jas išvarė iš teismo rūmų.

politi-Federalinis teisėjas M. L. 
Igoe antradienį nuteisė tre
jus metus kalėti Lauren 
Wispe, 23 m., amž., North- 
western universiteto filoso
fijos graduantą studentą, 
kurs išsisukinėjo nuo karo 
drafto. Wispe teisme aiški
nosi, kad neturi palinkimo 
tarnauti kariuomenėje, nes, 
anot jo, karas esąs ekono-

Užvakar į Chicagą atvy
ko Olandijos sosto įpėdinė 
Juliana, kuris pareiškė, kad 
olandų tautos moralė aukšta 
ir ji griežtai priešinasi na
cių okupacijai. Olandų sosto

įpėdinė pasakė, kad olandai 
greit sulauks laisvės dienų.

Chicagoje gyvena apie 
50,000 olandų kilmės žmo
nių.

miniai, sveidiniai ir 
niai blogas dalykas.

Teisėjas Igoe už tai jį iš
vadino slakeriu, pasidavusiu 
svetimšalių įtakai, kad neig 
ti šalies įstatymus.

Per apklausinėjimus teis
mo rūmuose buvo kitas nuo 
karo drafto išsisukinėtojas, 
šioj šaly gimęs japonas Ro
bert Chino, Wispe draugas. 
Teisėjas jį išvarė iš teismo 
rūmų. Paskiau išbarė keletą 
moterų, priklausančių “War 
Resisters” lygiai. Ir jos iš
varytos iš teismo rūmų.

3. TTžIalkymas sausai. Niekuomet 
neleiskite sužlaptl prosams, toas- 
tarlams, "spare" žlldytuvama Ir 
"waffle traną". Vanduo gali Jiems 
pakenkti. Valykite su sausu sku
duru.

Ižtaplrfaa Elektros motorai tu
ri hOU Ižteptl kaa žežls mėnesius 
Pažinkite žežts lažus lengvo allė- 
Jaus | kiekvienų aliejui skylute 
Jeigu yra įrengtas sa "grasa* 
eups", vartokite lengvų tepalų.

4.

Dabar kada me. vlal bandome rauti didžiausių 
naudų lt daiktų, kurluoa turime, protins, yra 
atminti, kad elektros įrengimai mūsų namuose 
buvo padirbti IDOAM naudojimui. Jei mes Jų ne- 
lėnaudoslme. Ir Jei Juoa prižiūrėsime atatinkamai, 
tat Jie atsilieps | mūsų gyvenimų taip, kad mea 
Juoa galėsime Ilgiausiai naudoti aavo namų rei
kalams per *| neužtikrintų karo laikų. Atsimin
kime, kad karo laikas reikalauja taupymo Ir 
atsargaus daiktų vartojimo.

fttal penki paprasti būdai kaip vartoti elektros 
prietaisus, kad Jis Ilgiausiai užtektų. Ižklrpklte 
ž| pagarsinimų I* lalkraMIo — lai vtsa teima su
sidomi Juo Nenumesklte JI. Het palaikykite dėl 
tolimesnio patikrinimo Rūpestingai pildykite tluos 
penkis nurodymus Jūsų namuose Ir būkite tikri, 
kad mėnesius Ir kelerius metus Ilgiau vartosite 
Jūaų elektros įrengimus negu paprartal.

VELTUI _ Dėl daug daugiau 
naudlnrų patarimų, rąžykite arba 
pražyktta JOaų Public Rarvleo Co. 
krautuvėje, kad duotų knymitą 
Išvardinta "How to Oot the Moet 
from Your Electric Service“. Be 
Jokio prlederlnrumo.

Niekuomet neatldėlloklt. pa
taisymų. Jei manote, kad jūaų |- 
rsnglmul reikalinga pritaikinimas 
ar pi.taisymas, paikinsite tuojau 
taisytojų. Pataisymas laiku — su
taupys dideles Klaidas vėliau.

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS


