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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham
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Prtncūzai Madagaskare pasidavė
NACIŲ AUKOS.
Paskutinieji apskaičiavi anglų kariuomenei, laivynui
mai skelbia, jog okupuotoje
Europoje naciai yra išžudę
apie milijoną gyventojų.
Milijonas žmonių, kurie tro
ško laisvės, kurie geriau
pasirinko mirtį negu vergi
jąMes neabejojame, kad ta
me milijone yna ir nevienas
šimtas ir ne vienas tūkstan
tis nuoširdžių lietuvių, kurie
mirė iš bado ar nuo, nacio
kulkos. Mes taip pat neabejojaųie, kad šimtai lietuvių
pūna kalėjimuose.
, .
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Žygiui buvo ruoštas tris mėnesius

Kaina 3c

VoL XXVI

Corregidor saloje japonai suėmė
11,574 amerikiečius.
Suimtas ir gen. Wainwright - Tokijo

p-

Britų diplomatiniai sluog
radio.
Londonas, gegužės 7 d.—
linkėję nuskandinta aštuoni
sniai
abejoja,
kad
Prancūzi

Washingtonas, gegužės 7 japonų laivai, kurių tarpe
Šiandie paskelbta, jog britų
jos
laivynas
kovotų
su
vo

d. — Laivynas šiandie pas septyni karo laivai ir jog
laivynas ir kariuomenė už
kelbė, jog Solomon salų apy- keturi priešo laivai sunkiai
ėmė Diego Suarez laivyno kiečiais prieš britus.
bazę ir aplinkinę teritoriją
sužaloti.
Madagaskare. Ši okupacija
Komunikatas pareiškia,
britams kainavusi apie 1,000
jog kovų metu težuvo tik
kareivių.
trys Amerikos orlaiviai.
Ministeris pirmin i n k a s
Tuo pačiu laiku paskelb
Churchill House of Comta, jog Jungtinių Valstybių
mons posėdyje pareiškė, jog
submarinai vakariniam Ra*
šis žygis buvo pradėtas pla
miaj am vandenyne nuskan
nuoti prieš tris mėnesius ir
dino tris priešo laivus.
I
Washingtonas, gegužės 7
MUMS BRANGŪS IR JIE. jog norint išvengti perdideSąjungininkų štabas Aus
d.—Karo posekretorius Ro Washingtonas, gegužės 7
lio kraujo praliejimo panau
Komunistinė lietuvių spau dota galimai didesnės pajė tralijoje, gegužės 7 d. —
bert P. Patteraon šiandie
šiandie pranešama apie ja
d. — Karo departamentas
da skelbia apie nacių nužu gos.
pareiškė, jog gumos truku
ponų
laivyno
pajėgų
sutrau

šiandie paskelbė, jog mano
dytus ar kalėjimuose pūdo
mas esąs toks aiškus, kad
kimą
prie
New
Britain
ir
23
KARO
LAIVAI.
ma,
kad Corregidor ir kito
mus lietuvius, bet tuo pačiu
atėjęs
laikas
nutraukti
“
sek
Solomon salų.
se Manilos įlankos tvirtovė
kartu ji lietuviams išmeti
Prancūzų pranešimai pa Sąjungininkų bom b a n emadienio pasivažinėjimus ir
se japonai paėmę belaisvėn
nėja pronaciškumą, nes skel žymi, jog atakoms britai
vizitus.”
šiai
tuojau
pravedė
atakas
11,574 Amerikos kareivius,
biama ištremtieji Sibiran panaudojo 23 karo laivus,
.____ „__
Acme telepbotol
Ši
galinga
patranka,
gynusi
Manilos
įlanką
per
dvide

ant
šių
laivų,
kad
japonai
jūrininkus, marinus ir civi
lietuviai.
kurių penki buvę didesnio nespėtų sukoncentruoti rim šimts aštuonias dienas, prieš besiveržiančius japonus, nu
Wa8hingtona8, gegužės 7 lius.
Nebūdami nė pronaciai ir tipo, matomai, kovos laivai
d.—Septyniems vyriausybės
tilo.
tesnių pajėgų.
nė prokumunistai mes nega ar kruzeriai.
žmonėms patvirtinus pasiū Tuo tarpu Tokijo radio pa
lime nesigailėti lietuvių, ku
1 Sumažėjo Atal.c .
lymą, kad būtų rekvizuoja skelbė, jog Japonijos
Churchillas pareiškė, jog
rie žuvo nuo nacių rankos ar
RUSAI PRALAUŽĖ NACIŲ
mi privatiniai automobiliai, ralinis štabas
kurie žuvo nuo komunistų pasidavimo sąlygos baigia Naujojoj Gvinėjoj, Port
senatoriui" Johnson (dem. galutinai šiandie 8 vai. ryto
durklo. Mes nuoširdžiausiai mos nustatyti ir netrukus Moresby bazėj japonų avia- FRONTĄ, PRANEŠAMA
Colo.) šiandie pareiškė, jog Tokijo laiku okupuota Cor
užjaučiame ir nacių lage uostan įplauks Anglijos ka-j cijos atakos žymiai sumažė
Maskva, gegužės 7 d. — čių dalinį viename svarbia Amerikos žmonės “stumdo* regidor ir kitos fortifilouo
jo ir Australijos stebėtojai
riuose vargstantį lietuvį ir ro laivai.
reiškia įsitikinimą, jog šios Šiandie pranešama, jog rusų me sektoriuje į vakarus nuo mi, kad patenkinti kai kurių tos salos Manilos įlankoj*.
šaltose Sibiro tundrose ba Iš pranešimtį neaišku ar
Japonų pranešimai akėt
biurokratų egoizmą.”
atakos susilpnėjusios dėl pa kariuomenė Leningrado Leningrado.
daujantį Lietuvos vaiką. su Diego Suarez pasidavi
darytų japonams nuostolių fronte pralaužusi nacių lini Raudonoji žvaigždė pas Johnsonas yra vienas ke bia, jog Įeit. gen. WalnAbu jie mums vienodai arti mu baigiasi ir viso Madaga
Lae bazėj, Naujojoj Gvinėj jas ir apsupusi vieną vokie- kelbė, jog rusai užėmė vieną turių senatorių, kurie pasi wright ir jo štabas pasidavė
mi ir vienodai brangūs. De skaro pasipriešinimas ar ne.
ir Rabaul, New Britain salo
vietą, kurią vokiečiai išlai sakė prieš įstatymo projek japonams Manilos kalne,cen
ja, komunistai t-) nesupran TIKISI KERŠTO.
kė per žiemą ir tuo būdu tą, kuris autorizuotų vyriau triniam fortifikuotos Salos
je.
ta ir nenori suprasti
v .
Aviacijos atstovas pažy Naciai skelbia, jog
Diplomatiniai sluogsniai
perkirto kelią, kuriuo susi sybę rekvizuoti privačius taške.
J Londone tikisi, kad Vichy mėjo, jog pakartotinos ata
siekė priešo kariuomenės automobilius už juos apmo
NESUPRANTA. .
rusams
padaryta
i vyriausybė gali kartais pa kos labai susilpninusios ja
kairysis ir dešinysis spar kant ir paimti automobilius
tų, kurie nuteisti važiavę
Kai Anglijos Sir Stafford bandyti britams atkeršyti. ponų aviacijos pajėgas,, bet nuostolių
nas šioj apylinkėj.
greičiau
negu 40 mylių į va
Cripps pareiškė, jog po ka Laisvieji prancūzai parei jos nepanaikinusios japonų
Šiaurvakariniam fr o n t e
Berlynas, gegužės 7 d. — rusai atsiėmę trisdešimt landą.
ro Pabaltls turėtų priklau škė, jog esą galima laukti, invazijos pavojaus.
Roma, gegužės 7 d.—
Vokietijos radio paskelbė septynis kaimus. Trijuose Trūksta Gasolino.
syti Rusijai, mūsų sukomu kad Vichy vyriausybė per
Italijos radio paskelbė,
karo vadovybės pranešimą, kaimuose nukauta 1,650 vo Tuo tarpu kainų adminis jog britai bandę okupuoti
nistinti lietuviai nuoširdžiai leistų vokiečiams dalį savo
jog šiaurėje rusų lokalinėse kiečių.
tracijos biuras išsiuntinėjo Kupho salą, į pietus nuo
apsidžiaugė. Tačiau, kai laivyno. Gal būt, Parncūzi- Dkupantų aukos
atakose sovietams esą pada Kalinino fronte rusai atsi instrukcijas septyniolikai ry Kretos, bet buvę atmušti
prof. Pakštas prisiminė apie jos kruzerius ir destroje
Londonas, gegužės 7 d. ryta dideli nuostoliai.
Baltoskandijos konfederaci rius.
ėmę tris kaimus ir nukovę tų pakraščio valstybių ir ten esamos ašies kariuo
—Nacių vyresnybė, norė
“
Laplandijoj
ir
Murmans

District of Columbia, kad menės.
ją—tie patys pseudolietuviai
dami priversti okupuoto ko fronte,” pasak nacių, 938 vokiečius.
privatiems motoristams ga
sušuko: išdavimas! Esą pir paskleidė ašies agentai ir re
sios Europos žmones sau “mūsų kontratakos , tebe Briansko fronte partiza solino į savaitę būtų duoda
Londonas, gegužės 7 d.
ma reikia pagalvoti apie ka porteriai nesužiniai jiems’,
nai
išliuosavę
25
kaimus
ir
tarnauti, bet sutikdama vyksta su gerais rezultatais.
ma tarp dviejų ir šešių ga -Tass agentūra paskelbė,
ro laimėjimą, o tik paskui pasitarnavo paske 1 b d a m i
po
septynių
dienų
kovų
pri

griežtą pasipriešinimą ir Priešo naujos atakos atmuš
jog Briansko fronte 400
lionų.
rūpintis tautų likimu.
vertė
vengrų
200-tąją
divi

juos plačiam pasauliui.
nenorą vergauti iki šiol tos.”
Gasolino koordinator i u s suimtų vokiečių sukėlė
Jų galvosena — ne lietu
ziją pasitraukti.
Hitleriui, pavyzdžiui, šie yra nužudžiusi vieną mi
Kryme kroatų aviatoriai Ataką Atmušė.
Ickes pereitą naktį pareiškė, riaušes ir buvo sušaudy
viams Lietuvos ateitį pla gandai labai gali būti nau
lijoną asmenų.
kartu su naciais bombarda
kad tankeriu trukumas pri ti.
nuoti ir leistina ir galima, dingi Vokietijos žmonėms
Turimomis žiniomis dau vę sovietų laivyno bazę Se
bet lietuviui apie tai prisi nuraminti. Vadinas, jis pa
Washingtonas, gegužės
Maskva, gegužės 7 d. — verčia panaikinti bet kokį
giausia naciai nužudė Ju vastopolyje.
ne
būtiną
žibalo
produktų
minti, dievaži, išdavimas.
7d.—Karo departamentas
Raudonosios armijos orga
siūlęs taikytis, bet niekas goslavijoje—236,000. Ne
Tuo tarpu suomiai prane nas Raudonoji žvaigždė ra vartojimą.
•
paskelbė, jog du pereito
jo pasiūlymų nepriėmęs, to tenka abejoti, jog nema
ša, jog į šiaurę nuo Onegos šo, jog per penkis karo mė
karo didvyriai-^-serž. Al
dėl Vokietija ir turinti to žas skaičius lietuvių žu ežero esą sunaikinta sovie
TAIKOS
PASIŪLYMAI.
kr »
vin C. York ir Samuel
vo nuo sunkios nacių ran tų 238-ta8 pėstininkų regi- nesius japonų aviacijos nuo Japonai įsiveržę
Iš Berno, iš Ankaros ir iš liau kovoti.
Wowdfill—pakelti į majo
stoliai esą tokie dideli, kad
kos.
mentas.
Stockholmo buvo pasklydę
Indijon,
Berlynas
rus.
Japonija priversta panaudo
pranešimai, jog Hitleris pa SKILIMAS?
Berlynas, gegužės 7 d.—
ti visa aviacijos industriją
Vichy, gegužės 1 d.—
siūlęs anglams tam tikras
ir atsargos medžiagas, kad Berlyno radio paskelbė, jog Reinhard Heydrich, Ges
Gaunama žinių, jog Japo
Britai
trečią
kartą
taikos sąlygas. Anglai pa nija paskutiniuoju laiku ne
papildytų išsklaidytas avia-1 Tokijo radio pranešęs, kad tapo viršininko padėjėjas
reiškė nieko apie tai nežiną labai norinti kalbėtis su Vo Indijos vyriausybė
atakavo Stuttgarfą
cijos formacijas, šiuo metu Japonijos kariuomenė šian ir Čekoslovakijos “protek
ir šie gandai palengva buvo kietija. Ypač po Hitlerio kelia karingumą
' Londonas, gegužės 7 d.— naujų aviacijos dalinių su die iš Burmos perėjusi In torius” atvyko Pruncūziaptilę.
ofensyvos Rusijoj sužlugimo New Delbi, gegužės 7d.— Britų bombanešiai trečią iŠ daryti Japonija jau nebega dijos sieną į vakarus nuo jon, matomai, kad perim
Pagaliau šiomis dienomis Todėl ir spaudoje buvo pa Indijos vyriausybė pradėjo eilės naktį atakavo Stutt- linti.
Paletwa ir pažygiavusi pir
tų baudimą nepaklusnių
valstybės sekr. Hull pabrė sklidę gandų, kad ašies val smarkią kampaniją, kad su garto industriją ir šiandie ' Laikraštis pažymi, jog ir myn šešiašdešimt mylių.
prancūzų.
žė, jog bet kokie ašies pa stybėse įvykęs skilimas.
Kiek anksčiau iš Chungkeltų induose karingą nuo dienos metu atakavo oku sąjungininkų nuostoliai Pa
siūlymai taikytis nesulauks
Londonas, gegužės 7 d.
Tačiau Vokietija ir Japo taiką. Prieš savaitę Indijos puotąją Prancūziją. Nakties cifike esą dideli, bet Ameri kingo pranešta, jog japonų
sąjungininkų palankumo.
nija, nors ir nepasitikėda- svarbiausia politinė partija atakose žuvo septyni britų kos gamyba pnašokstanti mechanizuota kariuo menė —Admiraiitetks paskelbė,
mos viena kita. turi palaiky nutarė, kad nekooperavimas orlaiviai.
Japonijos gamybą kelis kar- veržiasi Kinijos gilumon jog jūrų kovose žuvo 10,ti santykius, nes to reikalau ir pasyvus pasipriešinimas
IŠ KUR GANDAI*
Taip pat trečią paeiliui tus ir “tikimasi, kad sąjun- Burmos kebu. Japonai užė 000 kruzeris Edinburgh
Labai gali būti, kad šiuos ja bent laikinas jų išsilaiky yra vienintėlis kovos būdas naktį britai apmėtė bombo-į gininkai netrukus savo avi mę Wanting miestelį Bur ir keturi lydimi prekybi
niai laivai.
mos pasienyje.
taikos pasiūlymo gandus mas.
prieš japonų invaziją.
mis Nantes uosto dokus
Įacijos .veiksmus praplės.”

Ragina nutraukt
sekmadienio
vizitus

Japonai koncent
ruoja laivyną
Pacifike

KARO EIGA

i
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1$ DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ

T’enVtflrtiAnia.

8 d

1942

pore" vietinė Moterų Sąjun deus Taylor nuteisė vaikė sta. Joe renkas žmogaus
gos kuopa, taipgi ir Holj zą kalėjiman nuo 2*6 iki 15 mjntyje, tartum vandens laName dr-ja.
raetų, o jo draugas dar bus šeliai į padėtąjį po palašu
teisiamas. Jis jau nesykį į kibirą. Ilgai varvant kibiras
Procesija
x
buvo baustas už vienokį ar j pripildo vandens,
Geg. 3 d. buvo mokyklos kitokį nusikaltimą. V. M. K.
8KAITYKITF “DRAUGĄ*
mergaičių gegužinė, proce
sija ir apvainikavimas šven
Mokslo yra įrodyta, kad
čiausios Panelės Marijos.
perskaitytos klaidos nedingDR, VAITUSH, OPT.
Vakarienė
Į

korpuse ir privates Anthony
Lietuvių Katalikų Federaci
Ir Victor — armijoj.
jos pastangomis per balių,
Programa pradėta “Star
Gegužės 3 d. buvo suruoš
kuris įvyko Fort Shelby vieš ta pramoga Šv. Onos dr-jos. Spangled Banner”. Paskui
A. L. R. K. Fed. 4 skyr. būtyje gruodžio 29, 1940 m. i Pramoga prasidėjo popiet sekė deklamacija ‘Our Flag’,
mėnesinis susirinkimas lai ir iki šiam laikui gražiai gg Petro ir Povilo mokyk gi paskui komedija “Nesi
kytas balandžio 29 d. Lietu gyvuoja. Narių skaičius ne- i08 svetainėje ir užsibaigė priešink", kurią vaidino pa
vių svetainėje.
mažas; yra 25 studentai. Vi- vakare gft. Petro ir Povilo tyrų lošėjai: Vincas PiusaSusirinkimas buvo skait si stengiasi pasilaikyti lie- dr-joe svetainėje. Tikslas ras — tėvas; Veronika KamIJETVTIN
GYDYTOJAU
lingas. Atsilankė atstovai ir tuviškumą ir vienybę.
vakarinės programos buvo sickienė — priešgina moti- Mot. Sąjungos kuopa mi I DR. SELMA SODEIKA
..............
Balius įvyks birželio 7 die — pagerbti tėvus Ir moti u; Aldona Itauinauskaitė -|nŽB Motin,< DleB* vak.ar.eiš moksleivių kuopos: E.
O. D.
Aksomaitis, B. Jokūbaitis ir ną gražiam U hittier vieš^i gimines, kurių Sa jų duktt; Albina Kameic-1 ne’kuri<* ruoi5a 6 va.‘raka
A. Žukauskaitė. Susirinkimą butyje. Per šį parengimą bus nŪ8 ar dukters randasi karo kaltė — jų tarnaitė; Benny re, mokyklos svetainėj. Pra
AKIS IŠTIRKNfiJA
leidžiama laimėjimui United tarnyboj. Ta proga buvo .u-l Martin _ jų darbininkas; 'loma visų nariųatjauati kuo
vedė pirm. P. Medonis.
AKINIUS PRITAIKINA
pos darbuotę. Duokit žinią
« metų praktika • UIk*. ase «
Pirmiausiai ėjo platus ra1 States Defense Bonds. Pel teiktas atžymėjimo ženklas Pranas Kamsickas — smuk
Ofise randasi kiti pataisymo
taisyme Ir
savo
raštininkei,
tai
bus
ži

metodų įrengimai akims, ku
UJCKA1 HHITAIKJAT1 AK1MAJ
portas iš rengiamos geguži nas skiriamas įsteigimui stu Pijui ir Onai Kavaliauskams, lės savininkas. Toliau sekė
rioms akinių pagelba neužtenka
pataisyt kreivas akla trata >are«ym«
lr toUregyste;
kurių trys sūnūs yra tarny pora angliškų komedijų, ku noma, kiek narių tą vakarą
nės geg. 31 d. Raportą iš dentų stipendijos fondo.
paletiffvtn, akta Itsmyb&a. praSaJto,
VALANDOS:
dalyvaus.
davė P. Medonis ir M. Šimo Studentai tikisi pasiseki boj: Lieutenant John oro rias puikiai vaidino jaunuogalvos «kaudS|tai%. svaigini* Lr aklu
Nuo 10 iki S vai. kas dieną.
karėti
mo šiame darbe, nes mano
1 liai. Buvo taipgi įr keletas Į kalėjimą nuo 2Va iki 15 m.
nio. Priimtas.
Antradienio ir ketvirtadienio
■SOOKRN1SK1A 081. BJBLUAUtU
EGZAMINAVIMO BŪDAI
vakarais.
Pikniko gaspadoriais iš ma, kad visi šį reikalą at cialistai gėlininkai rodė kaip dainų ir kalbų. Kalbėjo nau
Speciali atyda atkreipiama j valku
137 No. Marion Street
padaryti visokius iš gėlių jai išrinktas ; pirmo wardo Prieš keletą savaičių vie
rinktas S. Atkočiūnas ir P. jaus ir pritars.
KkLBIai. pritaikomi tiktai kada reikia
nas lietuvis vaikėzas 17 m.
Oak Park, Illinois
VALiANDOt,;
Medonis. Piknike pasidar
Aldona Žukauskaitė, papuošalus pagal naujausio komisionierius John L. Fo amžiaus pasivogė “karuką”
10-toa tki S-toe valandos kasdien
(Prie kampo Lake St)
ley,
miesto
majoras
George
buoti išrinkti: O. KasevičiūSetunadlerlala pagal sutarti.
korespondentė modelio. M. Mikelioniūtės
Telephoae: — EUCLID BM.
ir
išsibeldė
iš
miesto
su
jau

Welsh,
kun.
Thomas
Moore,
rūpesčiu, bankiete dalyvavo
tė, P. Medonienė, Savickie
4712 So. Ashland Avė.
— REZIDENCIJA —
ir detroitietės O. Šimonie vikaras J. Winikaitis įr kle na drauge. Buvo ieškomi. 1441 So. 50th Avė.. Cicero, DI
nė, O. Grybienė, J. BlaževiTSL YARDS 1378
TeLs Oioero 7881
nė, P. Pedonienė. Pas P. Me- bonas kun. J. Lipkus. Prog Pagalios suimti ir “patup
čiūtė. Komisija priėmimui Įvairios žinutės
rama baigta “God Bless A- dyti” Juvenile Home. Už sa
svečių atvykstančių iš kitų
Gegužės 3 d. šv. Antano donius bal. 26 d. M. Mike- merica”. Po to sekė šokiai. vaitės vaikėzas buvo paleis
miestų: M. Šimonis, O. Kra parp. seserų vadovybėj mo lioniūtei buvo iškelta puo
LIETUVIAI DAKTARAI
tavičienė, A. Ambrasienė ir kyklos vaikučiai Lietuvių ta, kurioj dalyvavo ir kele Pereitą metą mūsų ŠŠ. tas uždėjus $1,000 kaucijos.
Praeitą savaitę su ,kitu toA. Žukauskaitė.
Petro ir Povilo bažnyčioje Wu
anksti rytą jgi
svetainėj išpildė įvairų pro tas Bvečių.
DR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARdl 3146
Pakviestas ižd. P. Grybas gramą, kuris susidėjo iš vai
įrengta Sv. Onos koplytėlė-.
į Juvenile Home uks
DR. V. A. ŠIMKUS
apsiėmė pagelbėt.
DANTISTAS
dinimo, drilių, dainelių, mu Federacijos 4 sk. prašo je, tokia pat kaip randasi lu išvaduoti savo draugę. Jc
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kvietimų išsiuntiiėjimas zikos, šokių. Viskas gerai detroitiečių geg. 31 d. ne Kanadoje. Kad koplytėlę pa-’ drauga8 paėmę3 m6sinį
1446 So. 49th Court, Cicero
IB AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
, pavestas rengimo komisijai. pavyko. Garbė už tai mo rengti jokių privačių pasi laikius visuomet gražiai įir Penktadieniais
Jį,,
grąsino
naktinei
slaugei,
linksminimų ar piknikų, nes steigta Šv. 6noš dr-ja, ku
744 VVest 35th Street
Priimta kvitą už pasiųstą kytojoms seserims.
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
kuri
turėjo
jiems
atrakinti
Federacija rengia gegužinę rios pirmininke išrinkta O-.
auką L. G. F. nuo sekr. L.
3147 S. Halsted SL, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 lr 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Beech Nut Grove, į kurią na Puzarienė. Ji sėkmingai duris į mergaičių miegamą
Šimučio. Nutarta kitą 4 sky
ir
SeStadieniais
Pagerbė Valiukus
kambarį. Slaugė gavusi pro
Šventadieniais 11-12.
užkviestas ir kitų miestų1 pirmininkavo
riaus susirinkimą šaukti sa
Valandoa: 3 — 8 popiet.
suruošimui gos užvertė sunkų stalą, ku
TeL CANai 6969
Gegužės 2 d. būrelis dar-1 jaunimas ir šiaip darbuoto- šios dr-jos pramogos.
vaitę anksčiau, geg. 20 d.,
ris
sukėlė
triukšmą.
Vaikė

DR. F. C. VVINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
galutinam aptarimui gegu buotojų, kai kurių draugijų jai. Turime žinių, kad dauzai
pabėgo,,
bet
tuoj
buvo
Šv.
Komunija
valdybų nariai slapta susi- gelis rengiasi atvažiuoti. Tugydytojas ir chirurgas
žinės.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
susekti.
Geg.
5
d.
buvo
teis

2158 VVest Cermak Road
tarę
nuvyko
pas
Joną
ir
Elzrėsime
progos
su
svečiais
Po to sekė raportas iš
Motinų Dieną, geg. 10 d.,
Ofisas ir Rezidenoija:
Ofiao tol CANai 8346
Kultūrinio Instituto. Išdavė bietą Valiukus su visa “a- susipažinti. Svarbu, kad pik 8 vai. ryto bus pirmoji šv. mas. Superior judge Thad2155 VVest Cermak Road
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—0
Seredoj pagal autartį.
O. Kratavičienė, perskaity- municija”. P. Medonienė pa- nike kuo skaitlingiausiai ka Komunija mokyklos vaiku
OFISO VALANDOS
x
7004 So. Fairfield Av
dama laišką nuo prof. K. aiškino tikslą ir pakvietė talikai dalyvautų.
čių. Tą pačią valandą eis Būkit Malonūs
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes. toL: HEMlook 1160
.
Pakšto. Laiškas priimta^ programai vesti P. Grybą,
-- ANTRAS OFISAS
prie šv. Komunijos ,“in corSAVO AKIMS l
Tai. YABds 2846
kuris
pasveikino
Valiukus
ir
Į
Dr
A
į
(Sakai
ansTik viena pora aklų visam gy
2017 80. Westorn Avė.
Gautos knygos išdalintos.
venimui.
Saugokite jas, leisdami
TeL CANai 7171
išegzaminuoti
jas
moderniškiausia
perstatinėjo
kitus
svečius.
kas)
§
ią
savaitę
8U
šeima
DR. G. VEZELIS
Iš moksleivių kuopos dar
metodą, kuria regėjimo mokslas
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien
gali sutelkti.
buotes raportą išdavė moks Sekantieji sudėjo nuošir- ’ 8Večiavosi pas brolius ScranLirten fo
DANTISTAS
Sfi MI TAI PATYRIMO
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VIRglnia 1886
pririnkime akinių, kurie pašalina
leiviai: E. Aksomaitis, A. džius linkėjimus ilgame- ton, Pa. Geg. 12 d. grįš prie
visų aktų Įtempimu. .. '
PALANDECH
’
S
arti 47th Street
Žukauskaitė, B. Jokūbaitis. čiams dainos mylėtojams: savo profesijos.
vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
DR. AL. RAČKUS
Dr. John J. Smetana
Seredoj pagal sutartį.
Pakvietė skyrių dalyvauti P. Medonis, Fed. pirm., P.
RADIO
BROADCAST
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
moksleivių rengiamam ban Bandzienė, Liet. Duktėrų T. Blažienė jau antra sa
Fmtarinf a Program •<
Telefonas: iZEMlock 5849
Dr.
J.
J.
Smetana,
Jr.
4204 Archer Avenue
OPTOMETRISTAI
kiete mokslo metų baigimo pirm., Agota Juodsnukaitė- vaitė, kaip būna Grand Ra YUGOSLAV FOLK MUSIC
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUS PRIIMA:
1861
So.
Ashland
Avenue
Joy,
M.
ŠimoniB,
S.
Atko

proga birželio 7 d., Whittien
pids, Mich., pas savo ser
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Kampas 1 S-toa
GYDYTOJAS DI CHIRURGAS
Telefonas: CANAL 0523, Chicagt
viešbutyje. Pranešė, kad kuo čiūnas, A. šalasevičienė, A. gantį tėvelį Gilių. Varg. J. Every Satarday, 1 to 2 F.M.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
6757
Be.
VVestern
Avė.
OFI8O VALANDOS:
pa leidžia laimėjimui (kny Savickienė. Ant galo Valiu A. Blažis linki savo uošviui STATION WNIP
Kaadlen 9:10 a. m. Iki 8:S0 p. m.
OFISO VALANDOS:
Trečiad. Ir Mttad. 9:10 a. m.
DR. CHARLES SEGAL
kai dėkojo už atjautimą ir greitai {pasveikti.
Popiet nnoliU8vaLVak71kl9
gutėmis) dovanas:
Iki
7:00
p.
m.
Koresp.
GYDYTOJAS B OBtRURGAr
Pirmoji dovana $50.00 De dovanas.
Jonas Valiukas per virš
Telefonas CANai 4796
fense Bond. Antroji dovana
4729 So. Ashland Avė.
AMBUKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
20
metų
gyvendamas
Det(2-troe Inboe)
$25.00 Defense Bond.
DR. PETER J. BARTKUS
MAKE
Tel MIDvray 2880
Chicago, O.
Pelnas skiriamas moks- folte ^ur tik buvo kviestas,
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiso toL VIBginis 0030
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
EVERY
Residencijos
UL:
BEVarly
8844
1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS:
letviut, kuris baigs High visur dalyvavo su daina. TuDR.
A.
W.
PRUSIS
PAY PAY
Nuo
10
iki 12 vai ryto, nne 2 iki •
OFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-9
School geriausiu afcsižymėji-1 rėdamas gražų tenoro balvaL popiet ir nne 7 iki 8i3ū vai. vak
ir pagal sutartį.
DR.
T.
DUNDULIS
6924 So. VVestern Avė.
Sekmad. nuo 16 iki 12 VsL rytu.
mu; jis gaus stipendiją me-,
visada publiką sužavi ir
Sekmadiesiais taipgi pagal aatart^.
» BOMD 6AY GYDYTOJAS B CHIRURGAS
Chicago, m.
Rea talafonae SEElejr 0
visų
mėgiamas.
tams kolegijoj. Kilnus moksOFISO VALANDOS:
4157 Arctjer Avenue
OR. MAURIGE KAHN
TeL Cicero 1464
Jonui Valiukui detroitieleivių pasiryžimas.
Nao 0:00 ryto ild 12:00
Ofito
vai.:
1
—
3
ir
8-8:30
P.
M
nuo 2:00 iki 5:00 vaL po piet
GYDYTOJAS B CHIRUBGAa
Federacijos atstovai steng čiai linki ir ateityje drauge
DR. S. R. PALUTSIS
nno
0:30 iki 9:00 vai. vakare.
Tm6iadieaiab. pagal sutartį.
UETUVtt
DAKTARAS
Tbf
4631 So. Ashland Avenue
sis moksleiviams padėti iš eu lietuviais darbuotis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trečiadieniais ir šeštadienio vakaOPTOMETB18TAS
Bes. 6968 80. Talman Avė.
Ofiso Tel.: Yards 0984
:
mis
pagal
sutarti.
platinti knygutes ir bankie
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
Bea. ItL GROvtoiU 8611
Res. Tel.: Kenwood 4360
Gegužės 10 d. šv. Antano
OFISO VALANDOS:
to bilietus.
atsakomlngai ni Office taL HRMtock 4848
TaL OANal 6122
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. VALANDO8
prieinamą kainą.
A. A., nut. rašt. dr-jos piknikas Beech Nut
Nuo 19-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 n. vak.
ir pagal autartį.
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
B.
BIEŽIS
Grove. Gaspadoriai: J. 2a
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vaL diena

Iš Federacijos 4 skyr.
susirinkimo

k..„

Sekminga p[0}iaM

V

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVMB

Riuuiati
liagiris
v BukSnis kvie
KUOjiOSI minėti
lillltVII vienu
VICllll čia
visusir detroitiečius
pik-'
metu sutekti1
nikan
Bus ™k0 pakaiika- 3241 So. Halsted St
mai.
Detroito Lietuvių Katali
Telefonas:
kų Studentų kuopos nariai
šiomis dienomis užsiėmę ba
liaus rengimo darbais. Visi
ruošiasi prie paminėjimo vie
nų metų sukaktuvių nuo kuo
pos įsteigimo.
1

Marcelė

iš

Mlkelionifltf

Clefeland, Ohio, dalyvavo
Detroite gėlių pardavėjų F.
T. D. organizacijos seime,
kuris buvo Book Cadillac
Hotel. Per dvi dienas spe-

%

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pa,

rlnsite Atlankydami
Lietuvių įstaigą!
TREATMENTAI

ADVOKATAS
WHITNEY E. TARUTIS

ADVOKATAS
3132 8. HALSTED ST.

Motoriim — T roftad įlenkiu.

VIRglnia 9493

A. F. CZESNA. savininkas

ML tAMO PATAIKYMO
PAAAUKPTEt
▼AYMM

Centrinis Ofisas:

Ultra-Violet Sunshlne ir Infra Red Light
Radiations, Suredinh Massage lr Mnvemonta.

Telefonas:

Cahunst4591

________

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

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CAlnnt «77

134 N. LA SALLE ST.
Boom 2014

TaL SIAto 7572

GYDYTOJAS IB OHtRUROAS

GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvfcrtod. ir Nedtfiemia sanitaras

22M VVest Cermak Rd.

2423 West Marųuette Rd.

Valaadoa: 1—3 popiet ir 7—b v. v
REZIDENCIJA:

6631 S. Calffontia Are.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

TeL REPnblic 7868
TaL CANai 6267
tol.

PROapect 6699

DR. P. Z. ZALATORIS

TaL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspect 6737
OFISO VALANDOS:
Naste talefoaae
GYDYTOJAS
IB
CHIRURGAS
Nuo 2 iki 4 ir ano 8 iki 8 vaL vak.
Rez. TteL LAFayette 0084
Nedėliomia pagal antartį.
1821 So. Halsted Street
Office taL YABda 478T
Namų taL PROapect 1986
BeeMen^Ja: 6666 80. Arteaian Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
TK YARda f9U.
6 iM 9 vai. vakar*.
KENvood 6167.
4146 Archer Avenue

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. A. J. BERTASH
•YftTTOJAS IB CHtBHBGAS
Ofiao vnkt mb 1-8; ana 8:96-8JI
756 VVest 35th Street

TeL: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELIA
DANTISTAS

6558 fto. VVestem Avė.
Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22;.

OFISO VALANDOS:

Kaadlen owo 9:90 vai. ryto Iki 8:00
vai. vak.; trečiadlenlala nuo 8.09

«ah ryta

Ud Uiti

c»L atatfr

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524
Enaergemey — eaM MUMray 0001
Ree. — HEMIock 1048.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Weet 63rd Street
Kai

suardom

gyvenimą

dėl pinigų, tai nuardytas gy

venimas nesirūpina pinigais.

Išmintingas žmogau — at
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
sikratyk draago, kuris nu
Sauk KEDzie 2868
tavo priešais sėbrauja.
VALANDOS:
Dievas nuteikia mums go
Nuo 2 Iki 4 ir nno 0 Ud 8:30 vak
rus daiktus per mūsų pačių
Trečiadieniale nuo S lai 4 popiet
rankas.
Italų priežodis
N«H*lin«nia Pwffal Rnatturlma

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

t; v

fT

DBAP6AI

Penktadienis, geg. 8 d., 1942

Šimutį Jr., ir pirm. Mrs. F. ski, sūnelis J. Karaszewskių,
Lucas. •
3879 Penn Avė. Krikšto tė
vais buvo A. Karaszewskis
Išleistuvės
ir Miss C. Slaby iš Šv. AdelIšvykstančiam į kariuome berto lenkų parapijos South
nę Gus Mikalauskui, 3731 Bend. J.' Karaszewski yra
Deodor gatvė, Yanow salėje naujai mūs parapijonas ir
Bernice Mikalauskaitė, se geras draugas Jono Merke
suo ir Fr. Jutkus, artimiau lio ir jo žmonos Marijonos,
sios draugės, surengė išleis 3723 Fir gatvė.
tuves. Vakaro vedėju buvo
policijos viršininkas J. He- I Miesto rinkimai
Chicago, jubiliatas kun. A. rod. Svečiais buvo majoras
Pirmieji įvyko antradie
K. Deksnys, kun. dr. K. Rėk F. Migas, vandens kom. Al. nį. 25-to precinkto balsavi
Važiuoja šv. Cecilijos cho laitis, MIC., Tėvų Marijonų Vinick ir councilman J. Gus mai buvo mūsų susirinkimo
ras Motinų Dieną su savo prov., kun. J. Mačiulionis, taitis. Gus įteikta piniginių kambaryje, kuriame tarp
koncerto programa į Ana- MIC., kun. P. Cinikas, MIC., dovanų.
svetimtaučių dirbo ir mūsų
goną salę, 320 Kent gatvė, kun. J. Dambrauskas, MIC.,
Jis dirbo “Hubbard Steel” parapijietė V. Serbentienė,
kur pasilinksminimo vaka* kun. J. Martis, kun. E. Wro- Foundry. Iš pradžių buvo 3930 Elm gatvė.
ras rengiamas to miesto Šv. blew8ki, kiun. M. A. Petzold, skirtas į Ft. Benjamin Har
Petro ir Povilo lietuvių pa kun. I. Albavičius, kun. A. rison, Indianapolis, dabar
rapijos "Hospitality Com Baltutis, kun. J. Paškaua- randasi Ft. Claireborne, LoSugrįžo iš šv. Katarinos
kas,
kun.
A.
Linkus,
kun.
M.
mittee”. Šokiams grieš Salligoninės J. Dubickienė, 3832
uisiana.
Švarlis,
kun.
P.
A.
Gasiūnas,
vatos Nite 0wls. Programa
Elm gatvė. Dalyvavo atlai
Krikštai
kun.
A.
H.
Valančius,
kun.
dų pabaigoje ir choro ban
prasidės 5:30 vakare.
V.
Urba,
kun.
B.
Grinius,
Praeito
sekmadienio
buvo
kiete. Atrodė Labai gerai.
Sekantieji rockfordiečiai
sudaro rengimo komitetą: kun. E. Abromavičius, dr. J. sekanti — Caroline Frances Linksma matyti, kad greit
Rudis, dukrelė Fr. Rudžių, sveiksta.
kleb. kun. K. Juozaitis, O.S. Poška au žmona.
Pirmadienio vakarą muz. 3419 Fir gatvė. Krikšto tė Antanas Kasparas, tėve
A., dr. B. E. Bolotoff, Mrs.
J. Schlauter. Miss A. Misiū S. Rakauskas iš Roselando vais buvo Fr. Pnaniai iš Šv. lis mūsų parapijos mokyk
nas, Miss J. Rozum ir Mrs. vargonininkavo pamaldoms. Kazimiero parap., Gary, Ind. los dviejų mokinių, greit
E. Sanvitis.
Antradienio vakarą kleb. Pranio tėveliai Aiek. ir Liu sveiksta nuo plaučių užde
Dr. Bolotoff, buvęs har- kun. K. Bičkauskas ir cho dvika yra mūsų parapijonai gimo Šv. Katarinos ligoni
borietis, yra brolis mūsų ras vaišino iš Chicago atvy ir gyvena Harbore, 3809 nėje. Laukiame greit maty
ti mūsų tarpe ir su mumis
choro pirm. Mrs. F. Lucas. kusius muzikus, kurie tą va Deal gatvė.
Jonas Terrence Karaazew- dalyvauti.
Motiejus
Abu darbuojasi šio vakaro karą talkininkavo chorui.
Dalyvavo kun. K. Bičkaus
reikalu. Garbė mūsų chorui
kas
ir kun. J. J. Naudžius.
ir didelė pagalba mūsų muz.
L. Šimučiui turėti darbščią Vakaro vedėju buvo L. Ši
mutis, “Draugo” red. Kal
pirm. Mrs. Lucas.
Choro nariai vaidins sma bėjo muz. J. Brazaitis iš
III
gią komediją. Kitą dalį prog Aušros Vartų par., muz. A. Į
ramos išpildys solistės, mer Mondeika iš Šv. Antano par., į
DONATAS LANSBERGAS
KLEOFAS
ginų grupė ir visas choras. muz. K. Gaubis iš Šv. Juo
Mirė geg. 7 d., 1942 m., «:56
GAIDIMAVICIUS
Kalbą sakys “Draugo” red. zapo par., muz. B. Janušaus
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
kas iš Šv. Marijos Gimimo
Gimęs Lietuvoje.
Kilo lš
L. šimutis.
Mirė geg. 6 d.. 1942 m., 7:85
Šaulių apskr., Šaukėnų parap.,
vai. ryto, sulaukęs 58 m. amž.
par.
ir
jo
žmona
solistė,
ku

Pakllbaičtų
kaimo.
Amerikoje
Choras išvažiuos po sumos
Išgyveno 39 metus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo lš
12:30 vai. automobiliais, ku ri savo balsu papuošė pa Eržvilku
par., Rusiškių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
.
M V •/ _
moterj Anielią'(prf5 tėvais Pušriuos vairuos: Al. Vinick, maldas, I. Sakalas, ‘Draugo’
Amerikoje Išgyveno 87 m.
konaltė, po pirmu vyru Jurgillenė): sūnų Aleksandrą: 2 duk
J. Prusiecki, F. Lucas, F. red. narys, ir muz. J. Šimu
Paliko dideliame nuliūdime:
teris, Oną ir žentą Jurgį Šatmoterį Oną. (po tėvais Urbukus, Helen lr žentą Frederick
tis.
Mikalauskas ir C. Košius.
taitė); 3 sūnus, Leoną. Alfonsą
Correra; podukrę Oną lr žentą
(U.
8.
kariuomenėje),
jo
mo

Choro pirm. Mrs. F. Lu terį Violet, lr Antaną: 3 duk
Petrą Jurgllus; 2 posūnus, Pe
Laimingos kelionės.
trą ir Joną Jurgllus: 3 anūkus;
teris, Prancišką ir žentą Juo
cas
širdingai
dėkojo
visiems
brolj Peliksą ir brolio dukte
40 valandų atlaidai
zapą Metzel, Angeline ir žentą
rj Bronlslavą Lansbergus; sese
Kazimierą Baltis, Helen Ir žen
atsilankusiems
ir
darbinin

rį Marijoną ir švogerį Feliksą
Pamokslininkai buvo: kun.
tą Jurgį Robeckį 3 anūkus; 2
Aitučlus; pusbrolį. Joną Lansbrolius, Stanislovą Ir Cįprijoną,
kėms
prie
banketo,
O.
Brenbergą; Svogerką Oną YurgaltleK. Barauskas, kun. P. Ka
lr brolienę Marijoną; lr daug
Aę ir šeimą, ir daug kitų gimi
kitų
giminių,
draugų
lr
pažjs

cienei,
O.
Musteikienei,
E.
tauskas, kun. dr. A. Deks
nių. draugų lr pažjstamų.
tamų.
Kūnas pašarvotas namuose:
nys, kun. J. Grinius ir kun. Zarankienei ir B. VaupšiūKūnas pašarvotas namuose:
928 W. 34th St. Laidotuvės J3243
So.
Parnell
Avė.
laido

vyks pirmad., geg. 11 d. Iš na
J. Prunskis. Kiti svečiai bu tei. Mrs. J. Kudlo vardu cho tuvės įvyks šeštad., gfeg. 9 d.
mų 8 vai. ryto bua atlydėtas J
Iš
namų
8:30
vai.
ryto
bus
at

Sv. Jurgio par. bažnyčią, kurioj
vo: mons. E. J. Mungovan, ro kalbėjo ir įteikė Mrs. F.
lydėtas i Sv. Jurgio par. baž
Jvyks gedulingos pamaldos už
nyčią.
kurtoje
jvyks
gedulingos
.velionio sielą. Po pamaldų bus
V.G., iš Hammond, mons. Lucas dovaną už gražų pa pamaldos už velionio sielą. Po
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pamaldų
bus
nulydėtas
į
Sv.
Abraham iš Michigan City, sidarbavimą.
pines.
Kazlmiero kapines.
Sveikiname
chorą,
muz.
L.
Nuoširdžiai kviečiame visus
mons. J. Sskrzypinski iš East
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus

D-IARBOIR©

Į Rockfordę

Ligoniai

t

gimines, draugus lt pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

(įsteigta 1888 m.).

PETER TROOST

Nuliūdę:: — Moteris. Sūnai.
Dukterys, Marti, Žentai. Anū
kai, Broliai ir Giminės.
Laid. direktorius: Ant.
Phillips, tel. YARda 4908.

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę — Moteris, Sūnus,
Dukterys, Padukrė, FotūnsU. A-

nūksi. Brolis. Sesuo. Pusbro
lis žentai. švogerlai, Svogerkos
ir <ilmkvės.

Laid. direktorius Antanas M.
Phillips, tel. YARds 4908.
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Ragina darbininkus
pirkti karo bonus

HELP WANTED — MOTERYS
“DRAUGO”

Amerikos Darbo federaci
jos 60 unijų vadai Chicagoj
turėjo susirinkimą Sherman
viešbuty. Padarė rezoliuci
ją, kuriaja ragina visus sa
vo unijų darbininkus na
rius, kad dešimtąjį savo pa
jamų nuošimtį panaudotų
įsigyti karo bonus.
Be to, unijų vadai nu
sprendė skirti 10,000 dol.
lėšoms, kad per laikraščius
ir radiją visuomenė būtų
raginama pirkti karo bonus.

A. -f A.
PETRAS POVILAS
MA2ENIS

“FOUNTAIN” MERGINOS
DARBŲ

SKYRIUS

PA8TOVP8 DAKRAfl JŪSŲ APYI.INKB.TH.
PATYRIMAS PAGEIDAUJAMAS. BET NE

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tri.: RANdolph 9488-9459

REIKALINGAS.
IR

MOS DUODAMO8 IR

ir

Profesionalė Inžinierių jstaiga reika
lauja Jrankių "deslgners”, kurie yra
dabar be darbo iš priežasties “prlorltles” arba mažai darbo, kad susi
siektų su mumis kogreiėlausia. Mes
turime Išpildyti dldelj darbo progra
mą dėl ilgo laiko. Aukščiausia mo.
kesties rata mokama, bet tiktai ga
būs vyrai kurie gali parodyti pa
sekmingą darbo rekordą lai atsišau
kia.
•28 Wewt Lake Street

nus. Broliai ir Giminės.
Laid. direktoriai Lachawlcz
ir Sūnai, tel. Canal 2515.

A.
VLADAS

+
GAIŽAUSKAS

Gyv. 10645 S. Lafayette Avė.
Mirė geg. 5 d.. 1942 m., su
laukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Raseinių apskr.. Batigalos par.,
Mockūnų viensėdžio. Amerikoje
išgyveno apie 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
brolio dukterj Kotriną Behrey
(gyvena Ix>s Angeles. Cal.); lr
daug draugų ir pažjstamų.
Lietuvoje paliko 2 brolius —
Aleksandrą lr Valerijoną.
Laidotuvėmis rūpinasi Mr. Ir
Mrs. Lenkavus lr Mr. ir Mrs.
Kalvelis.
Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje. 10821 S. Michi
gan Avė. Laidotuvės jvyks šeštadienj, geg. 9 d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėtas j Vi
sų Šventų par. bažnyčią, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą- Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Brolio Duktė
Draugai lr Pažįstami.

Ir

Laid. direktorius L. Bukaus

kas. tel. Pullman 9661.

7901 S. Halsted; G SOO Cottagc Grove
SKALBYKLOJ MARŠKINIŲ ‘PRESS’
OPERATERKOS prosyt marškinių
priešakius, rankovgalius, kalniečius;
ir taipgi kitokios darbininkės. Pas
tovūs darbai.
TOLL BROS. TiAUNDRY
1725 Augin-ta (Neto'l Ashland)

TOOL DESIGNERS

DIE REPAIR MAN
Gera užmokestis. Atsišaukite J;

AUTO RADIATOR MFC. CO.
2909 Indiana Avenue

MERGINOS — mums yra reikalingos
sveikos, švarios jaunos merginos ar
moterys dirbti kaipo kasierjtos die
nomis ar naktimis, veit^-kos, ‘‘grtU”
merginos dirbti HITCHING POST.
Mūsų darbai pageidaujami. Mokes
tis gera, tipsai dar geriau. Valgis ir
uniformos dykai. —
2600 N. Clark; 5442 Lake Park;
3938 West Madison

GEORGĖS — Georgo De Met
Priimsime nuolatiniai keletą manda
giu jaunų merginų ar moterų dirbti
kaipo velterkos a,r ‘‘soda fountain’’
klerkomr..
Patyrimas
nereikalinga;
sekmadieniais nereikia dirbti. Mo
kestis ir valgiai laike mokinimo. At
sišaukite J General Ofisą.
GEORGE DE MET
75 W. Van Buren (2-trame aukšte)

COREMARERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.

ADVANCE AI.CMINUM CAST1NG8 CORP.

FULLER B RUSH CO. reikalauta 3
moterų tarpe 22 ir 40 metų amžiaus.
Atsišaukite j Room 841.

80 E. JACKSON

West 361h Pi.

Kantrybė yra vilties me
nas.
Voveng
Kur . kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.

A.

t

MARIJONA MAGDALENA
KUZMICKIENfi
(po tėvais ITetruskleaicz)
Gyv.- 3139 N. Hamlin Avė.
Mirė geg. 5 d.. 1942 m., 3:30
v. p.p., sulaukus galios senatvės.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Kauno apskr. ir Kauno miesto.
Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
sūnų Juozapą ir marčią Va
leriją ir jų šeimą: 2 dukteris.
Anastaziją Syrtowt ir jos vy
rą Joną Ir jų šeimą, Oną
Krawniewicz lr jos vyrą Vale
rijoną ir jų šeimą: 6 anūkus:
seserį Elzbietą Jakubielski, lr
daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos lr Rožančiavos draugijų.
Kūnas pašarvotas Skaja ko
plyčioje. 36 56 Belmont Avė.
L aldotuvės jvyks šeštad.. geg.
9 d., 1942 m. Iš koplyčios 9
vai. ryto bus , atlydėta J šv.
Mykolo par. bažnyčią, kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės siela. Po pamaldų bus
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Kūnus. Dukterys,

Senio, Anūkai tr Giminės.
Tjild. Direktorius: Bernard
Skaja, tel. Keystone 0502.

IŠVALOMOS. ATSI

WALGREEN DURG STORES

REIKALINGI “MILLING MACHINE
ir LATHE” OPERATORIAI. Paty
ruslejl* tame darbe. Atsišaukite prie:
H. P. COOPER & CO., 308 S. Green

2743

PATYRU8IOS GU7.IKAMS SKYLU
ČIŲ OPERATERKO8,
dirbti prie
marškiniu. Defense darbai. Moder
niška dirbtuvė. Gera užmokestis. At
sišaukite prie:

W. V. BROWNING, 1922 S. Halsted
TRUMPOMS VALANDOMS
VEITERKOS
81.25 j dieną lr tipsai. Uniformos
duodamos: nereikia dirbti sekmsdie
niais ir šventad^n’ais Matvklte M l-a
Porterfield: MERCHANDISE MART
COFFEE SHOP.
BARBERI8 REIKALINGAS. PIRMO
kleso. Atrišaukite sekančiai:—
2557 WEST 43RD STREET

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tat mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
• kainavimo sąrašo.
Pristųsktte piūklus paštu “parcei
post.“

28 NO. T/OOMTS STREET
TEL MONroe 1397
PARSIDUODA — 2-aukšto mūrinis
namas su atiku (attic). Kaina —
33,400. Savininkas:
3047 SO. CENTRAL PARK AVĖ.

_____

MARQUETTE PARK apylinkėje sa
vininkai parduoda 2
pagyvenimų,
mūrinį namą, po 6 kambarius, ge
riausiame stovyje. Karšto vandens
šiluma, ‘‘tlle” maudynė, 2-karams
garadžius. —
6547 SO. WASHTF.NAW AVENUE

PARSIDUODA TAVERNAS — Biznis
išdirbtas per 5 metus. Visokių tau
tų apgyventas kraštas. 4 kambariai
pagyvenimui. Karšto vandens šildlmas. Parduodu ar mainysiu ant lo
to ar mažos farmos.

3234 W. 111TH ST.
... •'
• 7.
~ >■

■ .. .... ........ ■

GARY,

INDIANA

IIRUO

UNIFOR

31 E. Adams Kt.; 5973 W. Madison

LA SALLE DESIGNING CO.

Gyv. 8518 S. Glvlns Court.
Mirė geg. 6 d.. 1942 m.. 9
vai. ryto, sulaukęs pusėsė amž.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo lš
Panevėžio apskr., Velykių par.,
Maženių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Kotryną (po tėvais Žos
tautaitė); dukterj Kotryną ir
žentą Joną' Edgar lr 2 anūkus;
sūnų Petrą Ir marčią Clarą lr
anūką; 2 brolius — Povilą lr
brolienę Veroniką ir jų Seimą,
lr Thomas; brolienę Veroniką
Žukauskienę ir jos vyrą Ed
vardą Ir jų dukterį Genevleve,
lr daug kitų giminių, draugų
ir pažjstamų.
Kūnas pašarvotas Hart’s Chapel, 8 6th Place Ir Vlncenhes
Avė. Laidotuvės Jvyks šeštad.,
geg. 9 d. Iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas J šv. KlHan
par. bažnyčią (87th St. lr Aberdeen), kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas J
Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dnkdė, Sū
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HELP U’ANTED — VYRAI

DIE
MAKERS
Pirmos klasės, 31.30 j valandą
“overtlme”.
UNITED SPECIAT/TIES
97OG Cottagc Grove Avė.

PRADINE

GERA PROGA

LAIDOTUVIŲ

CHICAGO.
.,

............

ĮSTAIGA

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

MONUMENT CO.
TONIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO Mums
REKORDAS
M firma virt 50 m. ton pačios
iohnynoo raakooel

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Everywhere.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ

IR

NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. 4. ZOLP
ANTANAS M. PHILLIPS
1646 Weat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

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

LACHAWICZ IR SCNAI

BUY DEFĘNSE BONDS WITH THE SAVING!

2814 Weat 23rd Place
Tel. CANal 2815
42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

P. J. RIDIKAS

8807 Litnanica Avenne
Tel. YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth SOth Avenne
Tel. CICERO 2109

0812 Sonth Weatern Avenne
Tel GROvehiU 0142

JOHN W. PACHANKIS

8854 South Halated Ttreet

MAŽEIKA ir EVANAUSKA8

Member of the I.tthnsntan Chamber of Cosmeroa.

Skyrius: 710 Went 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

8319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

MODERNI Išvidinė PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kaadlen 9 Ud 9 v. vak.; SeStad. lr Sekm. 9 IU 0 vaL

i

4. LIULEVIČIUS
4848 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

DRAUGAS
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FK1END
334 Koath (Mkk-y Avė.
CUomo, UMnois
Published Dūly. ezcept Sundaya
A member of the Catholic Press Aaaoriation
Subacriptionn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Eurepe — One Year — $7.00;
Six Months — $4 00. Single Copy — 3 cente.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikon Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam mnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pašei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Toliau sako, kad lankai, vokiečiai ir rusai per 460
metų Lietuvai darė trukdymus, bet lietuvių tauta te
bėra gyva ir širdimi, ir kalba, ir papročiais ir vėl lau
kia progos būti laisva ir nepriklausoma. Jinai savo
viltis sudeda į Atlanto Čarterį Coluiųbia Universiteto
spaudos biuletenis savo rašinėlį, taip baigia: “Who
oan say that Lithuania may never again streteh from
the Baltic to the Black Sea T*
Žinoma, to Lietuva nesiekia. Ji tik trokšta išsilais
vinti iš okupantų ir atgauti tai, kas jai teisingai pri
klauso.
A. Simučio knygą, kaip žinom, atspausdino šio uni
versiteto spaustuvė. Apie knygą viri ir visur labai ge
rai atsiliepia.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
.Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrašiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ientlų.
Redakcija pasilaiko aau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitas ir ypač korespondencijas sulig savo nuošiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter Maxh 31, 1316 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1379.

Uola apleistame pasaulyje
Virginijos valstybės gubernatorius Colgate W. Darden nėra katalikas. Tačiau jjs teisingai vertina Kata
likų Bažnyčios vaidmenį žmonijos gyvenime. Kalbėda
mas katalikų suvažiavime; buvusiame ginmia dienomis
Richmond, Va., mieste, gub. Darden, tarp kitko, pa
reiškė, kad
lyg
vi

apleistame

uola

prisirengusi

nuvargusiai,

pasaulyje

atlikti

savo

nukamuotai

Katalikų

šaunių

žmonijai

Bažnyčia

dalį,

kad

geresnį,

sto

grąžinti

švaresnį

gyvenimą.

Šis Virginijos štato gubernatorius sekęs ir studi
javęs Katalikų Bažnyčios gyvenimą ir darbus. Ir jis
dabar nesvyruodamas galįs sakyti, kad ta
organizacija

klauso,

yra

(Bažnyčia),

didinga

h*

prie

kurios

katalikai

pri

puiki.

Ne vien gub. Darden, bet visi tie, kurie sveikai
galvoja ir supranta tikrąją Katalikų Bažnyčios pras
mę, panašiai ją vertina ir brangina.

jėga

Penktadienis, gesr. 8 d.. 1942
/P<\<

.orr

(“Draugas”, 1917 na. ge

gužės 8 d.)
Detroit, Mielu-. Čia gra
žiai darbuojasi varg. A. A
leksandravičiaus vadovauja
ma L. Vyčių kuopa, kari tik
šiomis dienomis susiorgani

Aukščiausio laipsnio cinizmas
Lietuvių bolševikų spauda dabar mirgėte mirga Lie
tuvos Kvislingų — Paleckių, Vitkauskų, Šimkų, Pakarklių atsišaukimais į “lietuvių tautą.” Atsišaukimuose nu
rodoma, kaip “laiminga** buvo Lietuva, kai ji neteko
nepriklausomybės ir pateko po Sovietų Rusijos rai
džia.
Bet prie aukščiausio cyuizmo laipsnio prieina “didy
sis” Lietuvos Kvislingas Justas Paleckis, kai jis ope
ruoja tokiais sakiniais — “Tapus Tarybine Respublika*
pagal savo žmonių valią, ir susidėjus su Sovietų Są
junga, Lietuva gavę tikrą nepriklausomybę ir pasiekė
aukščiausios ir pažangiausios rūšies valdžią.”
Tiems cynik&ms, Lietuvos pardavikams kiekvienas
padorus lietuvis turi tinkamą atsakymą.
Pirmoje vietoje Lietuva “netapo Tarybine Respub
lika”. Ji buvo didžiųjų sovietų armijų okupuota prieš
jos gyventojų norą ir valią. Lietuvos žmonės nesusi
dėjo su Sovietų Sąjunga, nes “bolševikų seimo rinki
mai” nebuvo rinkimai, o tik Maskvos suorganizuota
komedija pasaulio akims apdumti. “Išrinktojo seimo”
nutarimai Lietuvą jungti au Rusija neturi jokios reikš
mės, nes tai padaryta prievarta, prieš žmonių valią ir
nusistatymą. Tai buvo begėdiškas smurtas, kurio nė
viena kultūringųjų žmonių valstybė nepripažino ir šian
dien nepripažįsta.
Neužmirštom, kad tie “rinkimai” turėjo tik vieną
kandidatų sąrašą, kad kandidatais galėjo būti tik tie,
kurie buvo arba bolševikai arba turėjo jų pilniausią
pasitikėjimą. Visos kitos ir politinės ir kultūrinės or
ganizacijos dar prieš tuos “rinkimus” buvo likviduo
tos, jų vadai suimti, ū :: ’
................ z »•»»-,•
Tik didžiausias cynikas gali tvirtinti, kad svetimų
okupuota valstybė “gavo tikrą nepriklausomybę”. Net
kvaila, ne tik begėdiška, taip tvirtinti. Juk jei valsty
bė jau prijungta prie kitos valstybės, kokia čia kalba
begali būti apie jos nepriklausomybę.
Paleckis biauriai tyčiojasi iš Lietuvos skaudaus liki
mo, kai jis sako, kad bolševikų okupuota Lietuva prie
jų pasiekė “pažangiausios ir aukščiausios rūšies val
džios”.
Savo laiku buvo pasklidę gandų, kad Paleckį bolše
vikai į beprotnamį buvo uždarę. Kalbėti apie tai, kad
viską naikinusi, persekiojusi, ištrėmusi bolševikų val
džia Lietuvoj buvo “aukščiausios ir pažangiausios rū
šies valdžia”, gali sakyti tik beprotis.
Tad, ne be reikalo visi padorieji lietuviai į Paleckių
ir visų kitų Lietuvos Kvislingų (neišskiriant nė Bim
bos su AndruLiais, Mizaromis ir Vabalais) judosišką
akciją žiūri ne vien tik su pasipiktinimu ir pasibjau
rėjimu, bet ir su pasigailėjimu, nes tautos pardavimas,
proto varo. Kitaip jų skel
biamų nesąmonių, melų ir šmeižtų jau nebegalima iš
aiškinti.
Mes esame tikri, kad ir patsai Stalinas, jei žinotų
kokius cyniškus ir tiesiog beprotiškus atsišaukimus
rašo ir skelbia Paleckiai ir Ko., jis juos tikrai sudraus
tų, nes jie net ir jam daro gėdą.

Joseph H. Meier išleido katalikų spaudos metraštį —
Cathotte Press Directory — IMI.
Šis leidinys vertingas tuo, kad jį pavartę, turime,
gerą vaizdą, koks yra Amerikos katalikų spaudos bū
vis ir kokį vaidmenį toji spauda vaidina Amerikos gy
venime.
Leidiny, tiesa, yra netikslumų. “The Register” skun
džiasi, kad jo cirkuliacija paduota 60,000 mažiau, negu
reikėjo paduoti. Galime ir mes, lietuviai, paduoti skun
dą, nes metraštyje tik trys Sėtuvių katalikų laikraš
čiai tepaduoti, kuomet mes turime keliolika lietuviškų,
katalikiškų laikraščių.
Tos klaidos įvyko, matyti, dėl to, kad J. Meier su
sirgo ir metraščio spausdinimą pavedė Joseph F. Wagneriui New Yorke — naujam leidėjui.
Bet vis tik Catholic Press Directory mums vaizdžiai
nurodo, kaip auga Amerikos katalikų spauda. Katalikų
laikraščių Jungtinėse Valstybėse esą 285 su 8,925,655
skaitytojais. Tuo būdu praėjusiais metais katalikiškų
jų ląikraščrų skaitytojai paaugo dviem milijonais. Met
rašty paduodama 7 dienraščiai, 9 du kart savaitėj iš
einantieji, 125 savaitiniai, 127 mėnesiniai, 15 du sykiu
į mėnesį, 44 keturis kartus į metus, 5 metraščiai. Pa
žymėtina. kad iš septynių katalikiškų dienraščių tik
vienas tėra anglų kalba leidžiamas (The Daily Tri
būne).
, Į j, T-|<|
“The Register” pastebi, kad šiais laikais nesunku
yra sužinoti, kiek skaitytojų turi katalikų laikraščiai,
kurie šaunią pažangą yra padarę ir totorišku ir turi
nio atžvilgiu. Tik didieji garsintojai — national ad- Ir kanadiečiai
vertisers vis dar “nesuranda” katalikiškosios spaudos
Malonu pastebėti, kad ir Kanados lietuviai yra tos
pajėgumo. Bet netrukus pajus. Devyni milijonai šei
pačios nuomonės, kaip ir mes. Štai, “Nepr. Lietuvoj**,
mų skaito katalikiškus laikraščius ne vien tik dėl to,
kanadiečių laikraštyje randame tokį pareiškimą:
kad jie katalikiški, bet ir dėl to, kad jie skaitytojams
“Todėl, dėl Lietuvos ateities tarime kovoti dabar,
patinka.
,
kol dar galime, ir kol dar turime draugų, kurie mums
šiandieninė katalikų spauda sudaro didelę jėgą ne
pagelbės. Geriausi mūsų, ir mažų tautų draugai, tai
vien tik katalikų, bet ir viso krašto gyvenime.
Prezidentas Rooseveltas ir jo vyriausybės nariai.
Prie jų mes ir turime kreiptis.”
Prie šio pareiškimo komentarai, berods, nėra rei
Kiek daug tie žmonės nudirbo...
kalingi. Mums ypač yra gerai žinoma, kad prez. Roose
Columbia University Prese “The Plessures of Pub- veltas boro ir yra mažųjų tautų užtarėjas ir draugias.
lishing” No. 17-tame rašo apie Aniceto Simučio anglų
•
V '“Wl
kalba knygą “The Economic Reconstruction of Lith
Dienraštis “Draugas” plačiai minės Jo Šventenybės
uania after 1918’’, patiekdama keletą istorinių žinių.
Rašant apie Lietuvos nepriklausomą gyvenimą tarp Popiežiaus vyskupystės sidabrinį jubiliejų. Pradedant
gegužės mėn. XI d. per visą savaitę dėsime gausiai ilius
1918 ir 1940 m., pastebi, kad
reikia tik stebėtis, kiek daug tie žmonės pajėgė nu truotus straipsnius apie šventąjį Tėvą. Praneškite apie
dirbti trumpu laiku nuo vieno iki kito pasaulinio tai visiems kitiems, kad tuos mūsų dienraščio uumeaiškiai

matyti,

juos

visus

zavo. Kuopos valdybą suda
ro: kun. K. Skripka, A. Aleksandnavičins, A. Jankaus
kaitė, Domą Gustaitytė, F.
Pernrinienė, J. Velioniškis,
J. Vaitekūnas ir J. Miškinis.
•
Baltimore, Md.... Džiau
giamasi J. Em. kardinolo
Gibone© paskirta puošnia
lietuviams bažnyčia, erdve
mokykla, sale, namu sese
rims ir klebonija. Vertė sie
kia $400,000. Lietuviai dė
kingi kardinolui ir kunigams
— Lietuvninkui ir Lecinskui.

e
Bulotienė ir aukos..., Bu
lotienė, išvažiuodama Euro
pon, išsivežė $3,795.94, ku
riuos surinko “Žiburėlio”
draugijai, šelpiančiai pir
meivius — socialistus stu
dentus.
“Taikos Karaliene, mels
kis už mus r*.—. Popiežius
Benediktas XV prašo visų
pasaulio vyskupų šuo 1917
m. birželio 1 d. įdėti į 6v.
Panelės litaniją šie žodžiai:
“Taikos Karaliene,' melskis
už mus!”... “Popiežiaus troš
kimas yra vienas — kad vi
sa krikščionija savo maldo
mis kreiptus į Dangaus Ka
ralienę, kuri yra ir Taikos
Karalienė, ir melstų Jos už
tarymo, kad žmonijai su
grįžtų ramybė”.

II

Po svietą pasidairius

»nefaS 1

— Povilai, už mėnesio
bus mano dar vienos bir
elei. Galvoju, ką tu man nu
pirksi. Aš manau geriausiai
bus, jei šįmet nupirksi ką
nors mano kaklui papuošti.
— Ir aš apie tai jau gal
vojau, — atsakė vyras, — Ir
jau parinkau gerą daiktą.
Per tavo birdei aš tau nu
pirksiu didelį gabalą muilo,
kad kaklas būtų švarus.

Sandariečiai išfigeriavo,
kad šiandieninis Lietuvos
valiavimas yra panašus į
Babilįonijos bokšto statybą.
Šv. Rašte yra parašyta,
kad po visuotino, tvano, tuo
met vėl žmonių priaugo,
prieš išsiskirstydami jie nu
tarė pastatyti bokštą, kuris
dangų siektų, kad, ištikus
kitam tvanui, turėtų kur pa
sislėpti. Dievui tas nepati
— Dėlko vyrui su žmona,
ko, o kadangi žmonės Dievo
einant saidvoku ji visuomet
neklausė, tai buvo nubausti
laikosi tos pusės kurioj šio
kalbos sumaišymu.
vi namai?
Lietuvos vadavimo darbe
— Dėlto, kad geriau ga
Dievas, priešingai, padeda lėtų matyti, kokios naujos
tiems, kurie nuoširdžiai dir mados išstatytos storų lan
ba, o baudžia tuos, kurie pa guose.
rodo blogos valios, visokių
kaprizų ir savinaudos.
Kai pasidedi ant delno Spicpirvirvio Dumkos
šiandieninės Lietuvos vada
Irgirdęs, kad bus duoda
vimą, aiškiai pamatai, kad ma tik po du ir pusę galio
sandariečiai yra Dievo nu no gazolino savaitėje, Ste
bausti: jiems šneka sumai pas Raudonosis pareiškė, jei
šyta. Iškėlus kokį klausimą po tiek degtinės duotų, jam
Lietuvos vadavimui, jie ne užtektų.
gali nieko suprasti: sakai ir
darai vienaip, o jie šneka ir
Jei vokiečiai iš rusų atims
dano kitaip. Net savo tarpe
Krymą
tai, pasak Pusamerijie negali susišnekėti ir su
konį Jurgį, tas reikš rusai
tarti.
neteks “Smetonos”.
Taigi sandariečiai yra Babilionijos čėsų žmonės.
Vienas laiškas iš Lietuvos
' Už mėnesio Zosei Cacienei sakė, kad po bolševikų san
ateis keturdešimtoji birdei. tvarka “nebuvo galima išgy
Ji iš anksto jau rūpinasi, venti”. Bet mūsų balšavi
kad vyras* jai ką nors nu kai Amerikoje kas rytą sa
pirktų. Aną «dien valgant vo dievų prašo, tą nežmoniš
vakarienę ji sako savo vy ką santvarką Lietuvai su
grąžinti.
rui:

Vieningumo trukdytojai
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3078 Golenkevičius, 3 years old.
tėmė iš jos labai svarbias
MB IR MOŠŲ PRIEŠAI
3076 Golenke vičiutė, Jolita, 1 year old.
oro ir jūrų bazes. Konsek
3080 Gomolickis, Aleksas (Antanas), born 1896, farmer,
ventiškai iššauti šūvį ar mes
res. Kaunas.
Vokietija,
Italija
ir
Japonija
mano,
kad
mūsų
ti bombą prieš vokiečius pa3081 Gomolickytė, Galina (Aleksas), 13.
! reikalaudavo iš anglų bend3082 Gooerko, Paulina, born 1902, vvorker, res. Vilnius.
perdidelk savim pasitikėjimas padės jiems ■ rai skaitant tris kartus tiek
3083 Gsnzorekas, Jonas (Pranas), born 1891, policeman,
(Tęsinys)
res. Vilnius.
pastangų pinigais, žmonė
ms sumušti. Ar jie neklystai
3084 Gordzialkovskaitė, Gabrielė, 63, housewife, res. N. !
3001 Giriunaitė, Emilija (Antanas), 17, student.
mis ir ginklais, kiek pana
Vilnia.
3002 Giriunaitė, Ramutė (Antanas), 12, student.
šus smūgis pareikalaudavo
res.
3003 Girštautas, Vladas (Aleksandras), 45, employee, 3085 Gorinąs, Kazys (Vincas), born 1906, clerk,
Kaunas.
.
4
iš vokiečių. Tas nelygumas
Panevėžys.
(Pabaigs)
ta,
kad ir karingiausias vy dalinai buvo balansuotas jū
3086
Gorioienė
Skecevičiutė,
Siena
(Juozas),
born
1909,
3004 Gir&tautaitė, Helia (Vladas), 14 years old.
vvorker, res. Kaunas.
'
ras, kuriam atima ginklus ros laivynu, kuris ligi šiol
3005 Girštautienė, Anelė, 78, farmer, res. Naujupis
Mes turime būti realūs
3087 Gorinąs, Rnriyvdas (Kazys), born 1939.
Gudžiūnai.
tr viltį krinta tyliai priaS <dir nųgui reiškiamą“ kriU300€ Girštautas, Bronius, (Aleksandras), 31, farmer, res.! £088 Gorinąs, Eugenijus (Kasys), 8.
Mi»ų uMcebejima. <a»- supurtuumčią kulkosvaidžio ką. gere8niu paruošimu RA
308b Gorinta, Auredaz (Kazys), 2.
Naujupis
3090
Goroaecais, Jeremejus
(Augustinas), 74, farmer, tyti pavoju, kuria prieš mus elokvenciją.
F personalo ir geresnės rū3007 Girštautienė, Marija, tarmer.
atsistoja priklauso rvo tri 1935 metais Vokietija iš-,gįeg orlaiviais ir pagaliau
res.
Sodeikiai
Šiluva.
3006 Girštautas, Bronius (Bronius), 13, student.
3091 Gorooacąieue, JSJeaa, 63, farmer.
jų sprendimo klaidų, kurios leisdavo penkis kartus dau- užgrūdintų tautos heroizmu.
3009 Girstautaitė, Nijolė (Bronius), 3 years old.
3092
Guiodeckis,
Marijonas
(Jeremejus),
46.
3010 Girštautas, (Bronius), 6 vveeks old.
paameišlua visame krikte ’ giau ginklams, negii Didžio kuri niekuomet nežino kuo
Goroaečfcia, Romanas (lereniejus), 32, farmer.
3011 Giruūs, Juozas (Albinas), 21, tarmer, res. Petriš- 3093
nuo
Atiantiko lig* Pacif ko jį Britanija
3094 Gerodeckia, Jurgis ( Jeremejus), 24, farmer
met ji yra sumušta”. Bet
kiai Lentupis.
3095
Gorodiščea,
Jurgis
(Petras),
boro
191
Ą
student,
pakraščių
tes
pešios
klai1938
metais
toji
proporkatostrofingi
militariniai ne
3012 Girutis, Vincas (Albinas), 38, farmer, res.
u.
ujd°9«
kurias
Uridffa*
ir
ge
c
jj
a
t,
uvo
keturi
prieš
vieną
Petriškiai.
M
pasisekimai tapo Didžiosios
(Emilijonas), 45, soldier, res. rai pažįstant Berlyno. Bo- Vokietijos naudai. Su šito
3013 Gizieriene, Emilija (Petras), 58,
housevvife," res 3096 Gostkevič, Jurgis
Britanijos patirti prie DunVilnius.
mos, Londono ir
Rokiškis.
kia pirmenybe Vokietija tu kirko, Graikijoje, Kretoje,
3014 Gizieryte, Leontina (Robertas), 32, seamstress, res. 3097 Goškorskis, Vacys, 70, farmer, res. donai Trakai.
3098
Goškovskieuė,
62.
gyvenimo
stebėtoją.
rėjo galimybės sukoncen Hong Konge ir Singapore. Ir
Rokiškis.
Tos klaidos yra sekta- truoti tokią pabūklų, tankų vienintėlė tų visų nepasise3015 Giziens, Leopoldas (Robertas), 29, plumber, res. 3099 Gošaovsuieae, 3U, farmer. nea. Rudziškiai Trakai
Rokiškis.
Olon&i.
|
čion *
ir orlaivių persvarą prieš kimų priežastis pasireikšda'
‘ ~.
3016 Gisas, Bronius (Kazys), 34, farmer, res. Šeternikai 3100 Gošaovskytė, Ona, 9 years old.
3101 Goškovskis, Jurgis, 7 years oM.
i *• Amerikos visuomenė savo priešus ir bet kuriuo i vo visuomet kariuomenės ir
Gervėčiai.
3017 Gisas, btasys (Rapolas), 23, farmer, rez. Mockai 3102 Gotauataa, Edvaroaz (Kasys), 30, pbotognapfa, res. rimtai nejvertina astuonių laiku ir bet kuriam fronte ginklų stokoje.
Garvečiai.
„„«« -Vilnius.
,
metų vokiečių pažangą mi-i— ir Vokietija, o ne jos
3018 Gylys, Antanas (Juozas), 58, farmer, res. Šyentahtanzmo antyje, kun duo- pnešai galėjo pasirinkti pa
žeris Seinai.
’ 3104 Govinskienė, Ona, 33 housewife.
Kaipo amerikiečiai mes tu
3105 Govinskto, Andrius (Andrius), 3 years old.
,d» galimybę Vokietijai lai- togiausį laiką. Nėra jokio
3019 Gylienė, Genė (Antanas), 54, farmer.
3020 Gylys, Juozas (Antanas), 26, policeman, res. 3106 Govulova, Aleksandra (Mykolas), 75, housewife, I kyti iniciatyvą;
pagrindo manyti, kad Vo rim suprasti Britanijos pa
res. Kaunas.
Šventažeris.
2. nustvrtHi esminiu Bri kietijos generolai nustotų vojų ir įvertinti jos pastan3021 Gylys, leotilius (Antanas), 22,
farmer,
res. 3107 Grabauskas, Leonas (Tomas), 49, book-keeper, res.
tanijos silpnumu kaipo Pran tos pirmenybės ligi Ameri- į gas — pastangos, kurios paVilnius.
Šventažeris.
3108 Grabauskas, Stasys, born 1901, lector, nes. Vilktvis- cūzijos žlugimo pasekmėje; kos orlaiviai žymiai pervir- sireiškė didesnėje orlaivių
3022 Gylytė, Stasė (Antanas), 15.
Ine Pilviškiai.
3023 Glabauskas, Jonas, born 1913, forester, Apušinė N.
3. lengvu pasitenkinimu bijančiais skaičiais sudau- gamyboje, negu gamina mū3109
Grabauskienė,
Izabelė (Juozas),
born 1920, res. perdeda Rusijos pasiseki- ŽY8 Vokietijos fabrikus ir sų pačių giriama pramonė,
Radviliškis.
Pilviškiai
3024 Glasz, Jurgis (Stepas), 23, student, re3. Vilnius.
’ " ’■
’kelius.
”
į pastangos, kurios pasireiš3110
Grabenskis,
Edmundas (Viktoras), 50, tectiaicjar.1 mus, neturint tam jokio pa-1' susisiekimo
3025 Glašienė, Ieva, res. Vilnius.
_ . x. .
_ ...
kia 52 bombonešių žuvime
3026 Glebavičius, Jonas
(Povilas), 35, teacher, res.
res. Vilniun.
grindo.
Paskutinių
menesių
bėgy

3111 Grabys, Juozas (Antanas), 50, farmer, res. Rau
Graužai Josvainiai.
viena diena, kuomet mes su
Prįe viršmiuėtų trijų klai je amerikiečiai dažnai klaus
piai Raguva.
3027 Giebavičienė, Stasė (Pranas), 30, housevvife, res.
gebam per visą mėnesį bri3112 Grabienė, Vanda (Oto), 35, farmer.
dų gali būti dar pridėta ket davo, “Kodėl Didžioji BriGraužai.
3028 Glebavičius, Algirdas (Jonas), 11.
3118 Grabys, Jonas (Juozas), 11.
< virta — tai sanprotąvimas, tanija nepuola kontinento”. ,tamš
. , išsiųsti
,
,. tiktai
__ • 40 sun3029Giebabavičiutė, Birutė (Jonas), 5.
3114 Graby., fituy. 4>«o«s), S.
j
- ------- niekuom„ Mturė. “ių bombones.ų. Kaipo ame2.
.
.
i
okupuotoji Europa bet
3030 Gleinžaitė, Michalina
(Mikas), 49,
lector, res. 3115 Gr»b>s,
. ...
.... nkieeiai kare mes piitumėm
ginklų nei reikalin, . .
,.
3116 Grabys, Domas (Antanas), born
1897, employee, kun4 dieną dabar padarys jo nei
Vilnius.
. , ,. . ,
. vandeni i vokiečių malūną,
v
3031 Glibauskienė-Juškevičiūtė, Stasė
(Stasys), born
res. Linkaičiai.
sukilimą, tai idėja, kurios gų žmonių tokiai ofenzyvai. . .
. x
7 _
...
....
jei mes nesistengtumem su3117 Grabovski, Kazys
(Ipolitą*), 49, worker, rea. prūdlaiko tie, kurie pamirš- ®Prancuziios
1907, teacher, res. Telšiai.
nugalėjimas a.
prasti sunkumų, su kūnais
3032 Glibauskas, Antanas (Petras), born 1992, teacher,
Vilnius.
; /i
res. Telšiai.
3118 Gradauskas, Petras (Kazys), 25, employee,' res.
mūsų sąjungininkai kovoja
3159 Greintteaė, Koste
(Kostas),
--------- - 55, -----housewife,
---- ,
res. .
3033 Glinskas (Anglinskas), Vincas
(Juozas), 63,
Kaunas.
Pri^n^i ■
.
ir drauge patogiai priimtu
3119 Grajauskas, Jonas (Valerijonas), 32, student,
iarnaer, res. Sausininkai Bartininkai.
3160
Gribantas,,
Juozas
(Jonas),
24,
policeman,
res.
I
mena
žodžius, “Kad Anglija
3034 Glinskienė (Agltnskienė), Anelė (Motiejus), 45,
Kaunas.
.
.
niekuomet nepražus”.
farmer.
3120 Graįaųskaitė, Vincė (Antanas),
28, bookkeeper, Kaunas.
30, funner. res.
Tai
kad voki^,.
3035 Gnnskaitė (Aglinskaitė), Aldona
(Vincas),
16.
res. Kaunas.
3121 Grajausaaitė, Laimutė (Jonas), 4.
student.
(Vincas), 14, 3122 Grainackienė, Henrika (Henrikas), 62, res. šikšniai 3162 Griceviėius, 80, res. Šiauliai.
dienotvarkė Rusijos nuka3036 Gnnsaas
(Aglinskas), Vytukas
riavime tapo visai sutruk
Kybartai.
J 3163 Gricevičiutė, Elzbieta, 53, teacher, res. Šiauliai
student.
3123 Girmackis, Jurgis (Liudas),
38, fanner,
res. 3164 Gricevičius, Antanas (Antanas), 64, Šiauliai.
3037 Glinskis, Balys, 38, res. Plungė Milašaičiai.
dyta. Vokiečiai žinojo, kai
3165 Gricevičienė, Juzefą (Mikas), 56, res. Šiauliai.
3038 Glinskis, Antanas (Adomas), born, 1904, vvorker,
šikšniai.
Stalino brufališkas paneigi3166 Grieevičius, Antanas (Antanas), 16.
3124 Gramackaitė, Geeeiija (Liudas), 32, houaewi£e.
res. Vilnius.
3039 Gnatovskis, Bronius, 30, vvorker, res. Milašaičiai 3125 Grasia, Juozas (K>zys), bom 1921, farmer,
res. 3167 Gricius, Augustinas (Liudas), born 1899, employee, ma« vartojimo prekių tau
res. Kaunas.
tai padarė jo populiarumą
Plunge.
Drigizda Melagėliai.
3168
Griciūtė,
Liuda-Laima
(Augustinas),
15,
student
3040 Gobarskienė, Marija (Stepas),
36, farmer, res. 3126 Gratkauskae, Henrikas (Ferdinandas), 65, farmer,
tuščiu dalyku. Jie buvo įsi
Pabradė.
rea. Pasuose Viešintai.
| 3169 Gricius, JonasRimtas (Augustinas), 12 student.
tikinę, kad rusų moralė su
8127 Gratkeakkienė-Butkytė, Sofija (Mikas), 55, farmer. j 3170 Gricius, Algis-Augustinas (Augustinas), 8.
3041 Gobai akytė, Kristina, res. Pabradė.
gniuš po vokiečių šar
rea. 3171 Gricius, Kastytis (Augustinas), 5 months old.
.(Klemensas), student,
3042 Go barakytė, Vaclovu.
3128 Graidbmytė, Danutė
;
3172
Gricius,
Norbertas-Petras
(Petras),
born
1905,
vuočių ir orlaivių smūgiais.
3043 Goberis, Juozas, 38, res. Kaunas.
Kbuam.
busineasman, res. Stalgėnai.
3044 Gobis, Jurgis (Antanas), 36, employee, re3. Šiauliai. 3129 Gražinis, Kazys
(Klemensas), 17, student, res.
Bet jie pamiršo, kad nacio
3045 Gobys, Jurgis (Jurgis), born
1907, teacher, res.
Kaunąs.
m hRMII 3173 Gricienė, Olimpija (Liudas), born 1910, sale3woman, nalizmas modemiškoje Ru
res. Stalgėnai Plungė.
Ukmergė Zelva.
,
3130 Graužinienė-Budrytė, Bronė (Ignas), 47, famer,
sijoje buvo daug stipresnis
3174 Gricius, Liudas (Norbertas), 9.
3046 Steia lJonas), born 1911, teacher Želva.
res. Kirkliai Ukmergė.
3175 Gricienė Oškinaitė, (Antanas), born 1899, housewife, už komunizmą; kad kaip
3047 Gobys, Stepas (Jurgis), born 1939.
3131 Gražjnytė, Rita (Klemensas), 12.
res. Kaunas.
3048 Gobys, (Jurgis), born 1939.
3132 Gražinytč, Aldona (Klemensas), 9.
svetimtaučiai terioją Rusi3176 Gridveinienė, Petronėlė, 67, res. Kaunas.
3183 Graužinis, Jurgis, 86, farmer, res. Vaikučiai.
3049 Gobytė, Danutė (Jurgis), 4 months old.
3177 Grigaitis, Vaclovas, (Jonas), 34, teacher, res. Šilalė • J08
Stalino, Trockio ar
3050 Gobraitienė, Marcelė (Jonas), 20, housevvife, res. 3184 Graužinienė, Viktorija, 50, farmer, Vaikučiai.
Tauragė.
Baltos
Rusijos
pasekėjai bu
res.
Kaunas.
3135 Gražinis, Antanas (Jurgis), 29, farmer.
3178
Grigaitienė,
Anelė
(Jonas),
30,
housevvife.
3051 Gobtaitis, Aleksas (Antanas), 11-2 years old.
Vaikučiai.
vo išvien šaukiami kovon
(Antanas), 31, 3179 Grigaitis, Gediminas (Vaclovas), 8.
3052 Godlevskis, Juozas, 90, farmer, res. Prudiškiai 3136 Graužinieė-Varnaitė, Antanina
su susirūpinimu ir užside3180 Grigaitis, Antanas, 35, employee, res. Ruda Gižai.
teachd*
Vilnius.
3181 Grigaitienė, Ona, 40, Ruda Gižai.
1
3053 Godlevskienė, Antanina, 75, farmer, res. Prudiškiai. 8137 GraafiBytč, Danutė (Jurgis), 13.
3182 Grigaitytė, Ilona (Antanas), 12, student.
Tačiau laikraščių antraš
3054 Godlevskis, Juozas, 46, farmer.
3136 Graužinytė, Nijolė (Antanas), 3.
3183 Grigaitis,
Romualdas (Antanas), 8
3055 Godlevskis, Justas, 44, farmer.
3139 Graužinis, Rimgaudas
2_ years
old
mga«u< _ (Antanas),
- ___
__ ___
_
tės, kurios paskelbė Hitle
3140 Gražišauskas, Viktoras (Silveatras)' 37, employee, i 3184 Grigalavičius, Juozas (Jonas), born 1906, cashier, rio kariuomenės nugalėjimą
3056 Godlevskytė, Veronika, 42, farmer.
res. Kaunas.
___ res. Panevėžys.
3057 Godlevskis, Ričardas j Juozas), K.
born 1913, padarė milijonus amerikie
3141 Gražitaaskienė, Kazė (Juozas), 26, housevvife, res. 3185 Griganavičienė-Urbonaitė, Malvina,
3058 Godlevskytė, Kristina <Juozas), 9.
empĮpyee.
3059 Godlevskis, Juozas (Juozas), 8.
čių lengvai sprendžiančiais.
Kaunas.
3186 Grigalavičiūtė, Aldona-Liucija (Juozas), born 1939. Vokiečių armijos atsitraukė,
3060 Godonas, Romualdas
(Antanas), 76, farmer, res. 3142 Gražys, Jonas, 46, employee, res. Švenčionėliai.
(Jonas), 44, housevvife, res. 8187 Grigelis, Ignas (Juozas), born 1887, employes, res.
Užežerė Seda.
3143 Gražienė, Marija
bet nei vienu atveju jos ne
Mažeikiai.
3061 Godonienė, Marija (Viktoras), 78,
farmer, res.
Švenčionėliai.
(Jonas), 49, housevvife, res. buvo sumuštos. Jųjų atsi
(Jonas),
42, forester, res. 3188 Grigelienė, Anelė
Užežerė.
3144 Gražulis.
<
. Mažeikiai.
3062 Gogelis, Aloytas (Tada?), born 1901, vvorker, rėš.
Vilkaviškis.
traukimas buvo tvarkingas,
Panevėžys.
res. 3189 Grigelis, Romas (Ignas), 10.
3145 Gražulienė, Marija (Bronius), 35, teaeher,
3190 Grigaliūnas, Stasys (Antanas), 30, vvorker, res. jųjų atsitraukiančių dalių
Keturvalkiai.
3063 Goiba, Vaclovas, 46, vvciker, rea. Vilnius.
apsauga buvo ryžtinga ir
Daniunai Pabiržė.
3964 Goldbergas, Niaa’ojus
(Dovydas), 49,
farmer, 3146 Gražulis, Liudas (Jonas),
3191
Grigaliunienė-Rastauskaitė,
Marija,
(Kazys),
Tytuvėnai
20,
j
jie
galima sakyti nepaliko
3147 Gražulyte, Rogicia (Jonas), 2.
vvorker.
3065 Golenbevskis, Ignas, 48, farmer,
res. Vičiūnai 3148 Grehliauskas, Albinas, bra 1907, employee,
res.
jokio karo grobio rusams.
3192 Grigaliūnas, Rokas (Feliksas),
78, farmer, res.
Musninkai.
Kaunas.
Mes neturime nedavertin
Satkuaai Joniškis.
3066 Golenbevskienė, Veronika, 48, farmer, res. Vičiūnai 3149 Grebliauskienė-Kazlauskaitė, Elena (Adomas), .born
*1 fMkO mam
3193 Grigaliūnienė, Ono, 67, housevvife, res. Satkunai.
ti pavojus atnaujintos voMusninkai.
l«7VrOt 1T3D. zvcCTZTTczo.
3194 Grigaliūnas, Jonas (Rokas), 32, farmer,
res. piečių ofenzyvos. Rusai dar
3067 Golembevskis, Henrikas, (Ignas), 21.
3150 Grebliaužkaltė, Rjta (Albinas), 4 years old.
3068 Golembevskytė, Jadvyga (Ignas), 16.
3151 (SrebHauskaitė, Ęgiė (Albinas), 2 years Old.
neiro(^’
vokiečiams pa
300t Golembevskis, Zenonas (Ignas), 14.
3152 GreMikas, Jurgis (Baltrus), 30, taacher, res. Nartas 3195 Grigaliūnas, Vladas (Augustinas), born 1912, shoe- ) lankiomis
oro
sąlygomis jie
maker, res. Kovarskas Ukmergė.
3070 Golembevskis, Romanas (Ignas), 13.
Marijampolė.
3071 Golembevskaitė, Zofija (Ignas), 10.
3158 Grebliunaa, Adomas (Motiejus), 38, teacher, res. 3196 Grigaliūnas, Petras (Vincas), 40, soldier, res. gali sulaikyti ar nugalėti
Vilnius.
3072 Golembevskis, Jonas (Ignas), 8.
LaadiiaL
.vokiečių šarvuotas divizijas,
res
3073 Golembevskaitė, Marija (Ignas), 5.
3154 Grebliuniene-Kilnaitė, Marija (Antanas), 36, teaeher, 3197 Grigavičius, Bronius (Teofilius), 30, driver,
Tai nebūtų patarnavimas
Kaunas.
3074 Golombovskaitė,
Eugenija
(EngelbdPtaS), 75,
Lazdijai.
mūsų Rusijos sąjungininkui
3198 Grigavičius, Juozas, 35, driver, res. Kaunas. >
farmer, res. I’arainiškiad Šaukėnai.
3155 Grehliunienė, Uršulė, 33 housevvife, Kaišedorys.
3199 Grigą na vičienė, Anelė (Jonas), born 1911, house- perdedant jo sugebėjimus ar
3075 Golomfcovska, Irena
(Stasys), 48, singer, res. 3156 Grebliunas, Vytautas (Liudas), 9 years old.
vvife, res. Šilalė Tauragė.
Vilnius.
3157 Grebliunas, Jonas (Kazys), born 1905, driver, res.
3200
Griganavičienė.
Anelė (Jonas), born 1911, house3076 Golembauskas, Pranas, 21, plumber, res. Raseiniai.
Vilnius.
(Daugiau
bus)
(Nukelta į 6 pusi.)
3077 Golenkevičienė, Eugenija, 23, vvorker, rea. Vilnius. 3158 Greimas, Julius, 56, teachar, ms. Friąnai.
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gimas. Tiesiog griaudu da
pereonified by the actions
Sėkmingas
darbas
Brighton /'ark. — Hear ( ... There ain’t much more
rėsi žiūrėti, kaip jaunieji
Why suffer? Yes, why of the two thieves crucified
fe! Hear Ye! Novv it can be to tell right now, so 1*11 get
Nepaprastai sėkmingas iš nuoširdžiai darbuojasi dėl
mušt man suffer?
vvith Christ on Calvary. The
told — the nevvs you have back to my knittin’ — and davas apturėjo Šv. Jurgio parapijos labo. Tikrai buvo
Man suffers because every- thief on the left cursed
been vvaiting to hear! So it’s not for Britain!
parapija per paskutinę per galima tikėtis didesnės pa
thing on this earth suf- vvhile he suffered without
orim your quaims and perk
'
Gabby. namus kolektą bažnyčiai de ramos iš suaugusiųjų pusės,
fera in one way or another. merit: vvhereas, the thief on
up those p. etty httle ears,'
-----------------koruoti. Be paskelbtųjų, pra- bet vis vien parapijos labui
The grain of wheat mušt be the right United his pain
for here’s the lovvdovvn on i Cicero. — With the ad- eitą savaitę gautos sekan buvo sukelta beveik pusė
ground before it becomes vvith that of Christ *and
šimto dolerių.
our most looked-forward-to į vent of May, the month of čios aukos:
bread; the seed mušt die merited
entrance
into
event of the year — the, our Blessed Virgin Mary,
$25.00 davė Chester Tu- Atlaidai
before it blossoms forth in heaven. Now, the reason for
May Crovvning. The honor vve take this opportunity to binis.
the spring; the grape mušt this difference vvas in the
Ateinančią savaitę trečia
of crovvning the statue of publicize the Sodality dediPo
$10.00:
Andr.
Urbobe crushed before it flovvs fact that the impenitent
dienyje prasidės 40 vai. at! the Blessed Virgin Mary cated to the Blessed Mother, nas, Ona Jušinskienė, Jokū- ,a,dai Tikimasii kad visi
Harriet
Lukas
as vvine in the consecrated thief vvanted to be taken
i vvill go to Dale Vaikutis, the the Immaculate Conception bas Lsu&mis, Motiejus A-, Unkamai
ta pr&
ęhplice; the game little fish dovvn from the cross, while Jr. has arranged an unsusu- 1942 May Queen. Her atj atliks velykinę prie.
svvims up stream; the birds the
“latro
paenitens“ ally varied and interesting tendents vvill be Mary Gu Sodality of St. Anthony’s Panavams
Parish if Cicero. The Soda- Po $5.00: J. Jaruševičius 5
j
v f
buff the vvind in their vvished to be taken up from
volę.
Rap.
das, Eleanor KisIeLus, Fio lity has been nevvly reorgan- Sr., Pet. Volungevičius, Pet.
flights, the marble mušt the cross into heaven vvith' of both Lithuanian
and įence Poška and La ve r ne ized: Rev. Father Julian is Seleš us, Stan. Urbonavičius,
suffer the carving of the Christ.
American numbers.
Naugzemis. The date of the the advisor, Miss Ann Tal- Pet. Buja, Mot. Keršis, Jos. Mes ir mūsų priešai
artist’s chisle; and so mušt , Suffering
„
.
_
l
Harriet
Lukas
has
been
produces heroes,
zunas is president, vvhile Zykąs, Paul Žulys, Ad. Be(Atkelta iš 5 pusi.)
busily
directing
a
play
....
7 because it forces the best
Miss Nellie Yancas is the leckis, Zig. Puišys, Mik. Lan
before he becomes unto that is in a man, out of him “Tai Politika”, a riotously
recording secretary. The of- kia, St. Vyšniauskas, Laur. pamiršti jam reikalingą AChrist, vvho suffered a most
funny
comedy,
wherein
in the time of need.
fise of treasurer is filled Stakniūnas, Jos. Vyšniaus merikos pagalbą. Ką Stali
ignominious death.
there
is
not
dūli
one
Suffering screngthens the
vvill become full-fledged by Miss Marianne Daunis. kas Sr.,'St. Tūbinis, W. Le-' nas galėtų ar norėtų pada
There are tvvo vvays of bonds of friendship, because moment. The east consists
The touch of spring has dingham, Kaz. Jurčikonis, ryti iš Vladivostoko prieš
looking
at
pain
of
suffering
:
Kupris,
Dominic
,
. ,only the real friend suffers of Stella
had its ęffect on the Soda- Henry Bagdonas, Jon. Lei- Japoniją, priklausys nuo
the first way is l.ke seeingifor a {riend.
Varnas, Alphone Kanusis
lit.y’s program for the en- monas, Geo. Jakimavičius, I mūsų tankų ir orlaivių ga
nothing, “because it is likę
and Phyllis Pechukas.
to
regret it if you miss suing months’ activities. On Ant. Vaivada, Ant. Vaikš- mybos ir mūsų prekybos
Suffering gavę us the
looking at a blank vvall’’;
vvitnešaing this beautiful Sunday, May 10, the ladies noras, Vinc. Zelonis, Geo. Laivyno tonažo tiems gink
the second sees everything Christ we love best, the Man Mothers are guests
The program is especially and inspiring ceremony. To of the Sodality vvill receive Jankauskas, Dom. Biekša, lams nugabenti kur jie yra
“because it is likę looking on the Cross.
dedicated to
all
*the i Che queen and her court, Holy Communion in corpore Jos. Genis, Mot. Tūbinis, V. reikalingi.
through the vvindovv pane”.
mothers. If she is accompa- Į and to the nevv Daughters į at the 7:30 Mass. While red Sautkus, Nich. Pascucci, J.
Kaipo tauta mes dar gy
The first sees backness in K. OF L. CHOIR
nied by son, daughter or of Mary, vve extend our and vvhite roses vvill adorn Mitradičius, Jos. Vosylius, vename taikos meto gyve
pain and suffers . vvithout
v, i__ j
xi
ui
oinnorouf nsvhcyputnlafirma • their
ve earthlv
their lacels
lapels and
and pigive
earthly Jon. Čeika, Mat. Adamskis, nimo psichologijoje, studimerit, because he suffers The K. of L. Choir has husband, a mother vvill be sincerest cohgratulations
conotation of Mother’s Day, Ant. Varanauskas ir Fr. Va-1 Juodami laikraMių antraš
vvithout love. The second i been extremely busy the admitted to the hall gratis. j “Getting personai
In these turbulent times ' ... Five Sodalist represen- the receiving of Holy Com l°gatęs kaipo žiūrovai. Jau lat
finds he is undergoing, in past fevv months preparing
munion
vvill
be
the
spiritual
ro
$3.00:
K.
Zaleskienė,
,
ka8 kad mes SUprastumėm,
part, that, vvhich Christ Į for the concer t, play and Mother seems to be the one , ted our SodaLty at a party
honor accorded the Blessed Pet. Kepalas, Ant. Gutaus- kad mes
iaimėti šio
suffered for him in a much dance vvhich it is sponsoring most affected. She’s the one given by the Union South
the Mother and every girl’s ownĮkas. Jos. Pastor, St. Macu- karo remdamiesi tik galimy
higher degree and ir that lat St. Anthony's Psrish who worries the most and Side, Sodalities
at
mother. From 3:00 to 4:00 le vičius.
bėmis, nes laimėjimas pa
vvay changes his suffering Hall, Cicero, Illinois, on has all the cares of the Catholic ŪSO Center lašt
Po $2.00: Ardauakienė, reikalaus kiekvieno piliečio
Saturday.
The
girls
brought
'
o
’
clock
of
the
šame
day
into merit. Suffering vvith- Saturday, May 9th. \
world on h*1* shoulders.
with them sandwiches, cake, there, will be a Holy Hour. Į Penčekienė, Fr. Kutis, Kar aktyvesnių pastangų. Jau
out love is pain, vvhile pain Maestro Leonard Simutis,
Ina Daže
candy and scrapbooks — Every mother and daughter polinskiai, K. Laucius, Ed. iajka8i kad mes sustabdytusuffered
vvith
love is
- ------------------------ .— —
kind-hearied, eh? Of course, are urged to attend this Laucius, Ed. Apanowicz, J. m8m politinį triukšmavimą,
sacrif ice.
| Jj
they helped eat the food, beautiful Service in homage Ardus, Zig. Apanowicz, Mar- 8Ustabdytumėm sklindantį
The tvvo vievvs of pain are
to the Blessed Lady.
kelionienė, Jon. Wojcik, Geo. veikimą prieš Amerikos matoo.
During the month of June Banevičius, Jos. Mitrowicz.
įr mūsų sąjungindn... Mary Gudas and Stelle
the
gtirls
are
planning
a
hike
Ann. Čepulis, Vinc. čeglis. ku8 jau iaįkaa> kad me8 pa_
Jucikas really monopolized
into
the
countryside
to
enAr Kankina Nervingas Skil
Po $1.00: Taubąvičienė, rodytumėm savo priešams,
the dance floor. Būt, could
vis ir Skausmai žarnose?
they help it if the Serviceheauties of Nature. M. Rogers, Geo. Michael, M. kad jįe mįrtinai klysta, jei
July
is
the month for the Apanowicz, Dom. Stašaus- jje mano kad nemokėsime
men found them such good
annual train trip out to kas, Ona Lukošiūnas, E. Jan atrasti vienybę ir parodyti
dancerB???
... And, I hear tell that Lake Geneva and a day of čiulienė, Leo. Zasucha, šu- pasiaukojimą, kokį parodė
Vicky PasiskeviČius
was frolicing in sand and sun. pienis, J. Jaruševičius Jr., mūsų protėviai. Ir kai lariescorted home in a cab no Plans are also being made Al. Bagdon, St. Markevičius, kas slenka šiame didžiaušiam visų karų kare ir mes
less! And guess who footed for an outing at the Dunes J. Grybas, J. Sienkiewicz.
sometime
in
August.
50c Zahradnik.
the bill? Why, none other
arba jie — bet ne abeji iš
With
the
coming
of
the
than a handsome sailor!'
Pirmadienį kun. M. Urbo liksime gyvi.
fall,
the
meetings,
which
(Know of anymore likę
navičius buvo aplankęs Buf
will
have
ceased
during
the
that, Vicky? I always have
falo lietuvius ir gavo sekan
VI MIN
pagelbėjo
šimtams atrauti
summer
months,
will
be
rexhe derndest luck
with
sveikatą. karių virškinimo organai ouvo
čias aukas: $10.00 VI. Apa Daugiau varžomi
sukrikę ir kuriems nei gydytojai negalėjo
sumed.
The
business
meet

daugiau padėti apart bendro apibudini*
sailors).
ronis. Po $5.00: Ant. Jasai
mo. Jog jus esate 'silpnų nervų ir ju*ų
ing
is
scheduled
for
the
first
virškinimo organai neveikia kaip priva
... It could have been
tis, Andr. Radzevičius, S. instalmentai
lo”. Daugelis ieško pagelbos kaip pra
Tuesday
evening
of
each
šalinti iš skilvio nuo<.-angas rūgštis, var
nifty sailor dress that Eve
Urbai tis, Jos. čižas, Jon
stangius skausmus ir išpūtimą; ulkietė
Pranešimais iš Washingjimą vidurių
arba perdidel| Itunsumą
month,
while
on
the
third
varanauskas ir Koatantaa tono, Federal Reserve boa r
Radovick wore that caught
Kiti bendrai apibudina
nomamus
‘ nervų įdegimu”,
' reumatizmu’’.
Z3«r“- das, kad apsisaugoti nuo in
the Navy’s eye, būt anyone ^Uesday.,wnl..b!tC0“d“ctId',v»ita’: *3 00
artritu' ir t. t. Kitiems kojų ar* rankų
muskulus trauko mėšlungis, varsto dmg
the
meeting
of
the
Catholic
Ilsi. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
knowing Eve vvould readily
kas, po $2.00 Ant. Kūlikas, fliacijos pavojaus, dar dau
mai niettl: puėkai išberia lupas ir lie*
Cell
Action.
The
soul
satistuvi. nuolatos Jaukiasi pavargę.
leng
agree that
she’d make a
Jon. Navickas, Marcelė Sut giau suvaržė instalmentais
vai sujaudinami ir kenėia dainai gaivu*
fying
benefits
derived
from
skaudėjimą.
žmonės.
kurie
taip
k-n*
kienė, Jos. Mockaitis, Jos
hit in anything she wore
tėjo per eilę metų urnai pradeda Jaustis
these meetings are hard to Čiupas ir Rumčikas; po $1: krautuvėse perkamus įvai
geriau pradėję vartoti VI MIN kap«ul«*s.
... It was really Navy Day
Viena moteriškė pasakė
Duokit man
rius naminius reikmenis,
dar vieną bonkutę VI MIN kapsulių. A*
describe.
Jon. Briedaitis, Ona Savic kaip tai baldus, indus, elek
nesijauėiu taip gerai per pastaruosius
at
the
Center
Saturday
metus.*’
kienė, Em. Ciškevičienė, Fe trinius įtaisus ir įvairių rū
night. Gobs to the right —
Kodėl TT MIN kapsulės taip greitai
pagelbsti f Dėlto, kad jose randasi tte
Uksas Dambrauskas, Ant. šių drabužius. Tas liečia au
and gobs to the left. Dale
pagrinrlnlai elementai, kurie reikalingi
tinkamam
reguliavimui
virškinimo
or
Degutis (Duggan).
Vaikutis, who passed out
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
tomobilius ir motorinius dvi
gi budavojimui naujų eellų nervuose.
Viso kol kas surinkta račius. Perkant instalmen
the
punch
to
the
boys,
had
Vienos bonkutėa VI MIN kapsulių pa
$399.50. Kunigo palydovu tais nuo šiol reikia įmokėti
kaks įrodyti Jums. Jog visi ncsm»guni u
a hard time convincing the
ir kentėjimai gali būti lengvai p~,tŠM»
narni.
Pareikalavus.
mes
pumtJvsme
Niagara Falls mieste buvo daugiau rankpinigių ir li
fellows
that it
waan’t
Jums padėkos laiškus nuo įmonių, kurie
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
Laur. Stakniūnas, Buffalo: kusią sumą veikiau išmokė
“spiked”. Don’t tell a soul,
basi sveikutėliai.
Kostant. Vaitas.
Būt... heneeforth, she wlll
Parsiduoda
ti, negu iki šioliai būta.
Choro
parengimas
be known as “Punchy” to
STEVEN’S PHAU
i
‘
PAGERBKITE
SAVO
MOTINĖLĘ
su
gėlėmis!*
the sailors who wished the
Labai jaukus praeitą sek- SUPAŽINDINKITE KITUS
903 W. 83rd St, Tel. ENO. 8515
/p name on to her that night.
I madienį buvo choro paren- SU DIENR. “DRAUGU”
SUFFERING

tisus

u
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PIRMOJO VYČIŲ CHORO j X Moterų Są-gos 20 kp.,
KONCERTO DIRIGENTAS Brightoh Park jaunamečių
skyrius rodo gražų pavyzdį
Girdėsime dar,niekuomet nedainuotų dainų. kitoms M. S. kuopoms. Sky
rius ne tik gražiai gyvuoja,
Matysime nematytų komedijų. - Kitokie ;
bet Širvinskų namuose suruošęs “bunco” pramogą
įvairumai ir šokiai. - lai bus geg. 9 d. Ciceroj
tiek sukvietė svečių-viešnių,
Motinoms įėjimas į koncertą nemokamas. kad pelno padarė $40.00.
X Prof. Kazys Pakštas šį
t
.
Šeštadienį, gegužės 9 d. loniai sutiko atvykti ir korv vakarą duos labai svarbią
X Tarnas Janulis, Keistu
Sv. Antano par. salėj bus sulas P. Daužvardis su Imo- paskaitą ciceriečiams šv.
čio “epulkos ’publicity man\
L. Vyčių choro koncertas, na. Laukiama svečių ir iš Antano parapijos salėj. Pa
praneša, kad dabar toji
skaita prasidės 8 valandą.
kuris turi du svarbius tiks kitų miestų.
“spulka” beturinti jau tik
lus — savo sidabrinį jubi Po koncerto ir vaidinimo Visi ciceriečiai kviečiami at
du namus. Visi kiti pa rdu o
liejų minėti ir motinėles pa šokiai iki vėlumos, užkan silankyti. Įžanga liueso.
ti ir pirkėjai patenkinti.
džiai ir gardūs gėrimėliai. Prof. Pakštas atidarys
gerbti.
“Spulka” dabar labai geram
Rengimo komisija prašė Tad, senimas ir jaunimas, mums bagažą tokių žinių,
1 stovy ir sparčiai auga.
Komp. Antanas S. Pocius, 1
paskelbti, kad visos moti visi į Šv. Antano par. salę, kokių dar negirdėjom.
nos, kurios atvyks į šį kon- šeštadienio vakare, gegužės
X Solistė G. Klevickaitė per daug metų vadovavo L.1 X Šv. Jurgio bažnyčioje
certą drauge su savo sūnum 9 d. Programa prasidės 8 dalyvaus šv. Jurgio parapi Vyčių chorui. Jisai diriga pirmoji vaikų komunija įVytis jos choro dainų festivale, vo pirmajam šio choro kon-j vyks gegužės mėn. 24 dieną.
ar dukterim arba su sūnu vai.
kuris rengiamas sekm., ge ceriui, buvusiam 1916 m.
mis ir dukterimis, į salę įgužės
10 d., parapijos salėj, gruodžio mėnesį. Būsimąjį,
eis nemokamai, nes tai bus
Didelis
įvykis
KSATK KVTKCIAM1 ATMi Choras dainomis pagerbs šeštadienį, gegužės 9 d. Šv.: JCB
jų vakaras, jų pagerbimas.
uamhVti i
aenniAbl
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
motinas. Ona Budrik ir Jo Antano par. salėj, Cicero, į- j
Šiame Vyčių choro kon dainų festivalis
SEKANČIŲ MUZIKOS
INSTRUMENTŲ ’
i nas Gurąs pirmą kartą dai- vyksta to choro jubiliejinis
certe girdėsime ligšiol dar
A M M
Sekmadie-i
.
,.
,
•
,
Bridgeport.
negirdėtų dainų. Pirmu kar
iri
h v.ąn vai i nuos jumoristines (juokau- pagerbimo koncertas. Be to,
Didelių Barabanų, magų Baraba*”»
tu Chicagoj bus dainuoja ni, gegužės 10 d. 7:30 val.!naa) daiMJ|
nų, “Tunable Tom Toma" pritai
bus
suvaidinta
juokinga
koj
komi prie visokių Baiabanų te
mas jaunojo choro vedėjo L. vakare Šv. Jurgio parapijos
tų, greiti pėdintai "Cymbols" ir
mediją
—
“
Tai
politika
”
iri
X
Ant.
Šaulys
ir
Kaz.
Ku

“Cymbol Holdera” kur tik reika
Šimučio Jr. pirmutinis kū naujoj salėj ruošiama dai kutis, žinomi Dievo Apvaiz- P° visam šokiai.
lingi, “Hi-Boy after beat Pėdais”
benams ir orkestroma, Trūboe,
rinys — kompozicija — nų festivalis ir šokiai. Ištik- dos parapijos jaunuoliai, Į
Cl&rinetat, Sazaphonai, Trombo
■
----rųjų, tai bus festivalis, nes
nai “Standard" iSdirbysčių, Smul
“Malda ui tėvynę”.
kus, Celloa. Strūnlniai Basai, Gul
parapijos
tarnaujantieji
Dėdės
Šame
į
X
Šv.
Jurgio
dalyvauja visi trys chorai,
ta rai, Banjoa, alūnai, Ir “cases",
Kartu su choru galėsime
"mouth pleces", “mute reeda”, ir
stygų ansamblis, dvigubas kariuomenėj, paleisti trum pirmas jubiliejinis pavasa muzikos
stovlklėa.
Pilnas pasi
prašyti Aukščiausiojo:
rinis
piknikas
įvyks
gegu

rinkimas esnuikoms smičių ir
poms
atostogoms
ir
šiuo
me

trio ir žymūs solistai. Tuo
"cases”. Pataisome ir atnaujina
“O, leisk, kad išliktų lie
visokių išdirbysčių pbonograpačiu laiku įvyks pagerbi tu vieši pas savo tėvus ir žės 17 dieną Vytauto parke. me
fua ar jųjų dalis.
tuvių kilmė —
Parapijonai jau ruošiasi.
mas visų mamyčių. Po prog draugus.
A. B.O. DR VMM URS SERVICE
Per amžius skambės Tavo
914 MaxweU Street, Cbicago
ramos bus balius ir šokiai.
X Leonardas Šimutis J r.,
garbei giesmė!
Šokiams grieš gerai žino šį pavasarį baigiąs De Paul
Kas rytą maldoj mumis
mas Stanley Metricks orkes universitetą pakviestas Pi
WHOLESALE
sveikins aušra,
tras.
Gamma Mu, National Honoi
LIQU0R
Kas vakarą baigsiime dar
AR SKAUDA KOJOS?
Rengėjai
maloniai
kviečia
Society
nariu.
ĮSTAIGA
bą malda!
Dėl geriausio palengvinimo
visus
atsilankyti.
Kurie
ne

Ją ginsim nuo priešų, kaip
kreipkitės prie
X Stefanija Lukas, Ind
atsilankys,
gailėsis,
nes
vi

bočiai kad gynė —
Harbor lietuvių veikėja, pa
FOOT E—Z SHOE SHOP
Išvežtajame
“NO PAIN” Patentuoti
Tebūnie laisva Lietuva, siems užtikrinam “a very rapijos choro apdovanota J
po vt<4
Arches,
prieinamomis
good time.” Korespondentė gražia dovana už nuolatini
Chicago.
kainomis, pritaikinti jū
mūs tėvynė!”
sų kojoms, kad paleng
dalyvavimą choro veikime.,
(L. Šilelis)
vinti visus kojų skaus
Rr
Vapšytė/
išuprof
esijos
mo

ReUKOTU
ti
muą,.
Šv.
Vardo
draugijos
Programa yra pritaikinta
SRNĄ
“HEALTH SHOES.” PadušLIETUVIŲ
kytoja,
taip
pat
daug
veikia
šiems laikams------ ir mūsų
kaltės dėl Komų, Callouses
DRAUGĄ.
narių dėmesiui
'«RANTF.lt,
V.-J 1 sav.
chore.
ir Bunions.
tautos gyvenimui ir šio mū
N.
Kojos Anstpauda Veltui.
Marųuette Park. — Šv.
sų krašto momentui. Dainų
MUTUAL LIQUOR CO.
Pailginti
YAc
ir gana daug ir tikrai gra- Vardo draugija eis prie šv. keli finas, iždininkas, Vincen
4707 So. Halsted St.
BATAI
„
Paplatinti
v•
Komunijos gegužės 10 d. 8 tas Birgelis, maršalka, Jo Telefonas: BOt'FEVARD 0014
zių.
189, NO. LA SALLE ST.
Provramo paįvairinimui! valandą šv. Mišiose, kurios nas A. Skelly, rašt.
gabūs aktoriai vaidins dar užsakytos šios draugijos nanematytą ir nepaprastai juo rių intencija. Nariai turi su- Ciceros labdariai
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
kingą komediją — “Tai po- sirinkti svetainėje anksčiau
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
pasipuošimui gėlėmis.
renkasi
litika’
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
Žodį, kitą iš L. Vyčių cho-i Po Mišių bus bendri pusSekmadienį 1 vai. po pie-į no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo rūšies produktų.
ro praeities pasakys kun. L ryčiai ir svarbus mėnesinis tų Šv. Antano par. salėj bus
Albavičius, šv. Antano parJ susirinkimas. Bus ir rinki- labai svarbus Labdarių Są
klebonas ir bankininkas Jo- uias naujos valdybos,
jungos 3 kp. susirinkimas
nas Kazananskas, pirmuti-| Senoji valdyba: Rokas aptarti viešosios rinkliavos,
s
DISTRIBUTOR
nis choro pirmininkas ir Yerkes, pirm., Albinas Pet- Į būsinčios gegužės 24 d., rei\ OF
dainininkas. Į koncertą ma- ers, vice pirm., Adomas Oš' kalus.
'
Valdyba

GRAŽUS KONCERTAS MOTINOMS PAGERBTI

Susirinkimai

u.
Labai svarbus susirinki
mas TT. Marijonų Bendra
darbių 10 Skyriaus Bridgeport kolonijoj, kuris įvyks

I Alk

KOL, KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU
GereenSe ItūMes Angly* Gaunamo? Tik M Tutnneeaių Valstijų.
(Vaidilos patarimai anglinlnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, karfis pro
dukcijos dėlei, gclzkeltų tranzitas bus tyaniai aumatlatae namų reikalams)

PRIPILDYK IT SAVO SANDELIUS 16 SEKANČIO PASIRINKIMO:

M

KONCERTAS ir ŠOKIAI

WEST VUCGINIA Fmahontas Mine Run, U

- --------- s.
* J ,\

gerų mainų, daug dulktų Am ta. Perkant &
tonos arba dangum, ui tonų ..............................
SnanlkeasU ysa daug pigesni.

\

KOPPERS OOKE (KOKSAI), ui vie- <1O QC
nų tonų.................................................................................... H* JL
wV

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

Jr

DARAD

^ra Geriauslas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Naaaų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk I mūsų jardą Ir apžt&iėk ata
ką ir aukštą rūš| LENTŲ—MILLW0KK — STOGŲ
NAMŲ MATERMOLĄ. Dėl garažą, porėtą, vH*
ką, skiepą ir flatą. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namą.

A P KO KAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

, Tel. VICtory 1272

f

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER
,•'!».

t

'

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rags
— Radlos — Refrtgerators—
Washers — Man gels — and

Stovės.
Nationally

advertised

itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

RKPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAMNftJANT LAUKUOS®
VISA CHICAGOS IR
4PYLINKBS UBTUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IIIARGIITIJ"
RADIO UUKRASCIO PROGRAMŲ!
Vienlntėlia tr Smagiausia*

BEERS

Vakarinis Lietuvių Programas
• v

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

METAI! —

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

—r- ——s-

V/HFC-1450 kil

. -f

( 6755 So. Western Avenue

Moteris ir vyras apsvai
WOIK STUDIO gina jauną ir seną.

Lietuvos Vyčių Chic. Apskr. Choras

Amerikoje!

— DEŠIMTI

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
RĘNGIA

ipOsMU

$10.50

r BLACK BAND LUMP anglys, ui

Ambrosia & Nectar

MAMYČIŲ PAGERBIMAS

HARAP brinkti ir Prisipirkti

U/ADZAIV Geresnės Rūšies Angį
A T E I N A N C I A,I ŽIEMAI

LEO NORKUS, Jr.

v*

šiandie, geg. 8 d., parapijos
mokykloje tuojau po gegu
žinių pamaldų. Valdyba nuo
širdžiai kviečia visus kuo
pos narius susirinkti. Rei
kia ruoštis prie kubai svarbių parengimų.
Valdyba

Rmne: GRDvehfll 2242

•945 W.,» 35’* Street

Po vadovyste LEONARDO ŠIMUČIO, Jr.
I

fa*

piOfl
MODFRV’

ŠEŠTADIENĮ.

, ADV tNCFU moTOCNKAI H V
bOffUV F iSS.BLE PRK kfc*
PMONP LAPAVKTTE 2b 1.1

-----------———* —

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

Gegužės (May) 9 d., 1942 m.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

Švento Antano Parapijos Salėje

CONRĄD
Leonardas šimutis, Jr.

ŠOKIAI 9:86 VAL. VAK.
KONCERTO PRADŽIA 8 V. V.
•
«
Kviečiami visi iš visur dalyvauti Lietuvos Vyčių Chlcagos Apskričio
Choro SIDABRINIO JUBILIEJAUS paminėjimo parengime.

TAUPYKITE mūsą Įstaigoje. Jūsų indeliai . rūpestingai globojami ir ligi 25,000.60 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
mi aht pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
— 4fi Metai Sėkmingu Patarnavimo I —

Studija |r»Bgta pir
mos rOIlea »u modaralMroml.
uflaldomia ir Hollywood

aimlR

•it

Darbas

Garantuotas.

420 W. 63rd Stiast
TeL: Biznio - ENG1ewood
Bes.: ' ENCMasreed

nuošimčio batoms

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI*!*

Fotografas

15th St. ir 49th Court, Cicero, III.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

Protcction
lor vour

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jo*. M. Moaerfo, Sec’y.

X.

3236 SO. HALSTED ST.

Penktadienis, geg. 8 d., 1942

8
• . XT • »'>’t* OL,*- e w*'

gsgragsgsi

Parapija » Roseland, Illinois,

Šventų

Rengia

PIKNIKĄ SU NEPAPRASTOMIS DIDĖLĖMIS DOVANOMIS
$100.00 — KETURI DEFENSE BONDS PO $25.00 — $100.00

Sekmadieni, Gegužės (May) 10 d,, 1942
..................... ......

c r a pasilinksminimai
muzika - šok,
ir žaumm..^
.VMKCS
ĮVAIRI
PASIUNiK»iniNiMAi ir ŽAIDIMAI
1 SKAUts užkandžiai ir gėrimai

DOVANŲ TIKIETO KAINA TIK — 10c
GERAS ĮŽANGAI Į DARŽĄ

Įdomūs ir turiningi straipsniai
apie popiežių Pijų XII.

r.

Nuoširdžiai kviečia visus iš visur į šį nepaprastai Didelį Pikniką.
KUN. KLEB. J. PAŠKAUSKAS IR PARAP. KOMITETAI

vaizdoje tūkstantinės minios bučkiai.
Vienas spektaklis davė $87.761.30
Chicagoje, gegužės 6 die
ną naktį buvo ? suruoštas
Hollywood Vietory Caravan
teatralinis spektaklis, į ku
rį atsilankė 19,523 asmenys
Tai negirdėtas skaičius, kad
vienu kartu Chicagoje būtų
tiek teatre žiūrovų.

rald American. Pasiskaitykime.
ald-American.
Kun. Dailey, kurį pakvie
tė parašyti šiuos aprašymus
aj)ie šventąjį Tėvą Chieago
Herald-American religi nių
žinių redaktorius, Stasys
Pieža, yra parašęs knygą
apie Popiežių Pijų XI, nuo
kurio autorius gavo asme
nišką padėką.
Patartina visiems lietu
viams pasiskaityti Kun. Dai
ley aprašymus apie Popiežių
Pijų XII.
Rep.

' A /.................... -.-..............................

Teatras sutraukė 19.523 žiūrovų. Aki

Pijų XII. Jo raštai tilps The Chicago-He-

Per Hollywood Vietory
Caravan teatralinį spektak
Kun. E. V. Dailey, kuris lį susirinkę žiūrovai sumo
per keturias dienąs rašys kėjo $87,761.30, atskaičius
straipsnius The Chieago He- taksus, gryno pelno liko
rald American apie Popie
žių Pijų xn.

Mrs. Martin nuleista
1-5 melus kalėti

Nuspręsta vieną kartą per dieną
Mažai kas mato Pijų XII.
Girdėjo karts nuo karto jo pristatyti kioskams laikraščius
balsą per radiją. Dažnai

Kriminalinių bylų teisme
Mrs. Ada Martin ir Mrs.
Josephine KuderH nuteistos
nuo 1 iki 5 metų kalėti ir
skaitome jo raštus (encikli
Šis nutarimas padarytas -ryšium su pa jų darytus abortus (krimikas). Pasakymai taikos
nališkas operacijas). Teisė
klausimais matosi laikraš
dangų taupymu. Unijos reiškia nepa jas nustatė, kad jos kalėji
čių antgalviuose.
me turi būt išlaikytos ne
sitenkinimą.
Šventojo Tėvo aktualus
trumpiau kaip vienerius me
„gyvenimas ir jo darbuotė
Office of Defense Trans- mas neteks darbo. Kadangi tus ir ne ilgiau kaip trejus
dėl tautų laisvės ir teisin- portation direktorius Joseph tie vyrai yra daugiausia vi- metus.
..gos taikos bus aprašoma B. Eastman, Washingtone, dutinio amžiaus, tai jiems
Jų advokatas nusprendė
• The Chieago Herald-Ameri anądien nusprendė, kad pra bus nepaprastai sunku gau apeliuoti, tad porai mėnesių
can Kunigo Edward V. Dai dėjus gegužės m. 15 d. vi ti kur kitus darbus.
paleistos.
ley, M.A., kuris yra redak suose miestuose laikraščių
torius Chicagos arkidiecezi- išvežtojimas į kioskus turi
jos žurnalo,
The New būti apribotas — tik vieną
Atvyksta Olandijos
Reikalauja mažinti
World.
kartą per dieną. Tas pada
sosto įpėdinė
Jo raštai tilps per > ketu- ryta sunkvežimių padangų taksus Illinoise
rias dienas, pradedant sek- taupymo sumetimais.
Šiomis dienomis iš Kana
Illinois prekybos rūmų
" ~ madieniu, gegužės 10 dieną
Dviejų Chicagos unijų— taksų komitetas išleido ir dos Chicagon atvyksta OLan
; The Chieago Sunday Her Chieago Mailers’ Union No.
plačiai tarpe piliečių pas dijos sosto įpėdinė princesė
2, kuri susijusi su Allied kleidė brošiūrėlę, kuriaj a Juli&na. Tai bus pirmasis
Printing Trade Council, ir aiškinama, kad Illinoise rei- jos atsilankymas Chicagoje.
'Traukinys užmušė
Newspaper Delivery Driv kalinga sumažinti taksus ir
’ lietuvį •
ers’ unija—lokalas 706 val nurodoma, kaip tas galima
dybos pasiuntė protestą di padaryti.
Šeimininkės tepasiren
>'
Donatas Lansbergas, 60
rektoriui Eastmanui. Reika
įm., 928 W. 34th St., buvo
Pažymima, kad pirmiau- ka vietas mesti nevar
lauja, kad jis modifikuotų
gegužės 2 d. sužeistas per
sioji priemonė taksų suma
savo minėtą nuosprendį.
1 w* automobilio katastrofą ir
Unijų viršininkai pareiš žinimui, tai visiškai panai tojamiems daiktams
tnirė vakar rytą.
kia, kad laikraščiams nebus kinti taksų mokėjimo užtę William J. Mc Fetridge,
Kleofą Gaidamavičių, 58 sunkumų prisitaikinti prie simus ir per ilgus metus senų gel&žų, gumos ir kito
m., 3243 So. Parnell avė., naujos tvarkos. Bet laikraš vilkinimus.
kių daiktų direktorius, praužvakar rytą užmušė trau čių išvežtotojams tas bus
Kita priemonė, tai viešųjų ( neiš, kad Chicagoje bus
nepakenčiama. Jų d&ugu- išlaidų mažinimas.
kinys.
į nustatytos ir paskirtos vie
tos krauti seną gelažį, senas
gumas ir kitus nebevarto
jamus daiktus. Tokios vie
tos bus paskirtos ten, kur
T&upyktt np^ao gotoj įstaigoj, kad nžtlkrfntt savo ateitį. Apart ap
[i dženitoriai ir senų daiktų
draudos mes tarime didžiaasį atsargos fondų visoj Illinois valstijoj
rinkimo wardenai neįsten
Duodam paskolas už 41/ž% ir aukščiau
gia reguliariai atsilankyti į
tuos namus kur yra apsčiai
senų nevartojamų daiktų.

(115th St. - tarpe Pulaski
ir Cicero Avenue)

Vytauto Darže,

Už artistės bučki $1,1

Kun. E. V. Dailey rašo apie popiežių

Pradedant ateinančiu sek
madieniu visas katalikiškas
pasaulis švęs šventojo Tėvo,
Pijaus XII dvidešimts penkerių metų vyskupystės su
kaktį. Chicagoje Arkivysku
pas Samuelis A. Stritch pa
skelbė trijų dienų pamaldas
visose bažnyčiose, kad Die
vas padėtų šiam “Taikos
Tėvui” sustabdyti karą ir
suteikti kiekvienai tautai
laisvę.
Kokia asmenybė yra Pi
jus XII? Kaip jis gyvena?
Kaip jis sugyvena su tautų
vadais?

.

$80,009.97. Visi tie pinigai
skiriami Army ir Navy , Re
lief fondui.
Akivaizdoje daugiau kaip
devyniolikos tūkstančių žiū
rovų Morris B. Sachs pabu
čiavo Hollywood artisčių
žvaigždę Juscious CLaudette
Colbert ir jis už šį artistės
bučkį paaukojo Army ir ,
Navy Relief fondui $1,000.,
O Mrs. Titus Haffa, 4300,
Marine drive, už Cary Grant,
artistų žvaigždės, pabučia
vimą, paklojo $500.
Hollywood Vietory Cara
van yra turėjęs teatralinius
spektaklius Washing tone,
Bostone, Philadelphia, Cle
veland, Detroit, o. pastaruo- i
ju laiku Chicagoje. Per šiuos l
Hollywood spektaklius jau
surinkta $302,760.
i

NAUJI NAMAI
Aš esu gavęs iš United
States War Production
Board
aprubežiuotą
skaičių materijolo užgirto dėl statymo nau
jų 2 fletų namų.
Kaip jau visi žinote,
iš priežasties karo, val
džia uždraudė visokią
privačią namų statybą.
Todėl namų kainos ky
la kasdien.
Dabar tik tie kontraktoriai galės statyti
namus, kurie gaus iš
War Production Board
leidimui gavimo materi
JOHN PAKEL
jolo.
Iš patyrimo visi gerai žinote, kad namas yar sau
giausia vieta investavimui jūsų turto.
Todėl nieko nelaukdami, dėl platesnių informaci
jų, kreipkitės į mano ofisą:

JOHN PAKEL
BUILDING CONTRACTOR

6816 So. Western Avė.,

Chieago, III.

Tel. GROVEHILL 0306

Pirkit U. S. War Bonudsus ir Ženklus

Mrs. Burton mokinasi

kaip užlaikyti

^71

savo kaurus
Helen Scott, namų patarėja,
t
praneša jai įdomių faktų

MRS. BURTON: K*
Scott ?

<1.

skaitliniai reltkla

Min

MtSS SCOTT: Baugumas moterų rOpIneet tik
tomi. dulkėmis, kurio. sugula ant baldų Ir ki
tose kambario vietom, ne. tai lengva matyti.
Bet ar Linai, kad apie 85 nuoMmčtų vleų
dulkių sugula ant JO«ų grindų pet lenai u arba
kauruose T

MRS. BURTON: Sis
valsdj kauro.
,

paveikslas

rodo ,skera-

MISS SCOTT: Tas tiem. Ir tai parodo dar
tria paskiras dulkių ralis, kurio, randasi kauruoeo
Pirmosios dvi matai kenkia tamstos
kaurų vartojimo kokybei. Lengvai nuvalomos
paprastu kaurų vartojimui arba net lr eu pa
prasta iluota.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

STANDARD FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGOJ ,T
Justin Mackleadc.h, Pres. and Mgr.

4192 ARCHER AVENUE________________ Tel. VlRGINIA 1141
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Waahington,

D.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

C.

McFetridge ragina šeiminnikų pasirinkti savo apy
linkėse vietas seniems daik,, tams sunešti, o tuos senus
I daiktus atvažiuos pasiimti
•' senų ir nebevartojamų daik
h tų rinkėjai.

taip dirba T

MISS SCOTT: Bet tamstos kauro vartojimo
laikų sutrumpina tračioj! dulkių rOila — gi

MRS. BURTON: Ar tai

liai (sėdus purvas Ir smilčių dalyt*, kurios
datnsi stačiai perplauna gaurlnlue kauro siū
lus ft| giliai | sėdusi purvų Ir emlltla galima
ttimtl tik specialiu badu. vartojant modernlėkų. smarkiai veikianti elektrikinį dulkių va
lytojų.

MI8B SCOTT: Taip. Kai tamstos dulkių va
lytojas stumiamas skersai kauro. Jis atskiria
gaurus. Ir tų pat kartų Ittraukla giliai lei
dusi purvų Ir smilčių dalytes stačiai | mal
tų. Tamstos kaurai tada lieka vlsltltal tva
rdą Tuo būdu tamstos kaurams yra uttlkrlnta Ilgesnis Ir patenkinus vartojimas.

C0MH0NWEALTH EDISON COMPANT
*

Vinį Telefonai: RANdolph 1200

