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mmpai Amerikos Submarinų Nauji Žygiai
L. S.

Praėjusi sekmadienį Did
žiosios Britanijos premieras 
Winston Churchill pasakė 
svarbią kalbą. Nors anglai, 
pergyvendami tamsiaus i a s 
dienas ir didžiausius pavo
jus, niekuomet nebuvo įpuo
lę į nusiminimą, bet iš pas
kutiniosios Churchill’io kai- •
bos galima susidaryti sau 
įspūdį, kad dabar jie jau 
visai drąsiai žiūri į karo 
laimėjimą.

Churchillas padarė Vokie
tijai rimtą perspėjimą.

Pasklido gandų, kad na
ciai savo puolimuose Rusi
jos fronte pradėsią naudoti 
nuodingąsias dujas. Dėl to 
premiei-as Churchillas matė 
reikalą perspėti Hitlerį. Jei 
taip įvyktų ir anglai tuo pa
čiu atsilygintų. Ir jie pavar
totų nuodingąsias dujas. Ir 
kadangi Anglijos ir Ameri
kos oro laivynas dabar yra 
stiprus, todėl Vokietija, 
ypač jos civiliniai žmonės šiauriniam lr 
skaudžiai nukentėtų, kai vo- fpontuo8e 
kiečių didieji miestai būtų 
pradėta tomis dujomis “vai
šinu.”

Šiuo metu spauda daug 
rašo apie sudarymą antro- 
io fronto prieš Vokietiją. 
Bet p; Churchillas vengė šį 
klausimą gvildenti. To vie
toje jis užakcentavo tai, kad
anglų visuomenė po 32 mė- išviję vokiečius iš strategi- 
nesių karo yra agresyvia-! niai svarbių pozicijų. Šias
kesnė ir drąsesnė negu kuo
met nors pirmiau. Didžiojo 
ir baisaus karo balansas jau 
pakrypęs jungtinių tautų 
naudai. Ir dėl to premieras 
pranašauja, kad kai RAF 
dar smarkiau ims bombar
duoti iš lėktuvų, Vokietijos 
žmonės pateks į baisią būk
lę. Anot jd, žmonės turėtų 
vykti lauk iš industrinių cen 
trų, nes jie pirmoj vietoj 
bus bombarduojami.

•
Tarp daugelio kitų daly

kų, Churchillas lietė ir Ja
poniją. Jis paminėjo, ’ kad 
Japonija lėktuvais bus sut
riuškinta. Kad to pasiekti, 
pakaktų tik Amerikos ištek
lių, tačiau ir anglai savo 
dalimi prie japonų nugalė
jimo prisidėsią.

Darbininkai sušilę, suplukę 
Visa p. Churchill’io kalba Į kalą ginklus amunicijos dir- 

buvo pilna drąsos, optimiz^ btuvėse. Amerikos Raudo
nio. Ir, reikia pasakyti, kad, nasis Kryžius dirba nepap- 
tasai optimizmas nėra tuš- rastai svarbius karo darbus, 
čias. Rytų fronte, anglų ir Tą visą reikia finansuoti, 
amerikiečių padedami, rusai Mūsų pareiga žiūrėti, kad 
gerai laikosi. Anglų lėktuvai vyriausybei lėšų nepritrūk- 
dažniau ir vis stipriau bom tų. Dėl to, šiomis dienomis 
barduoja Vokietiją. Ameri- vedama didžioji kampanija, 
kiečių jėgos skandina japo- kad visi šio krašto gyvento- 
nų laivus ir net Japonijos jai savo dalį įneštų į karo 
miestai jau turėjo progos vedimo reikalus. Neprašoma 
“paragauti” amer i k i e č i ų aukos, bet prašoma skolin- 
sprogstamos medžiagos sko- ti Jungtinėms Valstybėms, 
nį. Didėjančios Amerikos perkant karo bonus ir tau-
karo jėgos beveik visuose pymo ženklus.

Tikisi atakų 
Alaskos bazėse

Washington, gegužės 11d. 
—Laivyno ir kariniai sluog- 
sniai įsitikinę, jog netrukus 
galima laukti japonų laivy
no ir aviacijos staigių žygių 
pietvakariniam Pacifike ir 
prieš Alaskos bazes. Šios 
atakos galinčios būti praves 
toš atsilyginant amerikie
čiams už bombanešių atakas 
Tokijo, Yokohoma, Nagoya 
ir kituose miestuose Japo
nijoj.

Šiuos spėliojimus pareiš
kė laivyno ir kariuomenės 
ekspertai tada, kai karo de
partamentas paskelbė, jog 
Amerikos orlaiviai atakavo 
Tokijo ir kitus miestus ba
landžio 17 dieną.

Rusijos fronte vėl 
pasirodė žiema

Maskva, gegužės 11 d. — 
Žiema vėl pasirodė Rusijos

viduriniam

Kariniai pranešimai šian
die pranešė, jog kai kuriose 
fronto vietose iškritęs snie
gas ir pietuose smarkiai pa* 
liję. Pasak šių pranešimų, 
kai kuriose vietose keliai 
pavirtę neišbrenda m o m i s 
pelkėmis.

Tuo pačiu laiku rusai pa
skelbė, jog Kalinino fronte

atakas pirmiausia pradėjusi 
sovietų aviacija ir vėliau 
pėstininkai privertę priešą 
pasitraukti iš vienų svar
biausių įsitvirtinimų.

pasaulio kontinentuose uži
ma svarbius strateginius 
punktus. Į tą visa atsižvel
giant, Churchill’io drąsiems 
ir optimistiškiems pareiški
mams yra rimto pagrindo.

•
Mūsų, Amerikos visuome

nės, frontas—žiūrėti, kad 
nei mūsų kariuomenei, nei 
jungtinių tautų karo fron-, . .
tams nepritrūktų lėktuvų,; 3lVykSl3 IndlJOfl 
tankų, šautuvų, šovinių ir 
kitų karo pabūktų. “Namų 
fronte” ir mes esame karei
viai. Ir tai visi, pradedant 
nuo jauniausio iki seniausio.

NAUJOS RŪŠIES AUTO-VAGONAS
f-

(HI)mug&9N Acrae telephoto >
Highland, III., padirbdintas auto-vagonas, kuriuo galima važiuoti paprastuoju plen

tu, o, prireikus, ir geležinkelio bėgiais. Siun čiamas į ordinanso dirbtuvę.

Japonai pasiuntė daugiau
kariuomenės Burmon.

Kinai apsupę 21000 japonų.
Chungkingas, gegužės 11 

d.—Kinų komunikatas pas
kelbė, jog prie Chefango, 
25 mylios nuo Buriuos pa
sienio Kinijoje, tebevyksta 
aršios kovos Ir japonams 
prisiųsta pagalbinės kariuo-

Popiežius kalbės 
per radio pasauliui

New Yorkas.—Minėda
mas įšventimo į vyskupas 
25 metų sukaktį Popiežius 
Pijus XII pasakys per 
radio kalbą pasauliui tre
čiadienį, gegužės 13 d. 
Kalba bus transliuojama 
iš Vatikano.

Šventasis Tėvas savo 
kalbą pradės 12:30 vai. po 
pietų EWT, bet Jungtinės 
Valstybės tegirdės Popie
žiaus palaiminimą, kuris 
prasidės 1:00 vai. po pie- 
tųL

Amerikos orlaiviai

Wa8hingtonas, gegužės 11 
d.—Britų vyriausybės ofici
alieji žmonės pareiškė, jog 
šiuo metu Indijon atvyksta 
didelis skaičius Amerikos 
ir Anglijos orlaivių ir jog 
japonų invazijai prasidėjus 
Indijoje bus parengta virš 
milijono karių.

Pasak jų, britų kariuome
nė Indijoje į mėnesį priau
ga 50,000 kareivių ir šiuo 
metu svarbiausias rūpesnis 
yra jū apginklavimas.

Washingtonas, gegužės 11 
d. — Prezidentas Roosevel- 
tas apdovanojo Laivyno 
Kryžium negrą jūrininką už 
drąsą japonų atakos metu 
Pearl Harbore.

menės, kuri turėjo užpildyti 
pereitą savaitę sunaikintas 
dvi kolonas.

Pasak kamunikato, japo
nai atakuoja .Jnnų kariuo
menę į rytus nuo Loilem, 
125 mylios į pietryčius nuo 
Mandalay. šioje apylinkėje 
kinai laikosi tvirtai.

Vakar naktį paskelbė, jog 
jie tyčiomis leido japonams 
skubiai žygiuoti pirmyn 
Burmos keliu Yunan provin
cijon ir paskui paleidę į 
juos artilefijos ugnį nuo ku
rios žuvę 3,000 japonų.

Kinų pranešimai taip pat 
skelbia, jog Kinijos vakari
nėj Shantungo provincijoj 
ir pietinėj Hopeh provinci
joj baigiama naikinti 24,000 
japonų kariuomenės.

Susprogdino pronaciš- 
k$ Paryžiaus radio < t

Vichy, gegužės 11d.—An- 
tinaciniai teroristai šiandie 
dinamitu susprogdino ir nu
tildė didžiausią provokišką 
radio stotį okupuotojoj 
Prancūzijoj—Paryžiaus ra
dio stotį.

Pranešimai skelbia, jog 
stotis taip susprogdinta, 
kad ilgoką laiką ji gali būti 
priversta transliuoti kito
kio ilgio bangomis. Sprogi
mas įvyko anksti šį rytą.

Britai sulaikyti
Madagaskare, Vichy

Vichy, gegužės 11d.—Pra
nešimai iš Tananarivo šian
die skelbia, jog britai neįs
tengia praplėst savo okupa
cijos Madagaskare.

Sakoma, jog prancūzai 
sunaikinę kelis prancūzų ae
rodromus Diego Suarez apy
linkėje ir sunaikinta Antsi- 
rane laivyne bazės įrent" 
mai.

Tokijo ramu •••
VVashingtonas, gegužės 

11 d.—Karo departamen
tas paskelbė, jog nesenai 
bombardavę Tokijo bom
banešiai buvo Jungtinių 
Valstybių bombane šiai, 
kurie tiksliai ir taikliai 
apmėtė bombomis kari
nius talkintus netoli To
kijo.

“Orlaiviams arte j ta n t 
prie Japonijos, Tokijo ra
dio skelbė propagandą an
glų kalba,” pareiškia ko
munikatas. “Praneš ėjas 
smulkmeniai kalbėjo apie 
gyvenimo malonumus Ja- 

-,i poni jo j, kurioj nėra bom- 
* banešiųi baimės. Staiga 
programa nutraukta ir pa 
skelbta įspėjimas japonų 
kalba, jog Tokijo bombar
duojamas didelio skai
čiaus žemai skrendančių 
bombanešių, kurie skren- 
dą nepaprastu greičiu....”

“Kiek vėliau popietyje 
tolimesnis radio praneši
mas paskelbė, jog yra tarp 
3,000 Ir 4,000 sužeistų ir 
žuvusių asmenų. Prašo
ma, kad japonai melstų 
lietaus, kad užgęslntų 
gaisrus ir sumažintų ata 
kų progas.”

Japonai bombardavo 
ndijos miestą

Londonas, gegužės 11d.— 
Berlyno radio paskelbė, jog 
japonų bombanešiai vakar 
smarkiai bombardavo Indi
jos miestą Manipuri, 40 my
lių į vakarus nuo Burmos 
pasienio.

Pranešimas pareiškia, jog 
britų kariuomenė bando pa
sitraukti pro šį miestą pra
vestu keliu.

Tuo tarpu vakar japonų 
pranešimai buvo paskelbę, 
jog toje apylinkėje esą ap
supta dideli britų kariuome
nės daliniai.

Sunaikintas japonų destrojeris 
ir du krovinių laivai.

i
Bombanešiai nuskandino du japonų 
submarinus. Viso žuvo 21 japonų laivas

Washingtonas, gegužės 11 
d.—Laivynas šiandie paskel
bė, jog Jungtinių Valstybių 
submarinai nuskandinę va
kariniam Pacifike Japoni
jos destrojerį ir du krovinių

Senate auga nusistaty
mas prieš auto 
rekvizavimų

Washingtonas, gegužės 11 
d.—Atrodo, jog senate didė
ja nusistatymas prieš įsta
tymo projektą, pagal kurį 
vyriausybė galėtų konfis
kuoti privačius automobi
lius.

Kai kurie senatoriai pa
žymi, jog pravertus šį įsta- toliai per septynias dienus 
tymą visuomenėje gali kilti siekia 21 sunkiai sužaloto 
griežta reakcija, jei pasiro- ar nuskandinto karo laivo, 
dytų, jog vieni automobiliai Patikimi stebėtojai pažymi,

jog sąj
šiol

tūrūs jr juose neminima ja-

yra rekvizuojami, o kiti ne.
ii, <»■

HendaoMtt už algų - 
užšaldymą

Washingtonas, gegužės 11 
d.—Kainų administratorius 
Henderson šiandie pranešė 
atstovų rūmų komisijai, jog 
jis rekomendavęs Preziden
tui Rooseveltui,. kad visas 
atlyginimas už darbą ir al
gos būtų “užšaldytas” karo 
metui.

Hendersonas parei š k ę s, 
jog esą nepageidautina, kad 
ir toliau atlyginimas už dar
bą kas kart kiltų. Jis taip 
pat pareiškęs pritariąs iždo,'
departamento suman y m u i laiilrb
nadidinti taksavima. iHliai lOUKla ĮJOIU

Londonas, gegužės 11d.—

Lavalis nepriimsias 
Martiniąue sularčiy

Vichy, gegužės 11 d.—In
tonuotieji sluogsniai šian- icaip jie Ui padarys, 
die pareiškė, jog Pierre La- Vienas diplomatas pareiš-
vai nepripažinsiąs jokio 
“neprikląuspmo” susitarimo 
padaryto tarp Jungtinių 
Valstybių ir Prancūzijos 
Martiniąue salos aukščiau
siojo komisionieriaus.

Vietos stebėtojai pažymi,
jog Vichy vyriausybė paro-
srasicsTS*“jlika,ę ka™

stybių žygiams konfiskuoti b jya MdltūS UOSfC 
prancūzų prekybinius laivus 
ir tankerius Martinikoje.

Stockholmas, gegužės 11 
d. — Pranešama, jog prie 
Trondheimo esąs geležinke
lis, kuris jungia uostą su 
artimais esamomis kasyklo
mis esąs nukirstas. Mano
ma, jog tai padarę britų iš- 

liapdinti kariai.

laivus, kurių vienas pagal
binis laivyno laivas.

Laivyno departame n t a s 
oficialiai paskelbė, jog gau
tomis žiniomis iš Tolimųjų 
Rytų, Amerikos submarinai 
nuskandinę tris japonų lai
vus ir kartu pažymi, jog šie 
žygiai nesutampa su vyku
siomis kovomis Coral Jūro
je.

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 11d.—Co
ral jūros kovos tęsinyj va
kar sąjungininkų bombane
šiai sužalojo du Japonijos 
submarinus prie šiaurryčių 
Australijos.

Tokiu būdu japonų nuos-

ponų n^MporttnūĮt

Orlaiviai Patroliuoja.
Nors sąjungininkų, dau

giausia Jungtinių Valstybių, 
laivyno pajėgos.kovąpatt- 
traukė, bet sąjungininkų 
bombanešiai tebepartroliuo- 
ja aplinkines jūras ir sten
giasi surasti išsisklaidžiu
sius japonų laivus.

Šalia nuskandintųjų dvie
jų submarinų sąjungininkų 
bombanešiai apmėtė bombo
mis japonų jūrų orlaivius 
Louisiade salose.

Iš Italijos atvykstą žmonės 
į Lisaboną pasakoja, jog 
italai laukia pralaimėjimo, 
kai tuo tarpu vokiečiai tiki
si laimėti, nors jie nežino

kęs, jog antrojo fronto Eu
ropoje pavojus Vokietijoje 
plačiai svarstomas. Vokie
čiai susirūpinę Rusijos fron 
tu, bet jie dar labiau esą su
sirūpinę galima sąjungnnin- 
kų invazija.

Berlynas, gegužės 11d.— 
Vokiečių radio paskelbė, jog 
vakar nacių orlaiviai bom
bardavę karo laivą Maltos 
uoste ir pašovę devynis bri
tų orlaivius, kurie pravedę 
kovas su vokiečiais.

(Britų sluogsniai prane
ša, jog aršios kovos virš 
Maltos įvykusios ir jose pa
šauta 41 ašies orlaivis).
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

3477 Orogorovie
Roklikis.

nė, Ona (Justas), bom 1912, worker,

(Tęsinys)
3401 Gurevičius, Juozas (Jonas), 34, secretary, res. 

Vilnius.
3402 Gurkienė, Marija, 61, farmer.
3403 Gama, Stasys), 15, ma. Trakai.
3404 Gurnevlčius, Simas (Simas), 39, res. Bartininkai 

Vilkaviškis.
3405 Gurnevičienė, Marcelė, 35, housewife, res.

Bartininkai.
3406 GuroeVičhitS, Regina (Simas), 15.
3407 Gurskaitė, Elena (Bronius), 24, nurse, res. Kaunas.
3408 Gurskaitė, Stefa (Leonas), 22, res. Alytus.
3409 Gurskis, Vincas (Sigmas), 47, shoemaker, res.

Vilnius. . ~ ta
3410 Gurkto. Edvardas (Mykolas), boru 1922. worker, 

res. Vilnius.
3411 Gurkto, Bronius, 00, army officer, res. Alytus.
3412 Gurskienė, Koste, 33, housewife.
3413 Gurskytė, Laimutė (Kostas), 15, res. Utena.
3414 Gurskis, Valentinas (Kostas), 12, student, res.

Utena. l
3415 Gurskytė, Nijolė (Kostas), 9, student, res. Utena.
3416 Gusenas, Bronius, teaiher, res. žvirblenai Vaškai.
3417 Guslikis, Pranas, 34, worker, res. Ariogala.
3418 Gustainis, Valentinas (Vincas), 45, journalist, res. 

ž. Panemune.
3419 Gustainienė, Izabelė (Adomas), 43, houeewife.
3420 Gustainienė, Marcelė (Vincas), 30, farmer.
3421 Gustainytė, Valentina (Valentinas), 11, Ntudent.
3422 Gustainis, Gediminas (Valentinas), 4.
3423 Gustas, Jonas (Marcelinas), born 1911, teacher, 

res. šakiai.
3424 Gustienė, Kunigunda, born 1915, res. šakiai.
3425 Gutauskas, Romanas, farmer, res. Gurava Šiauliai

3478 Haidukas, Antanas), boto 1926, farmer, res. Suiėnai 
Vidžiūnai.

3479 Haidukevičius, Antanas (Antanas), 36, shoemaker, 
res. Vilnius.

3480 Hann, Jurgis (Mečys), 30, technician, res. Kaunas.
3481 Harotovič, Stefa, bom 1898, housewife, res. Vilnius.
3482 HaritoviČ, Marija, born 1919, res. Vilnius.
3483 HaritoviČ, Sabina, bom 1921, res. Vilnius.
$484 Harychas, Aleksandras, 38, worker, res. Lentvaris. 
$485 Harychienė, Irena, 28, worker, res. Lentvaris.
3486 Haurilkevičius, Edvardas (Bronius), 37, farmer, 

res. Vinkšnupiai Bartininkai.
3487 Haurilkevičienė, Stasė, 40, housewife.
3488 Haurilkevičius, Tomas (Edvardas), 3.
3489 Heneris, Gabrielius (Bernardas), 50, lawyer, res. 

Smėliukai Ignalina*.
3490 HermanoviČius, Kleopas (Adolfas), 27, worker, res. 

Vilnius.
3491 Herse, Adomas, 4L tradesman, res. Vilnius.
3492 Hersienė, Sofija, 28, res. Vilnius.
3493 Herse, Boguslavas (Adomas), 17.
3494 Hersytė, Ona (Adomas), 16. '??
3495 Herse, Ričardas (Adomas), 11.
3496 Hiksienė-Natueevičiutė, Jadvyga 

wtfe, res. Dokureičlai Šaukėnai. ’
3497 Hiksaitė, Alina (Pranas), bom 1895, farmer, 

Norvaišai Kužiai.
3498 Hilienė, Ona, 44, teacher, res. Vilnius.
3499 Hilaitė, Aloyza (Jonas), 14, res. Vilnius.
3500 Hilaitė, Sofija (Jonas), 1L
3501 Hobat, Halina, 22, student, res. Vilnius. ,
3502 Hobat, Jurgis, 20, worker, iręs. Vilnius. Į
3503 Hodorovsktenė, Vanda, 30, tėacher, res. Švenčionys
3504 Hofmanas, Kazys (Jonas), 46, worker, res. Kaunas.
3505 Hokas, Valentinas, 42, work4*, res. Kaunas) ■ Į
3506 Hokienė, Elena 28, housewirė, res. Kaunas.
3507 Holišanskis, Leonas, 65, farmer, res. Vidmantai 

Varniai.
3508 Holišanskienė, Teklė, 37, farmer, res. Vidmantai.
3509 Holišanskis, Česlovas (Leonas), 11.

(Jonas), house-

3426 Guzauskas, Vytautas (Vaclovas), bom 1911, res. |3510 Holišanskytė, Janina (Leonas), 9
Kaunas, bus&nessman

3427 Guzas, Jadvyga (Ferdinandas), 61, farmer, res.
Komatavas Melagenai. (

3428 Guzevičius, Stasys (Vincas), 65, teacher, res.
Brazonai Kalvarija.

3486 Gu2evičienė, 35, housewife.
3430 Guzevičiutė, Laimutė, (Stasys), 8.
3431 Guzevičius, Algis (Stasys), 3.
3432 Guzikas, Simas, 35, railroad employee, res. Šilėnai

Šiauliai ■ HfifB
3433 Guzikienė*Siaurusaitytė, Natalija (Jonas), 42.
3434 Guzikas, Algirdas (Simas), 18, student.
3435 Guzikas, Vytautas (Simas), 14, student

3436 Guzikas, Nikodemas (Jonas), 35, army officer, 
res. Vilnius.

3437 Gvazdinskas, Vincas, 42, employee, res. Kaunas.
3438 GvAsdinskienė, Sofija (Pranas), 34, nurse, res. 

Kaunas.
3439 Gvazdinskaite, Gina (Vincas), 3.
3440 Gužas, Titas (Antanas), 50, farmer, res. Lukštai 

Rokiškis. .
3441 Gužienė, Emilija (Kazys), 40, farmer, res. Laukėtai
3442 Gužas, Julius (Titas), 14, student.
3443 Gužaitis, Jonas, 30, soldler, res. Tytuvėnai Raseiniai 
34444 Gūžys, Stasys, 27, (Petras), painter, rea Kaunas.
3445 Gžebalskis, Antanas (Vincas), born 1901, black- 

smith, rea N. Vilnia.
3446 Gžeikoviakienė, 37, housewife, res. Kaltinėnai 

Švenčionys.
3447 Gžeikoviakytė Sabina, 10.
3448 Gžeikoviakytė, Marija, 5.
3449 Giimalo, Romanas, 34, editor. res, Vilnius.
3460 Gaputienė, Marija, bom 1905 (Stasys), housewife, 

rea Kaišedorya
2451 Girdziuias, Mikalojus (Stasys), boro 1917, farmer, 

res. Mešonai Melagenai.
3452 Girdziuias, Antanas (Pranas), bom 1921, stuient, 

res. Mešonai.
3453 Grybauskas, Ignas (Antanas), 35, farmer, res Me
šonai Melagenai.
3454 Guobis, Romualdas (Vincas), 21, famier, res. Mešo

nai Meto genai.
34530a putytė, Vida (Pranas), born 1932, res. Kaišedorya
3456 Gaputytė, Girdutė (Pranas), born 1941, res. 

Kaišedorys.
3457 Gaputis, Vytautas (Pranas), born 1930, res. 

Kmšedorys.
3458 Gaputis, Pranas (Juozas), born 1901, public notary, 

res. Kaišedorys.
3459 Griniūtė, Danguolė (Antanas), 9, student, res. 

Pasvalys.
3460 Gaidamavičius, Juozas, 30, army officer, res. 

Pabradė.
3461 Grinieoė-Gižaitė, Pranė (Kazys), 37, teacher, res. 

Pasvalys.
3462 Grinius, Antanas (Augustinas), 38, sercretary, res. 

Pasvalys.
8468 Gašlūnas, Petras (Antanas), 37, employee, res. 

Raguva Šauniai.
3464 Gelžinis, Vincas (Vincas), bom 190$, employee, res. 

Panevėžys. i s
3466 Gasiunaitė, Nijolė (Petras), 2, res. Dusetos Zarasai
3466 Grušelis, Petras (Stasys), 21, worker, res. Panevėžys
3467 Grinkus, Jonas (Stasys), 18, urorfcer, res. Panevėžys
3468 Gasiuniene-Sabalytė (Kazys), 29, teacher, res. 

Pelysią! Subačius.
3469 Gobarys, Kazys (Stepas), 29, worker, res. Panevėžys
3470 Grigas, Algimantas (Antanas), 2, Burbiškis 

A nykščiai.
3471 Grigienė, Teklė (Liudas), born 1914, teacher, res. 

Rurbiškiz Anykščiai.
3472 Gedminaitė, Galina (Jonas), 13, res. Nedzingė 

Merkinė.
3473 Grigaitė, Vita (Antanas), 4, res. Burbiškiai 

Anykščiai.
3474 Gnrklytė, Genė (Jurgis), 19, waitresB, res. Vilnius. 
3476 Gurčinienė, Brunė (Kazys), 34, houseadfe, res.

Šarkiai Vaiguva.
3476 Gurčlhaa, Juozas (Ig&s), 46, farmer, res. Akmena 

Vaiguva.

3511 Holišanskis, Henrikas (Leonas), 8.
3512 Holišanskienė, Zuzana, 34, teacher, res. Telšiai 

Žarėnai.
3513 Holišanskytė, Aldona (Kazys), 2.
3514 Hološanskis, Kazys (Albinas), 32, employee, res. 

Telšiai.
3515 Hopienė, Stefa, 73, res. Anykščiai.
3516 Hopėnas, Antanas (Kazys), 44,

Anykščiai.
3517 Hopenienė, Marija, 42, farmer, res. Anykščiai.
3518 Hopėnas, Romualdas (Antanas), 11.
3519 Horodeckienė, Hedviga (Juozas), 77, housewife, 

res. Vilnius.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S* BONO DAY

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteiktas aktai! 
a ta ako aringai ui 
prieinamų kalite.

JOS F. BUDRIK
khaotovmi

3241 So. Halsted Sl.

Telefonu:

Calumet 4591
DM RAMO PATAHYMO 

PAAAUKITE:
VAJUMI M88

ADVOKATAS

3520 Horodeckie, Zigmas, 35, jurist, res. Vilnius.
3521 Hovelkis, Stasys (Hamilius), born 1892, farmer, 

res. Pakirkšniai Plungė.
3522 Hovelkienė, Bronė (Vicas), bom 1875, res. 

Pakirkšniai.
3523 Hunčvičienė, Stasė, 45, farmer, res. Magarinek 

Riešė.
3524 Hunšvičius, Titas, 20, res. Magarinek.
3525 Hrinoškevičius, Povilas (Antanas), born 1893, 

driver, res. Vilnius.
3526 Hurčinas, Juozas, 70, farmer, res. Akmeniai Kražiai 
3627 Hurčinienė, Babrielė (Kazys), 55, farmer, res.

šarkiaai Vaiguva.
3528 Hurčinaitė, Elena (Juozas), 17, student.
3529 Hurčinienė, Stasė (Tomas), 52, res. Vilnius.
3531 Hurkas, Kazys, 45, Vilnius.
3530 Hurčimėnas, Jonas, 11.
3632 Hurkienė, Jadvyga, res. Vilnius.
3633 Huvaldas, Stasys, bom 1892, farmer, res. Pakeršno-

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Asaistam Htate's Attornvy 

of ’ook County
Dabar veda gi lerallnj teisių praktikų. 

p< antrašu:
One North La Šalie St.

KOOM 1215 — Tel.: RAStMph SM2 
VALANDOM: m i S ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja tisuose teismuose. 
Specializuoja krti ilnallSkuose srityse.

jis Plungė. 
Hu3534 Huvaldienė, Bronė, 1892, farmer, res. Pakeršnojis. 

3636 Hopenienė, Stefa (Mikas), bom 1863, res. Anykščiai
3536 Hopėnas, Romanas (Antanas), bom 1930, res. 

Užugastis Aukštadvaris.
3537 Hopenienė, Marija (Povilas), bom 1892, housewife, 

res. Užugastis.
3538 Huščo, Ignas (Juozas)., born 1910, farmer, res. 

Šumskas Vilnius.
3539 Chainauskienė-Merkytė, Ono (Justinas), house- 

wife, res. Junkūnai Obeliai.
3540 Charitauskas, Kazys, 45, policeman, res. Vilnius. 

(Daugiau bus)

Garsinkites “Drauge” ir patirsite didesnį past* 
sekimą Jūsų biznyje arba profesijoje.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

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

Tel.: Cicero 7681

I .ttouOlflC
farmer, res.

BSkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

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

gali suteikti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vbuj akio Įtempimų. ..

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

OPTOMETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas: CANAL 0623, CMcagt 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 8:80 a. m. iki 8:10 p. m. 
Trečlad. Ir fieštad. 9:10 a. m. 

Iki 7:00 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chieago

Pirmadieniais, Trečiadieniaia 
ir Šeštadieniais 

Valandna: 3 — 8 popiet.

AMERIKOB LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tri. VTRginia 0036 

Basidendjoa taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniaia pagal sutartį.

Bes. 6968 So. Talman Ava.
Bes. TsL GROvehill 0611 
Offtee taL HEMlock 4846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 8-4 ir 7-6 vaL 
Ketvirtai, ir Nedaliomis Neitame. 
2423 VVest Marquette Rd.

WHtTNEY L TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių AmJttertjoje) 

VALANDOS: Nuo 1-ilkos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALomet 6877

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2914 Tri. STA to 7672

DR. STRIKO
PHYSIOIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vai 
• NeMtomto pagal mtartį.

Office ML YARda 4787 
Karnų teL PROspect 1930

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chieago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutartį.

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas

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

REZIDENCIJA:
0631 S. Caltfomta Avė. 

TaL REPublic 7888

TsL TARds 5921.
Ras.: KSNVood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vaLt aus 1-3; nus 6:80-8j30| 
756 We«i 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

{Mki. IG, «B)

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

Ofiso tri. OANal 2345 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—fl 

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

Bes. taL: HEMlock 8160

T*L OANal 0257
Ras. taL: PROipect 6659

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Reaidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDO8: U v. ryto iki 3 popiet 

• iki 0 vai. vakar*.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KOLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 9:00 
VU. vak.: tre«ad1enials nuoUr* <» ••

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TanpykR aptavgotoj Įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap 
draudos imes turime fobdą vtooj HHnofs valstijoj

Duodam paskolas už ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAG)

41M ARCHER AVtNUH Tei. VlRGINIA 1141

CHARTERED ANT) STIPBRVTREn B Y U. 8. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP.. Washingt»n, D. C.

Daily • A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon. Natsrday 9 A. M. to 8 P. M.

Tai. YARda 2248

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 6 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMlock 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Poptot mollUSvaLVakTfklfl 
NedšlMmis pagal sutartį.

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

191$ So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 
, ir pagal sutartį.

Sekuadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Res. telefonas SEEloy 0434.

TaL YARda 3146

DR. Y. A.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5989 '

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 
!R ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CAN oi 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofiso Tel................ VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

na. rauni fs sfeii
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros labos)

TsL MUrtray 8880 - Ohicago, UL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Tri. Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai. Cicero 1484

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0094 
Res. ^L: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedehomia nuo 10 iki 12 vaL dien^.

DR. A. JENKINS
(Laetuvia)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1" A ir nuo 7 9 vakare 

Taipgi pagal autartį.
Ofiso tMMonas PROspect 6787 
Naaia tolafenaa VIRctois 8491

Res. Tri. LAFayette 0004

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS•

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDrie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 IU 4 tr nuo 6 fkl 8:80 vak. 
TroCtodtenlsU nuo 1 tan 4 poptot 

W«riS1(r>Tn1a Pagal R.iattarima

TELEFONAI:
Office — HEMlock 6524 
Emergency — call MlOway 0001 
Bes. — HEMlock 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUBGEON

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

2408 We»t G3rd Street

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

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

Dievas suteikia mums go
rus daiktus per mūšy pačią 
rankas. Italy priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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NAMINIS FRONTAS
(

Kaip, kas ir kodėl yra nauji karo laiku 
kainu patvarkymai

Suv. Valstijoms yra būti
na griežtai kontroliuoti kai
nas didelės daugumos daik
tų, kad sulaikius greitai ky
lančias pragyvenimo išlai
das. Kai kuriose šalies da
lyse butų nuomos (rendos) 
irgi bus kontroliuojamos.

Amerikos žmonės žino, 
kad šie žygiai yra būtinai 
reikalingi. Jie reprezentuoja 
Amerikos žmonių saugumo 
čarterį prieš kylančias kai
nas.
Klausimai ir atsakymai

KL. Kodėl išleistas bend
ras maksimumo kainų pa
tvarkymas ?

ATS. Patvarkymas yra 
karo žygis išleistas sulaiky
ti kylančias pragyvenimo iš
laidas ir kitas kainas.

KL. Kodėl kainos kyla?
ATS. Karas reikalauja 

milžiniškų pinigų sumų gink 
lams ir jis pakeitė tūkstan
čių įstaigų gamybą civilių 
produktų į karo reikmenų

menų kainų aukštuma pra
dės veikti gegužės 18, 1942 
m. (2) Aptarnavimų krau
tuvėse (retail), t. y. galu
tinam vartotojui, kainų aukš 
tuma pradės veikti liepos 
1 d. 1942 m. (3) Pardavi
mas pramonininkų, gamin
tojų ir daugmeniškų reik
menų pardavėjų ir aptarna
vimams industrialiams var
totojams kainų aukštuma 
pradės veikti gegužės 11 d. 
1942 m.

KL. Ar kainų aukštuma 
kiekvieno daikto bus vieno
da kiekvienoje krautuvėje?

ATS. Ne. Bendrai, aukš
tuma yra aukščiausia kai
na, kuri buvo imama toje 
krautuvėje per kovo mėn. 
Maksimumo kaina mainysis 
įvairiose krautuvėse taip 
kaip visų krautuvių kainos 
nebuvo vienodos kovo mėn.

KL. Ar kainos žemiau 
aukštumos gali būti ima
mos?

ATS. Taip. Pagal parda-

GRĮŽO TORPEDINIO LAIVO VADAS

Į San Francisco grįžo torpedinio laivo va das Įeit. John D. Bulkeley su trimis įgulos 
nariais. Leit. Bulkeley yra antrasis iš deši niojo šono. Šis “P-T” laivo vadas Filipi
nuose sunaikino septynis japonų laivus ir keturis priešo lėktuvus.

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
rr rr

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS" HF.I.P WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearbom Street

Tel.: RANdolph 94H8-94Sb

HEI.P WANTED — VYRAI

DIE MAKERS 
Pirmos klasės. $1.30 J valandą. Ir 
“overtime”.

UNITED SPEUIAI/1TES 
9705 Cottagc Grove Avė.

COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCK AI.IMINIM (’ASTINGS CORP. 

2743 West S6lh PI.

ĮRANKIŲ gaminimui GIŽEKIAI 
— reikalingi. Atsišaukite 10:00 va
landą, ryto.

5851 W. DICKENS AVENUE

REIKALINGI PATYRĘ BAKELITE 
MOLDERIAI. Pastovūs darbai, gera 
užmokestis.

1208 NO. SEIX;WIOK

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

HEI.P WANTED — MOTERYS'
—

VEITERKOS 
Patyrusios patarnavime prie stalų. 
Kreipkitės ):
HF.NRICPK. INC., «7 \V. lUmloMih

MERGINOS reikalingos prasyti, pa
kuoti, siūti, mleruoll ir kitokiems 
darbams "dry cleaning" dirbtuvėje. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

Saukite:
CALUMET 4209

PATYRUSIOS GUZIKĄ MS SKYLU
ČIŲ OPERATERKOS, dirbti prie 
marškinių. Defeinse darbai. Moder
niška dirbtuvė. Gera užmokestis. At
sišaukite prie:
M'. V. BROWNING, 1922 S. HalstM

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

174 W. RANDOLPH ST.

REIKALINGOS APVALYMUI KAM
BARIŲ MOTERYS. Pastovūs dar
bai. gera užmokestis. Matykite Mrs. 
Wood. GEORGIAN HOTEL. 422 
Davis St., Evanston. Tel. Grccn- 
leaf 4100.1.

gamybą. Algos esti aukš- | v8i° nor«- i08 ne®ali
tesnės ir atsarga mažėja. I kilti nel vienu centu aukš‘ 
Pasėkos to yra aukštesnės ČLau ">“WtO8 kainų aukš- 

tumos. Reikia atsiminti, kad 
tikslas šių patvarkymų yra 
sulaikyti kainas nuo kilimo.

kainos.
KL. Kokios kainos pa

dengtos pat va r kymu ?
ATS. Beveik visos kainos, 

kurias moka smulkmenų 
reikmenų pardavėjai (krau
tu vninkai-retailers ), daug- 
meniški pardavėjai (whole- 
salers), pramonininkai ir 
gamintojai žalių medžiagų. 
Išskiriant tik kai kuriuos 
maisto produktus.

KL. Ką reiškia kainų aukš 
tuma (ceiling)?

ATS. Bendrai, pirkinių 
kainos kokios kiekvieno par
davėjo buvo imamos kovo 
mėnesy, 1942 m.

KL. Kada kainų aukštu
ma (ceiling) pradės veikti?

ATS. (1) Smulkmenų reikr

KL. Kas yra daroma dėl 
nuomų?

ATS. Kainų Administraci
jos Ofisas paskyrė 323 apy
linkes kaipo “apsaugos-nuo- 
mų vietas”, ir jau pradėjo 
sulaikyti kylančias nuomas.

KL. Kaip šeimininkė ži
nos, kurios yra maksimumo 
kainos?

ATS. Patvarkymas įima 
apie 100 svarbiausių reik
menų, kurias paprasta šei
ma vartoja. Maksimumo kai
nos šių daiktų turi būti iš
statytos po gegužės 18 d.

KL. O kaip bus apie kai
nas daiktų, kurie nesiranda 
pragyvenimo išlaidų sąraše?

I Am An American 
Day

Kingston, Pa. — Rūpes
čiu klebono kun. J. V. In- 
čiūros ir muziko J. J. šau- 
čiūno, Kingstono lietuviai 
iškilmingai minės dieną “Aš 
esu amerikietis” gegužės 17 
dieną 8 vai. vakare parapi
jos svetainėje, Zerbey Avė. 
Programą išpildys šv. Ma
rijos parapijos jaunamečių 
mergaičių choras ir grupė 
skautų. Be dainų, žaislų ir 
komedijėlių bus perstatytas 
dramatizuotas paveikslas 
anglų kalboje “Remember 
Pearl Harbor”. ,

Ne tik vietos, bet ir viso 
Wyoming klonio lietuviams 
verta atsilankyti į šį paren
gimą ir iškilmingai pareikš
ti savo lojalumą šiam kraš-

"Amerika" laikraščio 
piknikas

Philadelphia, Pa. — Laik
raštis “Amerika” išeina še
šių puslapių kas savaitė. 
Tam laikraščiui palaikyti 
rengiamas piknikas gegu
žės 31 d. Piknike laimingie
ji laimės: pirmas $10.00; 
antras $5.00; penki po $1.00 
ir penki “Amerika” prenu
meratas. Be to, vieną auko-n
ja K. Dryža. Kokia toji do
vana, laikoma slaptybėje. 
Piknikas bus Mykolaičio so
de Eddington, Pa., apie 15 
mylių nuo Philadelphia į 
žiemius. Piknike žada daly
vauti “Amerika” leidėjai, 
redaktorius, keli busai lie
tuvių bruklyniečių. Be to, 
bus iš Brooklyn magikas, 
kurie rodys štukas. Įžanga

Mirė Izabelė Balčiūnienė
, Mirė po sunkios ligos-vė- 

žio. Buvo 48 metų amž. Gy-

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tat mūsų specialy- 
bS. RaSyklte dėl “Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

„„„„ ~ Prisiųskite piūklus paStu "pareelveno 6023 Summer St. Ve-, post."

lionė paliko vyrą Antaną, 
sūnų Albertą ir augintinę 
Daratą. Palaidota iš naujos 
Šv. Andriejaus bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Iš 
Lietuvos paėjo Pabalių kai
mo, Šiaulių apskr. Velionės 
šeimai ir giminei reiškiu už
uojautos. Balandėlis

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL MONroe 1397

Nelaiminga būtų moteris, 
jei ji gimtų tokia, kokia pa
ti save pasidaro.

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

Paskalis

tui. Kvieslys i 25c. D. D.

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKI.AI

PASITIKftJIMO MUMIS 
REKORDAS

Al flrma viri 50 m. tos pačio* 
ielmynoe rankose I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorial s Erected Everywhere.

ATS. Iki liepos 1 d., šei
mininkė gali paprašyti krau 
tuvninko kokia yra kainų 
aukštuma. Po liepos 1 d., 
krautuvninkas turi turėti 
pagamintą sąrašą aukščiau
sių kainų visų daiktų ir ap
tarnavimų, kuriuos jis įtei
kė per kovo mėn. šį sąrašą 
gali peržiūrėti kas tik no
rės.

KL. Ką šeimininkė gali 
daryti, jeigu ji jaučia kad iš

mokėti dau- 
krautuvninko

jos prašoma 
giau, negu 
maksimumą ?

ATS. Ji gali prašyti krau- 
tuvninko paaiškinti kainas. 
Jeigu ji vis tiki, kad ji mo
ka daugiau negu legalį mak
simumą, tai turi pranešti 
faktus Kainų Administraci
jos Ofiso arčiausiai Karo 
Kainų ir Paskirstymo Ta
rybai arba arčiausiam ofi
sui.

ANTANAS
OLSZEWSKIS

Gyveno; 3252 So. Halsted St.

Mirė geg. 10 d.. 1942 m.,
5:30 vais vak., sulaukęs 79 m. 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolės apskr., Aštrulių 
kaimo. Amerikoj Išgyveno 53 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų adv. Antaną Olj ir mar
čią Verną: sesers dukterį Jo
sephine Jusis; sesers sūnus — 
Juozapą Gabrj ir Petrą 2a- 
lecką: 2 pusseseris'— Petro
nėlę Glavackienę ir Oną Gel- 
vudanlenę; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė. laidotuvės )- 
vyks penktad., geg. 15 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po .pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

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

TAilIūdę: Sūnus, Marti, Se
sers Duktū, Sesers Sūnai, Pus
seserės ir Ghnliu'-s.

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

VALDŽIA PLANUOJA PALENGVINTI ATEIVIŲ 
SAMDYMĄ

Federalės valdžia svarsto' “ši yra problema, kurią 
planą, kuris palengvintų mano Committee on Fair 
samdymą lojalių ateivių ka-1 Employment Practioe ir ki
no gamybos darbuose. Į tos valdžios agentūros jau

Gubernatorius Lehman iš. ^dijavo.
New Yorko valstijos nese-! “Aš prašau Karo Sekreto- 
niai paskelbė laišką nuo pre-1 riaus ir Laivyno Sekreto- 
zidento Roosevelto, kuriame riaus studijuoti kai kuriuos 

pasiūlijimus, pagal kuriuos 
bus susitvarkyta su atei
viais, kurie yra tautiečiai tų 
šalių, kurios stovi su Suv. 
Valstijoms ir remia mūsų 
tikslus dabartiniame kare ir 
studijiuoti, irgi, galimybes 
suklasifikuoti ateivius, ku
rie yra tautiečiai priešų ša
lių šiam tikslui į panašias 
klases, kurios išvystytos Di-_  z
džioj Britanijoj.

mūsų prezidentas pareiškė, 
kad National Committee on 
Fair Employment Practice, 
Karo ir Laivyno sekretoriai, 
ir kitos valdžios agentūros 
pilnai tyrinėjo problemą.

Atsakydamas į patarimą 
iš New Yorko Valstijos Ap
sigynimo Tarybos Diskrimi
nacija Darbuose Komiteto, 
kad agentūra Federalės Val
džios būtų paskirta tyrinė
ti ir certifikuoti lojalumą a- 
teivių, kurių gabumai būtų 
naudingi karo gamybai, pre
zidentas sakė:

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member ot the IJthuanlan Chamber of Oommeree.

AMBUI1ANCH Raktf

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius

S

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 W. IVashington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPublic 4298 

VALANDOS: Kaedlen 9 iki t v. vak.; Seitad. Ir Sekm. 9Iki 6 vaL

4805-07 SOUTH HERMITAGE A VENŲ®

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

Tet LAFayette 0727
_________________________________________________________»
Radio Programas — 19:99 vai. antradienio Ir fteftadlonlo rytala 

IA Stoties WHIP (1120), au P. Maltlmlera.
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KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAVVICZ IR 8CNAI 

2314 Weat 28rd Place 
Tel. CANaI 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth Halsted Ttreet

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

J. LIULEVICIUS 
4S4S South Callfornla Avenne

Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South SOth Avenne 

Tel. CICERO 2109

8812 Sonth Wentern Avenne 
Tel GROvehilI 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
3319 Lltnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10621 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARds 4908
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Švenčiame Visų Tėvo Garbingų Sidabrinį Jubiliejų
Popiežiaus Pijaus XII sidabrinis vyskupavimo jubiliejus. Popiežiaus 
Benedikto XV taikos veikla. Eug. Pacėlli išsprendžia sunkiausius 

klausimus. Jo darbo šūkis - Dievo garbė ir žmonių labas. Jis šluosto 
ašaras nuliūdusiems ir veda juos t džiaugsmu. Drąsus ir atviras žodis 
teisėjams. Penki Popiežiaus Pijaus XII laikos punktai. Šis straipsnis y- 
ra rašytas arkivysk. Giovanni Cicognani, apašt. delegato J. A. 
Valstybėms. Šis straipsnis išverstas laisvai.
Prieš dvidešimts penke

rius metus, 1917 m., balan
džio 21 d., Benediktas XV 
prelatą Eugenio Paoelli, tuo
metinį Nepaprastųjų Bažny
tinių reikalų kongregacijos 
sekretorių, paskyrė apašta
lišku nuncijum Bavarijai, 
kai tame Vokietijos krašte 
karaliavo Wittelshachų na
mų karalius Liudvikas UI.

Tą pat laiką prelatas Pa
celli paskirtas tituliariniu 
Sardes arkivyskupu. Tais 
pačiais metais gegužės 13 
d. šventasis Tėvas naują 
nuncijų asmeniai konsekra
vo vyskupu Sistine koply
čioje — Šv. Petro baziliko
je.
Pop. Benediktas XV 
dirba taikos labui

Pirmasis pasaulinis karas 
jau trejus metus siautė ir 
popiežius pilnutėliai buvo 
užimtas karo audros prob
lemomis, kurios kaskart di
dėjo.

Būdamas neutralus vi
soms kariaujančioms ša
lims, kaipo visų krikščionių 
tėvas, kurs lygiai myli vi
sus savo vaikus, Benediktas 
XV ne tik visomis priemo
nėmis darbavosi karo siau
timui padaryti galą, bet ir 
per plačiąją Bažnyčios or
ganizaciją iškelti viešumoj! 
karo baisybes, kad tuo bū
du sumažinti jo žiaurumus, 
pagerinti karo nelaisvėje e- 
santiems gyvenimo sąlygas, 
padėti nelaisviams susiraši
nėti su savo namiškiais, su
raminti juos devocijonali- 
niais daiktais, patarnauti 
jiems jų dvasiškuose daly
kuose ir dovanomis.

Jo gailestingas u ašim o ji 
mas rūpintis visų tautybių 
karių, jų šeimų, našlių ir 
karo našlaičių gerove buvo 
tikrai beribis.

Jo dažnus sielvartingi at
sišaukimai dėl taikos, adre
suojami suverenams ir val

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

UU South Oakley Ava. Chicago. Illinois
Published Daily. except Sundaya 

A metnber of the Catholic Presą Association
Suimcriptions: One Year — $6.00; Six Months -- 13.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Yesr — $7 00; 
8ix Months — $4.00. Sin&le Copy — 3 ceata.

Advertising in “Draugas” brings best resulta.

DRAUGAS
Iieina kasdien, iiakyrus aekmadieniua.

Prenumeratas kabia: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams. Ir vsngisnt pole
mikos ar asmeniškumų Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered sa se^id-Clais Mattsr Msxh 31, Uit »t Chicago. Iii
I Vfll-T tbe A:‘. o7 March 3, 1S79.

. .s

dovams, deja, ėjo niekais. 
Tais atsišaukimais visiškai 
nesidomėta.

“Per dienų dienas žemė 
permirkoma naujai liejamu 
krauju ir užklojama sužeis
tųjų ir užmuštųjų lavonais. 
Kas gali įsivaizduoti, kaip 
mes tai matome, kokia ne
apykanta siaučia vienų prieš 
kitus. Juk jie visi yra tos 
pačios prigimties, visi tos 
pačios žmonių bendruome
nės nariai. Kas juos pripa
žins broliais, kurių Tėvas y- 
ra Danguje?... žmonių idėjo
se ir moraluose pasireiškę 
tokie pakitėjimai, kad jei 
Dievas veikiau neateis mums 
pagalbon, mūsų civilizacijai 
galas čia pat numatomas” 
(Enciklika “Ad Beatissimi”, 
1914 m., Lapkr. 1 d.).
Benedikto XV artimo 
meilė

Baisaus žmonių skerdynių 
reginio begaliniai sujaudin
tas Kristaus Vikaras krei
pės į visus pasaulio vysku
pus nurodydamas jiems pa
sirūpinti nuosavas progra
mas ir pilnutėliai pasišvęs
ti artimo meilę padaryti gy
va, ją praplėsti kuo plačiau
siai ir visu pasiaukojimu ją 
praktikuoti.

Benediktas XV pilnutiniai 
ir garbingai pravedė savo 
programą. Jo kilnioji širdis 
pasirodė yra verta visuoti
nio Tėvo, Bažnyčios Galvos, 
kaip tai apibudino šv. Igna- 
tijus Kentėtojas antrojo 
šimtmečio pradžioje, kaip 
“universe caritatis coetui 
praesidens” — “pirmininkau 
jant susirinkime tų, kuriuos 
meilė riša krūvoje” (St. Igr 

• natius Antiochenus, Epistu- 
I la ad Romanos).
I Viską, ką turėjo, jis ati
davė kenčiantiesiems, kovo
tojams ir kaliniams, sergan
tiesiems Ir pavojun pakliu- 
vusiems.

Ir visas tais jo artimo 
meilės aktyvumo centras bu-

vq valstybinis sekreitorija- 
tas, kur jis dažnai asmeniai 
nuodugniai svarstė tūkstan
čius įvairiausių klausimų.

Šioje artimo meilės ir pa
storacijos darbo atmosfero
je Eugenio Pacelli praleido 
paskutinius savo tarnybos 
metus Romos Kurijoje iki 
buvo paskirtas apaštališku 
nuncijum. Jis prisidėjo prie 
pontifikalinės programos 
vykdymo aavo kasdieniu ud 
lumu ir nepertraukiamu dar
bu Nepaprastų Bažnytinių 
Reikalų kongregacijos aukš
tuose ofisuose, švento at
minimo popiežius Pijus X jį 
buvo pakvietęs ir paskyręs 
šiais kongregacijai vadovau
ti (sekretoriauti).

Benediktas XV buvo ne
paprastai būdingas parink
damas diecezijoms vysku
pus. Jis pageidavo, kad nau
ji vyskupai artimo meilės 
praktikoje būtų aukštai kva
lifikuoti, taip kad jie Šven
tą j am Sostui visu uolumu ir 
pilnu ištikimumu šventą j am 
Sostui visados padėtų jo 
šventuose darbuose. Jis pa
geidavo, kad ir diplomati
niai apaštališki atstovai bū
tų tokių pat kvalifikacijų. 
Du iš tų atstovų paskiau 

j liko popiežiais. Tai Pijus XI 
‘įr Pijus XII.
Paaiškėjo Pacelli asmenybė

Kaip tik Eugenio Pacelli 
buvo paskirtas nuncijum, 
arba “Missus Dominicus”, 1 
tuojau paaiškėjo, kad jis ' 
perdėm yra atsidavęs po- j 
piežiui ir yra kaip ir paties, 
popiežiaus akys, rankos ir! 
širdis. Vadinasi, jis buvo i 
pontifikalinis atstovas, kurs 
buvo įgaliotas veikti kaipo 
patsai popiežius ne tik su 
vyriausybėmis, bet ir su vys
kupais ir tikinčiaisiais.

Kai Vatikano atstovas ne
akredituojamas civilinės ku
rios šalies vyriausybei, jis 
vadinamas apaštališku dele
gatu. Kas kita yra nunci
jus, kurs savo rangu yra ly-’ 
gus ambasadoriams, o apaš
tališkas delegatas — pasiun
tiniams. Bet kaip nuncijų, 
taip delegatų svarbiausias 
uždavinys yra dvasiškoji mi
sija. Dėl to jie paskiriami 
vyskupais.
Eug. Pacelli siunčiamas 

su taikos laišku paa 
Vokietijos kaiserį

Arkivyskupas Pacelli nun
cijaus rolėje iš pat pradžios 
pasireiškė daugiau kaip 
aukštasis diplomatinės tar
nybos pareigūnas. Jis buvo 
nužemintos širdies kunigas, 
trokštąs skleisti amžinąjį E- 
vangslijos žodi, gailestingu
mo angelas šelpti nukentė
jusius nuo karo vargšus. Ne- 

i buvo lengvas darbas diplo- 
• matui tais įtemptaisiais ka

PRIEŠ ĮŽENGIMU | POPIEŽIAUS SOSTĄ

Monsinjoras Eugenio Pacelli 1910 m. dalyvauja kaipo 
popiežiaus pasiuntinys anglų karaliaus Jurgio V vaini
kavime (viršutinis paveikslas). Centriniame paveiksle ma
tome Eug. Pacelli, kaipo nuncijų 1918 m. Bavarijoje, jis 
dalina italų belaisviams, esantiems Vokietijoje, maistą. 
Apatiniame paveiksle matome Eug. Pacelli, kaipo Popie
žiaus Pijaus XI sekretorių. (N.C.W.C).

ro laikais, kai visa atmos
fera buvo persunkta įtari
mais laimėti respektą ir pa
lankumą.

Arkivyskupas Pacelli greit 
susitvarkė su tomis kliūti
mis ir išsklaidė neteisingus 
įtarimus. Benedikto XV nu
rodymais jis aplankė Vokie
tijos imperatorių ir įteiki 
jam popiežiaus laišką, ku
riuo Benediktas XV siūlė 
jam kooperuoti taikos rei
kale. Vokietija tais laikais 
jautėsi dar pakankamai tvir
ta ir atrodė kaipo neįvei
kiamas milžinas, net kai ir 
pati Austrijos imperija jau 
buvo pradėjus skilti į dalis. 
Tais laikais siūlyti kaize
riui taikos alyvos šakelę at
rodė, kad stengtis jį sutu
rėti nuo karo laimėjimo, a 
pie ką jis daugiausia sva 
jojo. Kaizeriui tad nepatiki 
popiežiaus laiško turinys ir 
dėl to daug nesmagumo tu
rėjo pakelti laiško įteikėjas 
nuncijus arkivyskupas Pa
celli.

Nepaisant to, netrukus vi
si įsitikino, e

k:ul arkivyskupas Pacelli 
yra tikrasis kunigas ir 
vyskupas ir jo popuRarii 
mas greit praplito ne vien 
Bavarijoje, bet ir Vokieti 
joje.

Nuo .1920 iki 1929 metų ga
lo jis buvo nuncijus Vokie
tijai. Sunkios buvo jo parei
gos. Tačiau jis tai visa nu

r-, z
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galėjo. Nes buvo visiems, 
aukštiesiems ir žemiesiems 
nuoširdus ir tėviškas.

“Kristaus vardan mes vei
kiame kaipo pasiuntiniai” 
(2 Kor., V, 20). Kaip saky
ta, jis veikė su popiežiaus 
aktyvumu ir ofisu vieningai. 
Būdamas vyskupu jis jautė 
savyje griežtąją priedermę 
pasišvęsti “ad labores et sol- 
licitudines pro Gloria Dei” 
(Cons. Trid. Sess. XXV de 
ftef. cap. 1). Jo nusižemini
mas ir dievotumas nesukėlė 
nė kokios abejonės apie jo 
veikimo tikslus; ir net dau
gumas svetimųjų ir indife
rentų į šventuosius daiktus 
pagaliau ėmė didžiai gerbti 
ir vertinti jo asmenyje ku
nigą, vyskupą ir gerąjį sie
lų ganytoją.
Eug. Pacelli pas
belaisvius ir kalinius

Tikrenybėje gana dąžnas 
nuncijaus viešasis pasirody
mas visados' buvo motyvuo
jamas šventuoju pašaukimu.

Karo nelaisvių aplanky
mas buvo mylimiausia arti
mo meilės forma. Nuncijus 
Eug. Pacelli tai'darydavo ne 
vien specialiomis progomis, 
bet dažnai, kaip tik buvo 
galima ir lailęo būdavo. Jis 
nunešdavo jiems šventojo 
Tėvo laiminimą ir asmeni
nes dovanas. Prie šio didžio
jo komforto jis prijungda
vo kitą branginamąjį: per 
ilgas valandas jis klausyda-

|vos pavienių belaisvių rei- 
i kalų, priimdavo kiekvieną 
rekomendaciją, prašymą ir 
nusiskundimą ir apsiimdavo 
pasiųsti žinių nelaisvių na
miškiams. Po to jis nelais- 
vius ramindavo, įdiegdavo 
juose viltį ir dažnai atlik
davo šventas apeigas.

Be konoeutracijos stovyk

lų jis tokiu pat uolumu ir ta 

pačia kunigo ir vyskupo 

karšta širdimi dažnai lankė 

ligonines ir kalėjimus, visus 

ramindamas ir paguosda

mas.

Visa Vokietija buvo su 
juo susipažinusi ir girdėjo 
jo sakomus įspūdinguosius 
pamokslus per įvairias di
deles ir mažas bažnytines 
iškilmes bažnyčiose, mokyk
lose ir kitose katalikiškose 
įstaigose. Dažnai jis daly
vaudavo ir pirmosios komu
nijos šventėse, taip pat ti
kėjimo sutvirtinimuose. Vo
kietijos katalikų visuomenė 
nuncijų arkivyskupą Pacelli 
Laikė kaip ir nuosavu vys
kupu ganytoju, nes jis prie 
kiekvienos atitinkamos pro
gos karštai kalbėdavo apie 
tėvynės meilę, apie šeimas 
ir jų problemas.
Nuncijus Eug. Pacelli 
riša Bažnyčios ir 
valstybės klausimus

Nuncijui arkivyskupui Pa
celli ėmė daug laiko su Ba
varija ir Prūsija padaryti 
paskirus konkordatus. Ne
paprastai ilgas laikas sunau
dotas pasitarimams ir dery
boms. Su Bavarijos respub-j 
lika konkordatas pasirašy- Į 
tas 1924 m., gegužės 29 d.,; 
ir ratifikuotas 1925 m., sau
sio 24 d. O su Prūsija pa
sirašytas 1929 m., birželio 
14 d., ir tais pačiais metais 
rugpiūčio 13 d. ratifikuotas.

Nereikia nė sakyti, kad 
tokiems pasitarimams ir de
ryboms reikalinga gili pa
tirtis, vietų, reikalų ir tra
dicijų pažinimas, taip pat 
didelis taktas.

Šventasis Sostas daromais 
konkordatais valstybėms pri 
pažįsta kai kurių privilegi
jų, ypatingas teises ir pa
pročius, bet reikalauja^ kad 
ir valstybės pripažintų Die
vo ir sielų teises, ypač kas 
link laisvės praktikuoti ra 
ligiją, bažnytinę drausmę, 
skiriant Bažnyčios ganyto
jus ir pripažįstant mokyk
lose religinę laisvę.

Arkivyskupas Pacelli tai 
visa atsiekė savo žavingu
mu, taktu, ramiausiais pa? 
šnekėsiais ir kontraktuoja- 
mos pusės tikrojo stovio pa
žinimu.

Kai 1929 metais lapkričio 
16 d. popiežius Pijus XI ar
kivyskupą Pacelli paskyrė 
kardinolu, daug kas galvo
jo, kad naujas kardinolas 
pasirinkt kokią nors vysku
piją pastoracijos darbui. Bet 
taip neįvyko. Popiežius jį 
pakvietė užimti valstybinio 
sekretoriaus vietą, kurr yra 
kiek reikšminga, tiek ątaa- 
kominga.
Pacelli jau kardimdas ir 

valstybės sekretorius

Netrukus iš valstybinio 
sekretoriaus vietos pasitrau 
kė šviesusis kardinolas Gas

pare! ir kardinolas PaeelU 
užėmė jo vietą.

Pijaus XI darbas buvo ne
paprastai intensyvus ir pla
tus visose bažnytinėse sri
tyse. Siame darbe popiežiui 
daug gelbėjo gilios patir
ties naujas valstybinis sek
retorius kardinolas Paoelli. 
Valdydamas Bažnyčią popie
žius Pijus XI atliko nepa
prastai didelius darbus, ku
riuos santraukoje galima 
pavadinti: Parapijinis gyve
nimas, pamokslų sakymas, 
misijos. Pijus XI iškėlė ka
talikų akciją, praplėtė ka
techetines iastrukeijas, re
ligines pamokas suaugu 

siems, dažną Komunijos prie 
mimą, Eucharistinį dievotu
mą, įvairių formų labdarą, 
Dievo meilės įkvėptąją soci
alinę pagalbą artimui ir vis
ką, kas tik yra naudinga 
sieloms įsigyti kuo daugiau 
Dievo malonių.

Valstybinis sekretorius 
kardinolas, taip tariant, yra 
kaip ir dešinioji popiežiaus 
ranka. Tad šis sekretorius 
visados yra arčiausia popie
žiaus — greta popiežiaus. 
Kardinolas Paeelli netrukus 
giliai susipažino su popie
žiaus mintimis, jo norais ir 
siekimais, kurie buvo pa
grįsti Dievo meile. Tad

valstybinis sekret orius 
vyskupams ir visiems ti
kintiesiems visados pla
čiai išaiškindavo popie
žiaus mintis ir norus,

Ir tuo būdu, reikia pripažin
ti,. jis kooperuodavo su Pi
jum XI. Ir būdamas valsty
biniu sekretorium kardino
las Pacelli dažnai lankyda
vo bažnytines, arba kitas
kokias katalikų iškilmes ir •
visados visur karštai ir uor 
Iiai apaštalavo sielų išgany
mui.
Kardinolas Paeelli, kaipo 

legatas a latere lanko 

įvairius kraštus
Popiežiaus siunčiamas į 

kokias nors svarbias religi
nes iškilmes asmenis atsto
vas yra vadinamas “Legate 
at latere” (popiežiaus lega- 
tas). Būti popiežiaus legatu 
yra didelis įvertinimas ir 
pagarba. Valstybinį sekre
torių kardinolą Pacelli po
piežius tuo būdu keletą kar
tų pagerbė.
e 1934 m. spalio mėnesį jis 

buvo pasiųstas legatu į tarp
tautinį Eucharistinį kongre
są Buenos Aires. Iš ten grįž
damas kardinolas Pacelli ap
lankė Rio de Janeiro, kur 
atstovų rūmuose ir vyriau
siojo teismo rūmuose sakė 
kalbas. Jis tenai tikrai kara
liškai pasitiktas ir sveikin
tas. Tokiomis progomis sve
čiui tenka išgirsti daug vir 
šokių komplimentų. Bet kar
dinolas Pacelli nepaisė tų 
visų savo asmens įvertinu 
mų.

{statymu leidėjams ir tei
sėjams jis nurodė, kad jie 

savo darbuose visados va 

duotųsi paties Dievo įstaty

mais, kad rūpintųsi visų 

bendruomenių —r visų žmo* 

nių gerove.

Du kert popiežiaus lega
tu jis buvo pasiųstas į Pran
cūziją; 1935 m. balandžio 
mėnesį dalyvauti Liurde tri-

(Nukelta į 5 pusi-į

, i | 't!t i
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Švenčiame Visų Tėvo Garbinga Jubiliejų ;
(Atkelta iš 4 pusi.) kė, kad: “Jėzus tarė Simo (

----------------------------------  nui Petrui, ‘Simonai, Jono
dienio iškilmėse ir uždaryti Sūnau ar tu mane labiau 
Žmonijos Atpirkimo pašau myli negu tie kitf „ (gv Jo_

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 6ram ir jekmi"9as Susirinkimą’ Įvairu - Įdomu .
Nekalbamųjų judžių (fil

mų) artistas Gareth Hughes 
yra įstojęs į vienuolyną ir 
dabar žinomas kaip brolis 
Dovydas.

daržo atidarymas
West Side. — Aušros Var

tų parapijos daržo atidary
mas įvyko. Nors oras buvo 
gana šaltokas, vis gi vietos 
parapijiečiai gražiai pasiro
dė skaitlingai dalyvaudami, 
ypač motinėlės. Labai daug 
svečių atvažiavo iš kitų Chi
cagos kolonijų. Visi gražiai 
linksminosi prie smagios mu 
zikos, komiteto nariai man 
dagiai vaišino susirinkusius, 
o ką jau bekalbėti apie ge
rąsias šeimininkes, kurios, 
ištikrųjų skaniausiais val
giais sotino kaip vietinius, 
taip ir malonius svetelius.

Klebonas kun. J. Dam
brauskas labai dėkingas vi
siems atsilankusiems ir gau-

West Side. — Moterų Są 
jungos 55 kp. susirinkimas 
įvyks šį vakarą gegužės 12 
d. Visos narės prašomos bū
tinai dalyvauti.

Dėmesio
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks d. Šerpečių (“Draugo” agen- 
trečiadienį, gegužės 13 d. 8 Į to) namuose buvo dvigubo

Dvigubas džiaugsmas
North Side. Balandžo 26

linį jubiliejų; 1937 m. liepos 
mėnesį pasiųstas atidaryti 
Lisieuxe šv. Teresėlės Kūdi
kėlio Jėzaus pagarbai pasta
tytą baziliką. Liurde būda 
mas jis kalbėjo atvykusiems 
įvairių tautų kunigams apie 
jų pašaukimą, priedermes ir 
šventą gyvenimą.

Iš Lisieux jis nuvyko į 
Paryžių ir ten Notre Dame 
katedroje sakė pamokslą, iš
keldamas reikšmingą pran
cūzų tautai šūkį “Orate, a- 
mate, vigilate” — Melski
tės, mylėkitės, budėkite. Jis 
atvaizdavo prancūzų tautos 
garbingą praeitį ir jos mi
siją, kurią Apvaizda jai pa
vedė savo doru gyvenimu 
saugoti ir ginti šventą tikė
jimą.

1938 m. gegužės mėnesį 
popiežius jį savo legatu pa
siuntė į tarptautinį Eucha
ristinį kongresą Budapešte.
Ir tenai kardinolas legatas 
sakė kelis didžiai reikšmin
gus pamokslus.

i Tautų išlaisvinimas
1936 m. spalio ir lapkričio ginklavimosi vergovės; 

mėnesiais valstybinis sekre
torius kardinolas Pacelli ap- Išmintinga tarptautinių t Jūsų pavyzdinga koopera 
lankė J. A. Valstybes. Ir i institucijų rekonstrukcija cija, mes išmokėjome virš

nas, XXV, 15). Tris kartus 
pakartojo tą klausimą ir kai 
gavo šv. Petro teigiamą at
sakymą, Jėzus tarė: “Ganyk 
mano avinėlius”, “Ganyk 
mano aveles.”

Popiežius Pijus XII yra 
visų Tėvas. Jis kupinas Die
vo ir artimo meilės. Jis pa
geidauja, kad visa žmonija

vai. vakare Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry.

Kadangi šiomis dienomis 
katalikiškas pasaulis mini 
Jo šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII vyskupavimo 25 
metų sukaktį, tad Federaci
jos apskritie tą sukaktį pa-

daugiau ir giliau pamiltų minės savo susirinkime. Į
Dievą ir pildytų Jo ir Baž
nyčios įsakymus, žodžiu ir 
raštu jis tuo daugiausia rū
pinasi.

Popiežiaus Pijaus XII 
taikos sąlygos

Pijaus XII išleistos taikai 
penkios sąlygos pasiliks ne
ginčijamos, nes tik tomis 
sąlygomis galima pasauliui 
grąžinti teisingą ir patva
rią taiką. Šios sąlygos:

Nepriklausomybė visoms 
tautoms, didžiosioms ar ma-

susi rinkimą atsilankęs kun. 
K. Barauskas, pasakys kal
bą atatinkamoje temoje. Po 
kalbos bus aptarti svarbiau
sieji reikalai. Taip pat trijų 
apskričių būsimo pikniko 
reikalai.

Į šį susirinkimą kviečia
mi organizacijų ir draugijų 
atstovai ir pašaliniai žmo
nės, kuriems rūpi kataliky
bės ir visuomenės reikalai.

Valdyba

zoms
$204,000 išmokėta

, stiprioms ar silpnoms; parapijos skolos
IS Kun. Baltutis šauniai 

šventė trilypį jubiliejų

čia nebuvo jis užsidaręs.1 tikslu pašalinti
klaidų pasėkas.

Tautų ir visų žmonių, taip 
pat ir etninių mažumų tik-

Daugumą vyskupijų ir ka
talikiškų mokslo ir kitų į. 
staigų aplankė. Visur entu
ziastingai buvo sveikinamas, rų reikalų ir teisingų reika- 
Jis Amerikoj lankėsi arčiau lavimų nuodugnus persvars-
susipažinti sų religiniu tau
tos gyvenimu, kurs čia vis 
smatkiau pulsuoja nuo pir
mųjų misionierių pijonierių 
laikų.
Popiežiaus Pijaus XII 
jubiliejus e

Dabar visas pasaulis mi
ni ir švenčia šventojo Tėvo 
Pijaus XII, buvusio Eugenio 
Pacelli, 25 metų vyskupavi
mo sukaktį — sidabrinį ju
biliejų.

Iš tų dvidešimts penkerių

tymas;
Bet svarbiau kaip kas ki

ta, tai nuoširdus ir efekty
vūs grįžimas prie Dievo įsta
tymų nekeičiamų principų.

Pijus XII yra įvairių pa
sauly siaučiančių neteisybių, 
ypač silpnųjų išnaudojimo, 
griežtas priešas. Už tai jam 
tenka gili pagarba ir jos ne
vystąs vainikas.

Pasaulis turėtų susidomė
ti universalaus Tėvo įspėji
mais ir tautos iš naujo ture-

džiaugsmo puota. Vienas — 
šerpečių sūnus Kazimieras 
buvo iš kariuomenės parvy
kęs dešimčiai dienų atosto
gų, Kitas — pasinaudodami 
proga Juozas ir Genovaitė 
Rėkai pakvietė jį būti jų 
dukrelės krikšto tėvu. Krikš
to motina buvo Stella Ris- 
kiukė (po vyru pavardės ne
teko sužinoti). Jaunai Rė- 
kaitei duotas vardas Carole- 
Jean. Sulauktuvių ir krikš
tynų puotos buvo Serpečių 
namuose, kur dalyvavo a- 
biejų pusių giminės ir drau
gai.
Parapijos karnivalas

Teko sužinoti, kad 15 d. 
šio mėnesio parap. darže 

I prasideda parapijos naudai 
karnivalas, kuris tęsis iki 
24 d. šio mėnesio. Draugi
jos jau išrinko darbininkus 
darbuotis tame karnivale. 
Visi parapijonai nuoširdžiai 
kviečiami lankytis ir parem
ti parapijos reikalus. Bus 
galima laimėti labai gerų 
daiktų.
Vakaras pasisekė

Draugijos Šv. Cecilijos 
narių pagerbimo vakaras pa 
sisekė. Atsilankusieji buvo 
patenkinti programa ir sa
ko, kad laukia daugiau to
kių parengimų. Teko suži
noti, kad draugijai liko pel
no, nors vakaras buvo su
rengtas be žymesnio garsi 
nim^..
Šv. Vardo draugijos

šiai paremusiems. Par.

RADIO
Radio klausyto jai galės 

smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausydami re- 
guliarės antradienio radio 
programos, kuri įvyks šian
die 7 valandą vakare iš sto
ties WGES. Šių programų 
leidimu rūpinas Peoples Fur- 
niture Co., 4183 Archer Avė. 
Šios dienos programoj da
lyvaus Jonas Romanas, se
sutės Praninskaitės, “dėdė” 
Vaitekūnas; kalbės audito
rius J. P. Varkala ir kiti. Ne
pamirškite pasiklausyti. I

Rep. XXX j

metų jis praleido trejus me-. tų praregėti, kad be Dievo, 
tus ir du mėnesius Sv. Pet
ro Soste, kaipo vyriausias 
Kunigas ir Kristaus Vikaras 
žemėje.

be Jo įstatymų ir be Jo mei
lės negali įvykti nė kokis 
pasaulio teisingas atstaty
mas, arba naujoji santvar-

Dieviškoji Apvaizda pri- ka. Tegul karštai trokštan- 
rengė jį prie šios vyriausios Į čios taikos paparčiai pasi-
vadovybės visuotinoje Baž- j reikš visur per šį Pijaus XII 
nyčioje dėl jo intelektualo jubiliejų. Mes visi meldžia
mo, plačios diplomatinės o- mės, kad žmonija išsilaisvin-

praeities $200,000.00 skolos ir beliko 
| tik $46,000”. Taip kalbėjo 
kun. A. Baltutis per jubilie
jinį bankietą parapijos sa
lėje praeitą sekmadienį.

Daug Gimimo Panelės Švč. 
parapijos žmonių susirinko 
pagerbti kun. A. Baltutį, ku
ris praeitą sekmadienį šven
tė varduves, 27 metų kuni
gystės jubiliejų ir 15 metų vakaras 
klebonavimą toje parapijoje.
Kun. Zakarausko choristės 

Pagerbtuvių vakaro sur
prizas buvo kun. Antano Za
karausko ‘Glee Club’ choras, 
kuris įspūdingai atliko pro
gramos dalį. Veikalai buvo J no 
gana sunkūs. Matosi, kad 
kun. Baltutis turi ne tik ge
rą kamendorių kunigo An
tano asmenyje, bet ir nepa
prastą muziką.

Parapijos choras, vadovys 
tėj Janu&ausko, su dideliu 
būriu solisčių, džiugino pub
liką. Pasirodo, Marąuette 
Parke yra tiek talento, jog 
užtenka dviems chorams.

Šv. Vardo draugijos va
karas geg. 3 d. buvo taip 
pat sėkmingas. Jaunieji lo
šėjai labai gražiai užsireko
mendavo lošime “Ponas Dau 
ganoris”. Draugijai liko pel

ytis

WHOLESALE

v
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LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vt-ų 
Chicago.

rijentacijos, o ypač dėl jo 
švento kunigiško gyvenimo.

Mūsų Viešpats, skirdamas 
jį savo Vikaru žemėje, sie

tų iš šiandieninių sukrėtimų 
ir iš naujo laisvai vaikščio
tų krikščioniškos civilizaci
jos takais.

Solistė Druktenytė tikro 
talento dainininkė; J. Skel 
ly taipgi žavi klausytojus; 
M. Janušauskienė su Samoš
ka maloniai sutarė duetu; 
parapijos vaikučiai su benu 
ir programėlių, sesučių išla
vinti stebino publiką. XXX

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, aav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Teta fonas: BOULEVAIU) 0014

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

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

Vėsokas, bet
sėkmingas piknikas

Praeitą sekmadienį Visų 
šventųjų parapija vėsokai, 
bet labai sėkmingai pralei
do savo piriną metinį pikni
ką Vytauto parke.

Parapijos klebonas kun 
Paškauskas su savo ko.men- 
doriais . ir komitetininkais 
gana sunkiai darbavosi Ir 
įnešė daug paįvairinimų. Y- 
patingai reik duoti daug 
kredito valgyklos šeiminin
kėms už puikų vaišinimą 
piknikierių. Spėjama, pada
ryta gražaus pelno. XXX

WOIK NTIJDIO
i94r» virsi 35‘ Street

J Jo f m' Jfot/tJmy
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Garantuotas.

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir- 
uioe rflžlea au mo- 
dernUkomla užlai
domis Ir Hollyvvood

ENGIezreod ftfttt 
ENGHewood 5840

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio 

Beat

AIIZAC R A R A D Pasirinkti ir Prisipirkti 
LMIKMJ U/AD/AIN Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL, KAINOS N EI*AKŲJŲ LR KOL. JŲ DAR GALIMA GAUTI! 

('.ciTMiės RūAles Auglys Gauiuuitue, Tik 15 ToUinotnlų Valstijų. 
(Vaidilos patarimai angUnlakama nurodo, kad trumpoj ateityj, karta pro
dukcijos d&let. gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)

PR1PIM1YK1T SAVO SANDKIJLS 1A SUKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA IHataiontan Mine Ituu. U 
gerų mainų, daug dulkių iMinut. Pcrkaut &
tonus arba daugiau, už tuoų ...........................

Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK BAND LUMP anglys, ui 
tonų .....................................................................

$8.40 

$10.50
KOPPERS COKE (KOKSAI), ui wta- <1 O QC
nų tonų, ................................................................... ųllA.tJtJ

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. POKTSMOUTH 9022

P) A R A D Yr* (ierian8ittS Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L*/iD/\l\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardų ir apžiūrėk sta
lių ir aukštų rūšį LENTŲ—MILL- 

. WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažą, porėių, viš- 
kų, skiepų ir f lutų. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

Jr

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MDMF SPECIALI

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIŲ MUZIKOS

INSTRUMENTŲ 
A M K

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, ‘‘Tunable Tom Toma” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai "Cymbols" Ir 
‘‘Cymbol Holders” kur tik reika
lingi. "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benami Ir orkrstroms, Trūbos, 
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
nai "Standard” tšdlrbysClų, Smui
kos, Cellos, Strūninlai Basai, Gul
ta rai. Banjos, stūnal, Ir '‘casea", 
"mouth pieces", "mute reeds”. Ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas sniuikoms smičių tr 
"cases”. Pataisome Ir atnaujina
me 'visokių ISdirbysčių phonogra- 
fus ar Jųjų dalis.

A B .O. DRIMMER8 SERVICE 
• 14 Maxwell Street, Chicago

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl geriausio palengvinimo 

kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
"NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

"HEALTH SHOES.” PaduS- 
kaitės dėl Kornų, Caliouses 
ir Bunions.

Kojos Anstpauda Veltui.

BATAIDMIHI Ir Paplatinti 

189 NO. LA SALLE ST.

FOO'

f
20c

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IPARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlls ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vale 
PENKTAD. ir SESTAI). 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
• 6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

S ANT PIRMU MORGICIU!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROG$ DABARTINĖMS ŽEMOMS

Protection 
<or vour

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI?
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi Š5.SO8.08 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3>/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTEI) ST.

. i
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Rytoj kalbės popiežius Pijus XII 
per radiją

Katalikų bažnyčiose pamaldos 
popiežiaus Pijaus XII garbei 
Chicago arkivyskupas S. A. Stritch 
atidarė popiežiaus jubiliejų.

Jo Eksc. arkivyskupas S. 
A. Stritch, Chicagos arki
vyskupijos ganytojas, sek
madienį, geg, 10 d., švč. 
Vardo katedroje iškilmingo
mis pontifikalinėmis mišio- 
mis atidarė tridienio (tri- 
duum) pamaldas popiežiaus 
Pijaus XII pagarbai minint 
25-rių metų šventojo Tėvo 
vyskupavimo sukaktį. Tri
dienio pamaldos vyks visose 
arkivyskupijos bažnyčiose.

Visas katalikiškas pasau
lis mii šią sukaktį.

Sekmadienį iš Vatikano 
kabeliu per apaštališką de
legatą Washingtone, JE. 
arkivyskupą Amleto Giova- 
nni Cicognani, Amerikos 
katalikams, dalyvaujan
tiems tridienio pamaldose, 
prisiųstas šventojo Tėvo 
laimiimas.

Angliška spauda taip pat 
pagerbia Pijų XH per šį ju 
biliejų ir giliai įvertina 
šventojo Tėvo nuolatinį dar
bavimosi dėl pasaulio ramy 
bės ir visos žmonijos gero
vės.

Chicagos arkivyskupijos 
oficialaus organo New 
Wold redaktorius kun. E. V. 
Dailey sekmadienį per radi
ją iš W-G-N stoties kalbėda
mas tarp kitą pareiškė, kad 

L kaip katalikai, taip nekata- 
likai, vadinasi, visa žmonija, 
laukia sau iš popiežiaus va
dovybės ir pagalbos. Žmogiš 
kos institucijos, sakė kun. 
Dailey, iškėlė sutartis ir kon 

’ferencijas ir agresoriai pa
darytus paktus pakeitė vien 
popiergaliais. Visi jų žadėji 
mai sutrempti. 1900 metų 
tvirtai gyvuojąs Vatikanas, 
kur gyvea vyriausias Kata
likų ganytojas žemėje— po
piežius, gali virsti taikos 
pajėgų raliavimo vieta. Nes 
popiežiaus taikos planai yra 
didžiai įtakingi. Popiežiaus 
taikos programa paremta 
Kristaus idealizmu. Jei mes 
tai. seksime, laimėsime. 
Katedroje pamaldos

Šiandie katedroje mišias 
pontifikuoja auriliarus vys
kupas W. D. O’Brien religi
nių ordenų ir kongregacijų 
broliams ir seserims.

Rytoj, trečiadienį, arkivy
skupas Stritch katedroj vai
kams laikys iškilmingas mi
šias, vadinamąsias “missa 
recitata”, kai visi tikintieji 
atsako mišių celebrantui.

Rytoj Chicagos arkivys
kupijos visos mokyklos bus 
uždarytos.
Tridienio pamaldos rytais ir 
vakarais įvyksta visose ar
kivyskupijos bažnyčiose.

Rytoj 1 valandą po pietų 
Šv. Tėvas Pijus XII kalbės 
per Vatikano stotį. Kalba 
bus girdima ir Amerikoje.

jugoslavai kovoja,
« v

prieš asi
Chicagoj gyveną jugosla

vai, serbai, kroatai ir kiti, 
turėtam masiniam susirinki
me pasisakė griežtai visomis 
priemonėmis kovoti prieš 
ašį ir padėti Amerikai lai
mėti karą sutriuškinus dik
tatorius Europoje.

Olandijos sosto 
įpėdinė Chicagoj

Olandijos sosto įpėdinė 
princesė Juliana šiandien iš 
Kanados atvyksta Chicagon. 
Čia ji tris dienas viešėš 
tarp savųjų tautiečių.

Akių daktaras 
nori praktikuoti
1941 metais nuo nacių pabė 

gęs ir Chicagon atvykęs 
luksemburgietis akių gydy
tojas specialistas Charles 
A. Learry, 46 m. amž., nega 
li gauti valstybinio leidimo 
praktikuoti, nepaisant to, 
kad jis turi diplomus iš 
Miuncheno, Berlyno, Berno, 

Vakar, pirmadienį Švč. i strasbourgo ir Prancūzijos 
universitetų, kuriuos lankęs.

Dabar jis kreipės į vyres
nįjį teismą gauti vadinamą-

Vardo katedroje iškilmingas 
mišias pontifikavo aujcilia- 
rus vyskupas Bernard J. 
Sheil. šios pamaldos buvo 
moterims.

Ragina įsigyti anglių

ALSAB WINS PREAK NESS IN RECORD TIME
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(“Dr&ugaa” Acme telephoto)

Finiah of the Preakness at Pimilico, Md., where Alsab, tvvo-year-old Champion of 1941, returned 
to his old form to take the great stake. Sun Again and Reąuested ran dead heat for second. Alsab’s 
time 1 minute 57 seconds sėt a new record for the race.

Karinės tarnybos drafto boardai
) • '

siuntinėja vyrams paklausimus
Noripia patirti ar visi vyrai panaudoja 
savo gabumus šalies gerovei

Karinės vyrų konskripci- 
jos direktorius Illinois vals
tybėje pulk. Paul George 
Armstrong praneša “Drau
gui”, kad visi lokaliniai draf 
to boardai siuntinėja šiemet 
vasario 16 d.įsiregistravu- 
siems vyrams paklausimus 
(Questionnaires) apie jų tu 
rimus užsiėmimus (darbus).

Kiekvienas registrantas 
gavęs tų paklausimų lapus 
dešimties dienų laikotarpiu 
turi juos išpildyti tr grąžin
ti savo boardui. Pulk. 
Armstron sako, kaad jei ku
rie registrantų turės sunku
mų patys tai atlikti, tuo rei 
kalu jie gali kreiptis į bile 
vieną kurį United States 
Employment Service ofisą, 
arba į darbininkų unijų vir
šininkus, arba į savo drafto 
boardo patariamojo boardo 
narius. Jie pagelbės išpildy
ti paklausimų lapus. Pažy
mi, kad drafto boardų kler

kai negali registrantams gel 
bėti, nes jie užimti nuosa
vais darbais.

Šių paklausimų tikslas, 
pareiškia direktorius Paul 
Armstrong, patirtų ar visi 
registrantai vyrai panaudo
ja turimus savo gabumus 
šalies gerovei šiais nepapras 
tais laikais, kai vyriausybė 
reikalinga kiekvieno koope
racijos.

Paskiau užsiėmimų pa
klausimai bus siunčiami ir 
tiems nesantiems karo tar-

Laikraščio ir knygų leidėjas susilaikė 
su Dievu

✓
Užvakar mirė Chicagoje Antanas 
Oliševskis, žymus lietuviškos išeivijos 
Amerikoje veikėjas.

Antanas Olševskis, adv. ( Antanas Olševskis kurį 
laiką sirgo. Prieš keletą sa
vaičių velionis pasikvietė ku 
nigą ir susitaikė su Dievu ir 
Bažnyčia. Jisai buvo aprū
pintas Šv. Sakramentais.

Olio, kandidato į teisėjus, 
tėvas, užvakar mirė Chica
goje.

Antanas Olševskis Ameri
kos lietuvių išeivijoje buvo 
žymus veikėjas, stambus 
bankininkas, didelis biznie
rius, laikraščio “Lietuva” ir 
įvairių knygų leidėjas. 
Antanas Olševskis ilgą lai-

, . . . o . , .ką nepalaikė su Katalikųnyboje, kūne registmvosi
1940 m. spalio 16 d,. 1941, Bažnyčia ryšių, tik pastaruo
m. liepos 1 d. ir 1942 m. ba- j )u laiku tikėjimas jame ėmė 
landžio 27 d. atgyti.

į jį “writ of Mandarnus”, kad 
priversti Illinois registraci
jų ir švietimo departamento 
direktorių Frank G. Thomp 
son iš duoti jam “laisnius” 
praktikuoti.

Nuo teismo nusprendžio 
priklausys ir kitų iš Euro-

Donald M. Nelson, karo 
gamybos viršininkas, ragi
na visos šalies gyventojus 
be delsimo įsigyti kuro —j pos apie 200 bėglių gydyto 
anglių ateinančiai žiemai.! jų likimas Chicagoj. Jų mo-

Svarbu žinoti
drafto registrantams

Karinės vyrų konskripci- 
jos direktorius Illinois vals
tybėje pulk. Paul George 
Armstrong praneša drafto 
registrantams, kad jie visa
dos su savimi turėtų boar
dų išduotus certifikatus 
(korteles) apie savo regis
travimąsi.

Anot direktoriaus, polici- 
į ja daug vyrų sulaiko apklau 
sinėtt Kurie neturi susavi- 
mi registravimosi certifika
tų, tie laikomi uždaryti iki 
nustatoma jų tapatybė, kad 
išvengti šių nesmagumų, vy 
rai visur visados turi su sa
vimi turėti savo registravi
mosi liudymus.

Kaip kai kurie kiniečiai sutiko 
japonų bombas

Kiniečių rašytoja atskleidžia kai kurias 
paslaptis jų gyvenimo

Kinija veda smarkias ko- ( Subėgę kiniečių kaimo gy 
vas su Japonija. Kinija įdo- ventojai sako: “Mes nežino-
mus ir nepaprastai įvairius 
kraštas. Daugelio kimęčių 
psichologija yra įdomi ir pa 
sakytuzųęm kai ^kuriais at- 
žvilgiaia keistoka. Kiniečių 
žymi rašytoja Pearl Buck 
atskleidžia įdomių paslapčių 
iš Kinijos gyvenimo. Ji rašo, 
kad kartą japonų bombone
šiai užskrido ant Kinijos gy 
venamųjų vietų ir numetė 
keletą bombų. Japonų bom
bos išmušė gilias ir didelės 1 
duobes. Kiniečiai subėgo, 
žiūri į bombų skveldras ir 
džiaugiasi bombų pasėko
mis — išraustomis giliomis 
duobėmis.

jom, kad yra tokių didelių 
kiaušinių, kurie krisdami iš

Viena vienuolė išvežta 
į Sibiru, o kita 
žuvo per karų
Chicagoje gauta žinių, kad 

vienuolė Elzbieta Breivytė 
(Sesuo M. Pankraca) iš Lie
tuvos bolševikų išvežta į Si
birą. Ji prieš nacių ir bolše
vikų karą dirbo Vytauto Di
džiojo universiteto kliniko
se, kaipo gailestingoji sesuo.

Vienuolė Salomėja Jakin- 
čikaitė žuvo per bolševikų ir 
nacių karą. Ji ir gi dirbo 
Vyt. Didžiojo universiteto 
klinikose, kaip gailestingoji 
sesuo (norsė). Abi paminė
tos vienuolės priklausė 
Vargdienių seselių kongre
gacijai.

.. .. .. . , . Taip pat gauta žinių, kaddangaus gali išrausti tokias ., .. __ .n.., Marijampolėje Vargdienių

seselių namas ir novicijato 
namas paverstas ligonine.

dideles duobes. Tai dievų pa 
laima, juk mums dabar ne
reikės kasti duobių, kad tu
rėtumėm vandens”. Po šio 
įvykio kiniečiai iškėlė dide
les vaišes ir džiaugės visą 
dieną, kad staiga prie jų so 
dybų atsirado gilios duobes, 
pilnos vandens.

flnnųUise
saga...

Sense provides Dollars 
for Defense!”

Priešingai gi gali sekti ang
lių paskirstymas. Paskiau 
geležinkeliai bus užimti ka 
riniais' reikalais.

kalo cenzai čia nepripažįsta
mi.

ŪSO fondams 
kampanija

Jūra — kartais maloni ir 
graži, vylinga ir žiauri, nie
kuomet nebūna ta pati nors 
dviems minutėms. Beveik 
žmogiška savo audromis ir
amžinu neramumu.5 *

Mirė gatvėkariu 
linijų prezidentas
Mirė Charles Warren 

Chase, Chicagos gatvėkariu 
linijų prezidentas. Buvo 64 
m. amž.

Visoj šaly ir Chicagoj iš
kelta kampanija surinkti 32 
milijonus dol. fondų ŪSO 
(United Service Organlza- 
tion). Kampanija inaugu
ruota pokyliu Stevens vieš
buty. Chicagai kvota numa
tyta 1,749,432 dol.

Roma, gegužės 11 d. — 
Italų radio paskelbė, jog 
britų nustoliai Viduržemio 
jūroj siekia septyniolikos 
orlaivių.

Dar vienas cukrui 
registravimasis

Office of Prlce Adminis- 
tration Chicago rajono di
rektorius Michael F. Mulca- 
hy paskelbė, kad šio gegu
žės mėnesio 21 dieną Chica
goj įvyks priedinis cukrui 
registravimasis tiems, kurie 
nesiregistravo skirtu laiku - 
gegužės 4-7 dienomis. Sako, 
jie turės prisistatyti paskir
stymo (ration) boardų raš
tinėse ir pasakyti tikrąjį 
priežastį, dėlko nesiregistra 

to
gaus cukrui knygutes.

blissfully ignored. To have 
lt repaired coats little. Būt re- 
pair on the ceiling below, dam- 
•ged by dripping water, comei 
high.

Londonas, gegužės 11d.—
Oficialieji sluogsniai pareiš
kia, jog britai tebetęsia Ma
dagaskaro strateginių vietų į vo gkirtu laiku. Tik po 
okupaciją.

Spend penniei to repeit the 
kak. Save the dollan to buy 
DRFRNSR SAVINOS BONDS. Every 
Household budget—every salary 
check—should go in part for 
Defense Savings to help defeat 
the enemies of freedom.

X Komp. A. Aleksis, pir
mas L. V. Chicago apskr. 
choro vedėjas, telegrama pa
sveikino chorą jubiliejaus 
proga suruoštam koncerte 
praeitą sekmadienį. Progra
moj buvo ir viena A. Alek
sio dainų “Berneli mūsų”.

X D. Varnas, S. Kuprytė, 
P. Pečiukaitė ir A. K mušas,
L. V. Chicago apskr. choro 
“politikieriai” parodė gabu
mų ir vaidinime, ypatingai 
pats didysis “politikierius” 
D. Varnas.

X Elzbieta Paurazienė, 

Moterų Sąjungos centro pir
mininkė gegužės 7 d. susi
laukė sūnaus, sveriančio virš 
6 svarų, kuriam bus duota 
vardai Davis-Nolan. Jos vy
ras St. Paurazas seniau gy
veno Chicagoj ir buvo žy
mus veikėjas.

X M. Brenzaitė, Mot. Są- 
gos 21 kuopos organizatorė, 
praeitą sekmadienį sykiu da
lyvavo tos kuopos dvasinėj 
puotoj. Kadangi tą dieną 
šventė savo gimtadienį, kuo
pa ją nuoširdžiai sveikino.
M. Brenzaitė yra sesuo ži
nomų bankininkų Brenzų ir 
vedėja didelės ledo dirbyk- 
los.

X L. Vyčių Chicago apsk. 
choro jubiliejinis ir pirmas 
naujo vedėjo muz. L. šimu
čio Jr., suruoštas koncertas 
visiems padarė gero įspū
džio. Choras buvo priruoš
tas muzikaliai: nežiūrint di
delės sopranų ir altų persva
ros, balsai buvo lygūs, tik 
šiek-tiek jautėsi stoka te
norų. Sveikinam naują, ga
bų choro vedėją.

X Šv. Jurgio parapijos 

choro dainų festivalis pra
eitą sekmadienį buvo reta 
meno puota dainos ir muzi
kos mylėtojams. Programoj 
dalyvavo stygų ansamblis, 
trys chorai: moterų, antifo- 
nalis ir didysis parapijos 
priede linksmas numeris 
Čiuro ir Budrikienės ir so
listė G. Klevickaitė. Chorai 
komp. A. Pociaus buvo ge- 

I rai priruošti, šv. Jurgio pa
rapijos choras yra didžiau
sias ir geriausias lietuvių 
parapijų Chicagoj choras.

X Dr. Bolotov šauniu pa
sidarbavimu, komisijai nuo
širdžiai kooperuojant, Rock
ford, UI. užvakar Aragona 
salėj buvo surengtas puikus 
koncertas. Dainavo iš Indi
ana Harbor atvykęs šv. Ce
cilijos choras, L. Šimučiui 
Jr., diriguojant. Gražiai so
lo dainavo L. Vyčių choro, 
čikagiškio, solistė Hariet 
Lukas. Kalbėjo kun. J. Nau

džius, Šv. Pranciškaus par. 
(Ind. H.) vikaras ir kun. 
Juozaitis, šv. Petro ir Povi
lo par. klebonas Rockforde. 
Choro aktoriai mikliai vai
dino “Tai politika”. Kalbė
jo ir “Dr.” red. L. šimutis. 
Tuo parengimu nuoširdžiai 
pagerbtos motinėlės.
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