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Naciu Teroras Lietu vo j
Italijos submarinas pasidavė Žaibo karas

400 KRYŽIŲ
Anksčiau jau buvo gauta 1 ■! _ I I ■ _■

žinių, kad naciai Lietuvoje, AlUGFIKOS 1(31*0 IfllVUI
paskelbė tariamąjį plebisci
tą. Vadinas, Austrijos Ans- 
chlusso būdu lietuvius pri
verstinai pavers “vokie
čiais.”

Šiandie gi gauta žinių, jog 
Lietuvoje naciai sušaudę 400 
asmenų, kurie esą sabotaži
ninkai ir tariamieji komu
nistai. Beto, pranešama, jog 
jų dauguma lenkai.

UŽ TAUTĄ.

Nuskandintas trečias ašies submarinas

Rio de Janeiro, gegužės 27 
d. — Nepatvirtinti praneši
mai iš Recife pareiškia, jog 
Jungtinių Valstybių laivyno 
orlaiviui pradėjus ataką Bra 
žili jos vandenyse, pasidavė 
vienas Italijos submarinas..

Tuo į devynias dienas Bra
zilijos vandenyse nuskandin
ta trys ašies submarinai.

St. Lucia, gegužės 27 d.— 
Šiandie oficialiai paskelbta, 

Mes nesam linkę tikėt, kadi 3°g ašies submarinas, kuris 
sušaudytųjų dauguma būtų manoma pirmadienį sužalo
buvę lenkai, o 400 komunis
tų šiuo metu Lietuvoje sun
ku būtų rasti, nes visi ko
munistai, kurių Lietuvoj bu
vo labai maža, pabėgo Rusi
jon.

Nuo nuožmios nacio ran
kos greičiausiai nukentėjo 
nuoširdieji lietuviai, kurie 
pasiryžo kovoti už teisę va
dintis lietuviais. Jei naciai 
tikisi teroru palaužti lietu
vį, jie skaudžiai nustebs, nes 
lietuvis yra gajus ir moka 
prieš prievartą kovoti.

PRUSEIKOS NESĄMONE.
“ ‘Draugas’ kaip kada pra- 

sitaria, kad Rusijai reikia 
teikti paramos. Jie, žinoma, 
tai sako ne apie save, bet 
apie Amerikos valdžią,” taip 
porina didžiaisiais Rusijos, 
bet ne Amerikos, vargais 
gyvenąs Pruseika.

Kaip ir visi komunistai,
Pruseika savo argumentuo
se logikos nevartoja. Jam 
svarbu kaip nors kam nors 
įkąsti. Jei “Draugas” ragina 
vyriausybę remti Rusiją, 
aišku, jis tuo pačiu ragina 
lietuvius remti Amerikos vy
riausybę ir prisidėti prie me 
džiaginės paramos kovai 
prieš nacius. Juk, “draugas”
Pruseika, siunčiamoji vy
riausybės parama Rusijai iš 
padangių nenukrenta'. Ją tu
ri sudaryti paprastieji žmo
nės, valstybės piliečiai.

•
TREČIOJ EILEJ.

Abekas “Vilnyj” rašo, jog 
“gali kaip kam patikti ar 
nepatikti Stalinas, Church
illis, Rooseveltas bei Chiang 
Kai-shek.”

Na, kam kas arčiau prie! giai Rusijoje būtų daug sek- 
širdies, tą ir minime pirmoj mingesni, jei ne Amerikos 
vietoj. Todėl tai Abekui Sta- į ir Anglijos sėkmingai veda- 
linas pirmoj vietoj, o prez.1 mas nervų karas. Juk dėl tos 
Rooseveltas trečioj. Mes, pa- abejotinos ateities ir gali- 
vyzdžiui, būtumėm parašę, mos invazijos Hitleris turi 
jog “Gali kaip kam patikti išsklaidyti savo karo pajė- 
ar nepatikti Rooseveltas, gas. Anglijon atvyko U. S. 
Churchillis, Chiang Kai- aviacijos vadovybe, o Hitle- 
shekas ar Stalinas.” Mums riui dar didesnis galvos skau

jo Amerikos destrojerį prie 
Martinikos, nuskand i n t a s 
dešimts mylių nuo Martini
kos šiaurinių pakrančių.

Submarino nuskandinime 
dalyvavo Amerikos laivyno 
sargybiniai bombanešiai.

Rio de Janeiro, gegužės 
27 d.—Pranešimai iš Recife 
skelbia, jog gegužės 18 die
ną, atsakydamas į Brazili
jos laivo Lyra pagalbos šauk 
smą Amerikos karo laivas 
pasivijo ašies submariną ir, 

i manoma, jį nuskandino.

Pašovė tris japonu 
orlaivius

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 27 d. — 
Gen. MacArthur štabas šian 
die paskelbė, jog virš Nau
josios Gvinėjos sunaikinta 
trys japonų kovos orlaiviai. 
Iš šios atakos negrįžo vie
nas sąjungininkų orlaivis.

Taip pat paskelbta, jog 
japonų didieji bombanešiai 
pravedė dvi atakas Port Mo- 
rseby, kurios buvo nesėk
mingos.

Gali atiduoti 
Tunisą italams

Bernas, gegužės 27 d. - 
Pranešama, jog Beziers, ne- , 
okupuoto  joj Prancūzijoj są
jungininkų simpatizator i a i 
išsklaidė Prancūzijos fašis
tų eiseną. Įvukusioje gatvių 
kovoje dalyvavo apie 1,500 
asmenų. '

Tuo tarpu Vichy vykstą 
politiniai pasitarimai dau
giausia sukasi apie patenki
nimą Italijos plačių terito
rinių reikalavimų.

Pierre Lavai, vyriausybės 
galva, tebekonferuoja su 
Tuniso generalgubernato
rium adm. Jean Esteva ir 
adm. Jean Darlan.
Tuniso Klausimas.

Ankstesnieji praneši mai 
sako, jog Lavalis diskusuo- 
jąs perleidimą Tuniso Itali
jai, kad nutildytų Italijos 
reikalavimus Nicos ir Kor
sikos.

Stebėtojai pareiškia, jog 
Tunisas būtų labai svarbus 
ašies valstybėms veiksmams 
Afrikoje ir galėtų nuramin
ti Italijos reikalavimus, kai 
tuo pačiu laiku Lavaliui ma
žiau pavojaus susilaukti 
prancūzų pasipriešinimo.
Prancūzų Laivynas.

Diplomatiniai sluogsn i a i 
įsitikinę, jog vokiečiai daro 
didelį spaudimą į Vichy vy
riausybę dėl Prancūzijos lai-

ros pradžioje Hitleris labai
sėkmingai pavartojo grąsį-
nimus ir psichologinį spau-’
dimą į mažesnes tautas. Tail V^”0, „ , , ., , . Šiuo reikalu paskutini žo-buvo taip vadinamojo nervų ‘ ,i m. i -i j I di turėtų tarti adm. Darla-karo pradžia. Tuo laiku de-1 *
mokratijos tokio kariavimo
būdo nebuvo pilnai supratu- 
sios.

Tačiau laikai keičias. Ir 
štai paskutiniuoju laiku ner
vų karas visu smarkumu nu 
kreiptas prieš Vokietiją. Ne- 

1 tenka abejoti, jog nacių žy-

visados savos valstybės gal- dėjimas. Galvos ekaudėji-
va pirmoje vietoje. Žinoma, » mas ne tik Hitleriui, bet ir
ne komunistams.

NERVŲ KARAS.
Savo teroristinės avantiu-l išlaikys.

Vokietijos namų fronte miV 
žiniškas nervų įtempimas, 
kuris kurią dieną Ims ir ne-

nas ir stebėtojai įsitikinę, 
kad Prancūzija nesutiksian
ti laivyno perleisti naciams, 
nes tai yra prancūzams svar 
blausias ginklas prieš nacių 
reikalavimus.

Britai atakavo 
Sicilijos miesto

Roma, gegužės 27d.—Ita
lijos radio paskelbė fašistų 
karo vadovybės pranešimą, 
jog britų bombanešiai nume
tė sprogstamųjų ir padega
mųjų bombų pereitą naktį 
Messinoj, Sicilijoj, kur ap
griauta katedra, karališka
sis universitetas ir įvairūs 
namai.

Komunikatas parei š k i a, 
jog žuvo septyni asmenys ir 
26 sužeisti. Sužeistųjų tarpe 
esą septyni jūrininkai.

$ Pragoję peršautas Gestapo 
viršininko padėjėjas Heydrich

Lietuvoje sušaudyta 400 asmenų

("Draugas” Acme telephoto.
U. S. karinės misijos nariai Londone su britais planuo

ja žaibinį puolimą prieš vokiečius. Iš kairės: rear adm. 
John H. Towers; Įeit. gen. Henry H. Arnold. Apačioj iš 
kairės: maj. generolai Dwight D. Eisenhavver ir Mark W. 
Clark.

!•!••• i • • »• I —Libijoj vokiečiai atidarė
naują ofensyvą

Kairo, gegužės 27d.—šian; Galingos šarvuotos ašies 
die ašies kariuomenės pra-; kariuomenės pajėgos pasuko 
dėjo staigias atakas Libijo- aplink britų pozicijas Bir 
je.

Nuoma pigesnė...
St. Louis, gegužės 27 d. 

— George Daish pastatęs 
špokams inkilėlį ir pridė
jo iškabą: “ Išnuomavi
mui.” Tačiau jis išlaukė 
kelias dienas, o špokai nė 
nepasirodė.

Pagaliau Daish sugalvo
jo pridėti naują iškabą: 
“Nuoma sumažinta.” Se
kančią. dieną inkilėlyj ap
sigyveno špokų šeima, ku
ri ir šiandie tebešvilpauja 
po kiemą.

Italu submarinas 
sužalojęs antra 
Amerikos laivą

Berlynas, gegužės 27 d.—
Vokietijos oficialus radio 
paskelbė, jog Pragoję šian-

Rusai nuskandinę 
9 nacių laivus

Kuibiševas, gegužės 27 d.
—Maskvos žiniose Įeit. kap.
Sobolevas rašo, jog sovietų 
laivyno šiaurinė flotila nu
skandino penkis didelius 
priešo transportinius laivus, 
du destrojerius ir du sargy
binius laivus.

Maskva, gegužės 27 d. —
Septyniasdešimt mylių į pie
tus nuo Charkovo sovietų 
kariuomenė sunaikinusi na
cių kariuomenes prasiveržu
sias dalis. Paskutinieji pra- j Londonas, gegužės 27d.— 
nešimai skelbia, jog sovietų Pranešimai iš Stockholmo 

I kariuomenė žygiuoja pir
myn.

die’šūviu sužeistas Reinhard 
Heydrich, Bohemijos ir Mo
ravijos protektorius ir Vo
kietijos Gestapo vado pagal
bininkas.

Platesnių si ■ ilkemnų apie 
įvykį nepateiaiama, bet vy
riausybė tuojau paskelbė, 
jog už suėmimą pasikėsinto
jo bus atlyginta milijonas 
kronų, apie $250,000.

Oficialiai paskelbta, jog 
Heydricho gyvybei pavojaus 
nėra ir jog pasikėsinime da
lyvavo daugiau vieno as
mens.

Pragoję paskelbta karo 
fronto būtis. Gestapo parei
gūnai tuojau apsupo apy
linkę ir pradėjo nuodugnų 
nusikaltėlio ieškojimą.

Pietinėj Ukrainoj rusų 
raitininkai prasiveržę per 
keturiasdešimt mylių į vo
kiečių užnugarį ir nukovė 
2,100 vokiečių.

Maršalo Timošenkos ka 
riuomenė atmušusi vokiečių 
atakas svarbioje fronto da- 

paskui

skelbia, jog vokiečių karinė 
vyresnybė Lietuvoje sušau
dė 400 įkaitų, kurių daugu
ma esą lenkai. Šie asmenys 
sušaudyti sąryšyj su nužu
dymu dviejų vokiečių parei
gūnų.

Vokietijos paskirtas Lie
tuvai general gubernatorius 
von Renteln oficialiai pas
kelbė, jog už kiekvieną nu
žudytą nacį sušaudyta 200 
nekaltų asmenų.

| Hacheim linkui, 40 mylių į 
1 pietus nuo Ain ei Gazala,, lyje prie Izyum ir 
; kur jas pasitiko britų tankų' sėkmingai pra vedusi kontra- 
Į pajėgos. takas ir pasiekusi neįvardin-

Britų pranešimai pareiš-i tos upės dešinįjį krantą, 
kė, jog ašies aviacija pradė
jo platesnius veiksmus. Nuo- jpg j pįj|ęQyg

4,500 japonu
Chungkingas, gegužės 27

Karo komentatoriai pareiš- d — Kini30S kar0 vadovybė 1 rimto pobūdžio 
kia, jog Libijoje vokiečiai Praneša> naujos japonų Į kad jis norėjo “sulaikyti 
pradėję tam tikrą ofensyvą, atakos ,ant Chekiango laiki- neatsakingus elementus nuo 
bet esą dar peranksti spręs- nosios sostinės Kinhwa at- .bandymo sudaryti trynimąsi 

muštos ir jog į vieną dieną įr neramumus.”...

stolių padaryta maža.
Dydis Nežinomas.

' Londonas, gegužės 27d.-r-

ti apie jos dydį.
Tuo tarpu diplomatiniai 

sluogsniai pareiškė, jog esą 
žymių, kad ašies valstybės 
Viduržemio apylinkėje kon- 

i centruoja dideles žemyno ir 
I laivyno pajėgas.

Apskaičiuojama, jog marš 
Rommelio vadovybėje Afri 
koje yra apie 125,000 vokie-

nukauta 4,500 japonų karei
vių.

Šios nakties komunikatas 
skelbia, jog antradienį japo
nai buvo įsiveržę į Kwang- 
kitow, Kinhwa priemiestyj 
bet skubiai buvo išstumti.

Pozicijos Burmos pakely
je, pasak kinų, yra žymiai 
pagerėjusios.

Pranešimuose pareiš k i a-čių ir italų kariuomenės
Roma, gegužės 27d.—Pa Tuo pačiu laiku britų ka-'ma jOg japonams, matoma: 

sak Italijos radio, italų ka- riuomenė žymiai sustiprinta i pritrūkę aviacijos ir Ameri
ro vadovybė pasKelbusi, jog
Italijos submarinas pataikęs Amerikiečiu aviaci ja
į Jungtinių Valstybių kru- _
zerį Atlante, pereito šešta- Anglijoje turės 
dienio rytą. • •

Pasak italų, kruzeris bu- savo vadovybę

Į kos savanoriai lakūnai bt 
paliovos bombarduoja prie
šo pozicijas.

Washingtonas, gegužės 27 
d. — Atstovų rūmai šiandie

Tariamieji Komunistai.
Jis paaiškino, jog tokių 

nežmoniškai griežtų priemo
nių imtasi todėl, kad “nusi
kaltimai buvo ypatingai 

ir todėl,

Vokiečių pranešimai tvir
tina, jog parinktieji sušaudy
mui asmenys buvo “sabotaž- 
ninkai ir komunistai.” 
Paryžiuj Suimta 80.

Tuo tarpu britų sluogsniai 
tvirtina, kad Paryžiaus apy
linkėje vokie*. ai suareštavo 
80 asmenų ir iog tikimasi 
daug didesnio "Vaičiaus su
imtųjų. Šie areštai įvykę są
ryšyj su iškilusiomis riaušė 
mis Charentone, Paryžiaus 
priemiestyj. Riaušių metu 
žuvęs vienas policininkas ir 
du sužeisti.

Taip pat pranešama, jog
vęs 9,100 tonų Pensacola Londonas, gegužės 27d.— paantrino savo nusistatymą, Belgijoje naciai suareštavo 
klasės laivas, kuris lydėjęs šiandie aukštas britų parei- 
kitus laivus.

kad kareiviams būtų moka- 60 belgų, kurie sabotažavę
gūnps pareiškė, jog Angli- ma 50 dolerių mėnesinės al- j Belgijos geležinkelius.

Tai jau antrasis italų pra- joje bus sudaryta milžiniška gos.
nešimas, jog sužalotas Ame- amerikiečių aviacija, kuriais —-——--------------- ——-—
rikos karo laivas. Tačiau nė vadovaus Amerikos vadovy-1 jog Jungtinių Valstybių avi- 
pirmasis pranešimas nė šis bė. ; acijos pajėgos veiks paski-
niekur nepatvirtintas. Pareiškime pabrėž i a m a, Į rai nuo britų.

Bulgarijoj sušaudyta 78 
kareiviai už prorusišką veiki
mą ir propagandą ir už sabo
tažą esą suareštuota apie 
1,000 civilių gyventojų.
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
ALRK FEDERACIJOS TRIJŲ METŲ VEIKSMO 
APŽVALGA

J

(Pradžia tilpo praeitą j 1941 m. valdyba užgirta 
penktadienį Detroit ž i n i ų ta pati, tik padidinta — 2-ru 

vice pirm. Juo išrinktas Ka
zimieras Mišeikis, senas De- i

skyriuje).
Vasario 1940, prof.

troite darbuotojas.
Vasario 24 d. laikytam su- 

bos. Aukų surinkta $120.20., brinkime nutarta Sv. Asta-, 
Aukos pasiųstos Lietuvai n0- šv' JuI«io ParaP'J« ' 
Gelbėti Fondui. ikykloms nuPirkti “>• kas Ia’

Bai. 28 d. buvo surengusIbiausiai seaerims reikalinga., 
koncertas, ku-' Seserims prašant, Sv. Antį-,

K. Pakštui Lietuvių svetai- į 
nėj buvo surengtos prakal-'

nepaprastas
rio programą išpildė žymu
sis Chicagos Vyčių apskri
ties choras, kuriam vadova
vo muzikas prof. Sauris. Pa
triotines kalbas pasakė Lie
tuvos konsulas P. Daužvar
dis, kun. dr. J. Vaškas, L.
Simutis, “Draugo” red., dr. ftroito Instltute of Arts au'iba darbuojasi kiek galėda- 

ditorijoj buvo surengęs An- 'ma kad pahikius ne tik vie
šįs

GEGUŽINE - PIKNIKAS 111
— Kengia — *

FEDERACIJOS 4-TAS SKYRIUS
— Įvyks —

Sekmadienį, Gegužio-May 31 d., 1942 
BEECHNUT GROVE
Middlebelt Road, tarp Ecorae ir Michigan Ave.

Detroit. Michigan

kerbiami Detroito ir apielinkės lietuviai:
Ši Gegužinė rengiama dėl platesnio susipažinimo su kitų

miestų jaunimu ir šiaip darbuotojais. Svečių atvyks iš Clev> 
iando, Chicagos, Grand Rapids, Pittsburgh ir “Draugo" atstovai.

Kviečiame lietuvius ko skaitlingiausiai dalyvauti kur kiekvie
nas bus pasitenkinęs. Bus žaidimų, dainų ir kitokių margumynų.

A. Stark orkestrą gros šokiams. Prie įžangos bus duodama 
iovanos, “Draugas” ir “Lietuvių Žinios” metinės prenumeratos.

ĮŽANGA ...:.............................................................. 25c YPATAI.
širdingai kviečia — RENGĖJA.

Kazimieriečių paramai pik- 
i nikas. Nutarta’ paremti $5. 

Susirinkime įsirašė sekan- 
ę. j tieji: J. Beržietis, M. Guo- 

kas, J. Stanislovaitis, 
Statkus.

kun. St. Raila pareiškė, kad 
kokie nebūtų sunkumai, ren
giamas “Amerikos” naudai 
piknikas turi įvykti.

Dvasios vadas sveikino 
narius ir dėkojo už skaitlin-

Daug svarstyta, diskusuo- ‘ gą atsilankymą į susirinki- 
ta apie pikniką ir keblumus . mą. K. Dryža
su busais. Tam sudaro kliu

P.

Iš Švento Vardo 
Brolijos veikimo

Philadelphia, Pa. -
gūžės 16 d. Brolijos laiky, 
tam susirinkime, kazimie- 
riečių parapijos patalpose 
nutarta:

1. Raginti narius vienas 
kitam teikti kvietimą į su-

I sirinkimus, kurie pripuola 
i po antro sekmadienio šešta 
dienio vakarais.

2. Susirinkime užrašyti 
vardus tų, kurie atsilanko.

3. Surašytųjų vardus iš
skaityti kitam sus.rinkime.

4. Kurie neatsilanko į su
sirinkimą, tirti, delko yra 
taip apsileidę.

“Amerikos” paramos rei
kale nutarta nupirkti šešias 
tikietų knygutes užrašyti Šv. 
Vardo BroŲjos vardu.

Atsilankius delegatė Kun- 
drotienė į susirinkimą pra
nešė, kad rengiamas seserų

čių gezo registracija. Bet ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 20,4 Tel. RTAU 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusis
Asslstant State's Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktiką 

po antrašu:
One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tel.; RANdolph 8822 
VALANlSoS: nuo 9 ryto lkl 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriniinališkuose srityse.

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IfiTIRINfiJA 
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. SOth Ave., Cicero, III 

Tei.: Cicero 7681

no par. mokyklai nupirkta 
re'kalingų knygų, o Šv. Jur
gio par. mokyklai spausdi
nimui mašina. Abiem para
pijoms išleista po $35.00. į pįrm>( a. Ambrasienė nut. Dievas padės, jie stengsis ir 

Lapkr. 9 d. Federacijos 4 , ragt., O. Kratavičienė, fin.' ateityje, kiek galėdami, lie
tuvybės reikalais darbuotis. 
Kviečia ir tuos, kurie nori, 
bendrai darbuotis, prisidėti 
prie Federacijos. Susirinki
mai įvyksta kas mėnuo pas
kutinio trečiadienio vakare, 
Lietuvių svetainėj.

Fed. 4 sk. koresp.

....................................... ..................... ................ . ■ -------------------------- V

pirm., K. Mišeikis 2-ras vice kyti tarpe savęs vienybę. Jei

sk. dideliu pasiryžimu De- ! rašt., P Grybas, ižd. Valdy-

A. Rakauskas, Federacijos 
centro pirm., Ig. Sakalas, A. 
Skirius. Svečių priėmimui 
buvo surengtas Barlum Ho
tel bankietas. Šis Fedenaci-

nai Kaskas koncertą 
koncertas Detroito lietu
viams buvo didelis džiaugs
mas. Artistei pagerbti buvo

nybę, bet ir sutartiną dar
buotę.

Per tris metus Federaci
jos 4 sk. dėjo visas galimas

surengtas bankietas, karia-_ ,_____ , , ___ _° «... ' pastangas, kad visus suma-jos žygis, ačiū Chicagos Vy r____ o_ ,__ _____ _____ _
čių chorui ir svečiams, De- me dalyra™ žymieji prote- nymus sėkmingai įvykdžius, Į 
troito lietuvių tarpe sukėlė s^ona^a^’ biznieriai, ir šiaip ngg |3UV0 dįdeij darbai, 
tokį ūpą link lietuvybės, kad 1 darbuotojai
rengiant kokį didesnį paren-

DR. VAITUSH, OPT. LIETUVIAI DAKTARAI

sutraukė
Šis koncertas 

arti tūkstančio
girną visi darbuojasi su vi- publikos ne tik lietuvių, bet

kokių Detroite pirmiau nie
kas nebuvo atlikęs.

Nežiūrint, kad Federaci-sa energija. Koncerto suren- ir svetimtaučių. Dalyvavo 
girnas daug kainavo, bet pel- muzikai artistai. Ren- 1™ daly™. atliko tuos dar-
no liko $257.18.

Rūgs. 2 d. Federacija su
rengė pikniką šv. Pranciš
kaus Seserų naudai. Pelno 
padarė $202.75. Pinigai pa 
siųsti vienuolynui.

Kun. I. F. Boreišis, Pijus

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

IB AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

I4ETFVIS 
aarv gydytojas 

8PEOIAI. INTAS

Ha virš 20 metų prakti Kavinio aklų 
taisyme lr gydyme 

GERAI PUITAIH.1ATI ARIMAI 
pataisys kreivas akis, trumparegysi*
ir toliregyste;
palengvins akių įtempimą, prašalint 
galvos skaudljtmg, svaigimą tr aktų 
karšti.

MODERNIAKJAUSI, TOBIUAUSJ 
EGZAMINAVIMO UODAI 

Speciali atyda atkreipiama 1 valkų
akis.
Akiniai pritaikomi tik lai ka.ii. reikia 

VAJ.ANDOn.
įu-tos lkl 8-tOb valandos Kaa.iien 

Bekmadlcriais pagal sutarti

4712 So. Ashland Ave.
TeL YABDS 1373

bus visuomenės gerovei, ta-, 
čiau jie turėjo daug nukęs | 
ti nuo savųjų. Dėlko taip t 
daroma, nežinia. Būrelis ka-,
talikų darbuotojų deda pas- 

Geg. 11 d. Federacija au- tangM kad 
rengė katalikiškos spaudos , 0 ka

n 1 r, i Iri rvvM 1 < /Tl GTAy,-..--,,, H

gimo išlaidos buvo didelės, 
dėlto pelno teiiko tik $12.00, 
kuris pasiųstas L. G. Fon
dui.

palaikymui dienr. “Draugui’ 
Grybas buvo pasiųsti į Fe- koncertą, kurio programą iš- 
deracijos Tarybos suvažia
vimą Pittsburgh, Pa.

Gruodžio 8 d. Federacijos prof. A. Pociui. Kun. P. Ci-
4 sk. su kitomis srovėmis nikas, MIC., “Draugo” ad-

pildė Chicago žymiausios 
meno jėgos vadovaujant

talikai tą griauna. Kai ku
rie net agituoja, kad Fede
racijoj nedalyvautų.

Ačiū Federacijos darbuo
tojams, kad sugeba palai-

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

Ofiso t«L CAN ai 2345 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Bes. teL: HEMloek 3180

Cass Technical auditorijoj 
buvo surengęs prakalbas, 
kuriose išnešta protesto re
zoliucijos prieš Sov. Rusijos 
užgrobimą Lietuvos.

ministratorius, pasakė kal
bą spaudos reikale. I. Saka 
lo vadovybe suvaidinta ko
medija. Pelno spaudos pa 
laikymui padaryta $200.85

Gruodžio 29 d. Fort Shey- Svečiams pagerbti Y o r b a 
by Hotel buvo surengęs ka- Hotel buvo surengtas ban- 
talikų moksleiviams ir spor- kietas, kur dalyvavo daug 
to žvaigždėms Vincui Banio- Federacijos 4 sk. darbuoto- 
niui ir Barny McCosky ban- j U-
kietą. Prakalbas pasakė Ig. Lapkr. 9 d. Fed. 4 skyr. 
Sakalas, “Draugo’ redakci- Moksleivių kuopos reika- 
’jos narys, kun. dr. J. Vaš- Iams paaukojo $20.00. 
kas iš Chicago. Tam pačiam 1942 m. valdyba užgirta 

‘bankiete susiorganizavo Ka- ta pati, būtent P. Medonis, j 
talikų Moksleivių kuopa. pirm., S. Atkočiūnas, vice

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

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

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimu. . .

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

OPTO.METRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0528, CUcsgc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Tredlad. ir Seštad. 8:80 a. m. 
tkl 7:09 p. m.

LIETUVIS DARIARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu*
atsakomingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 3033

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Tet YARda 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

T THAT LITTLE GAME” Iater-nat’l Cartoon Co., N.Y.— By B. Link
.........— ■ ** o- ■—■——

K 3-6-to-u----------Stud-------

Ofiso tol. VTRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
*2617 So. VVestern Ave. 

TeL CAN ai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

LiSIEH, foHV,- 
VH5CK VOO CAUGHT

Ąno *LAn,(
1 HNb NO-tVtlHfe fANSKup Aht* NOU'ta

uitH, Ojas also 
<5oiMG -rt> laV Bot 
CHANSlt» Sc
1 COULD FATTENTHF 

Tot Fon. 'ioa "Becausb 
’foo u>ene mcavy loser.1

TheTjBalbr Pirr a 
ČnifAP M MV TtOLAMTHRoPY 

me Tu/o 
KiNOS ON frtY FoortTH 
ANC> FIFTH CAflto*.

7-Q-Q-9-A.

S&ąh,-3o£,- 
-fHAT UJA S 

,ueaH nice
of Toux-

BOLLi
'Boul l

<5EEl AiMY UUiNNFO. 
MAO 'CAUSE HE V/0M l 

vjom!. Ht'S 
HOPPIN’ fAAtbi 

VUk "BET HB’S O0MMA 
Foke <he o n the 
Hose for gnim'

HtM The TūJO HiHGS.

\f Toe reuu ih 
A SfctUBR HE’r> 
COMB OP UJ IT H 

Ą "BASRCT OF 
-

StMMB THE 
CARDSi 
i TJCAU 5 '

Res. 6956 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehilI 0617 
Office teL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, DI.

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, vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

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

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonu SEEley 0434.

Ofiso Tel...................VIBginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB 0HIBURGA8

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros labu)

TsL lūDvray 8880 Chicago, U
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 9 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:20 vai. v&k.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vsL ryte.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sntartį.

Offica teL YARda 4787 
Namą teL PROspect 1930

Tel. OANal 6122

' DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cennak Rd.
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Ave. 

TeL REPublic 7868

ToL 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 eutartį. / -

Res. 1625 So» SOth Avęnyč 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

463f Bo. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Bes. Tel.: Kenvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną.

TaL YARda 5921.
Res.: KENarood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: ane 1-3; nno 6:30-8:30 
756 Weit 35th Street

Kas bus ištvermingas Iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22).

TeL OANal 0257
Ru. tel.: PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Ruidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 0 vai. vakar*

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALAND08:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonu PROspect 6737 
Namu telefonas VTRginia 2421

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kandlen nuo 9:00 vai. ryto lkl 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:09

vak erto imj hm rak vieša.

Res. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
fiauk KEDaie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 ln 4 popiet 

M«dX1ir,mla Pagal UuattarlmB

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524 
Emergency — call BHDway 0001 
Bes. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2403 Wwtt 63rd Street

Ofiso Tel.: VAN RUREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

Harrison-Crawford Medical Bldg.
523 SO. CRAVVFORI) AVE. 

(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: VVEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park West

Rez. Tel.: DIVERSEY 6800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

i
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NAUJAS DIEVO TARNAS
VVorcester, Mass. — šios , 

kolonijos šv. Kazimiero pa
rapijos parapijonų, Vinco 
ir Ievos Mažuknų sūnus, Se
kminių dienoje įšvęstas 
į kunigus.

Kun. Bronius Mažukna y- 
ra baigęs Šv. Kazimiero mo
kyklą. Vėliau baigė šv. Jo
no aukštesniąją mokyklą.
Sekančius du kolegijos kur
so pirmuosius metus pralei
do Marianapolio kolegijoje,
Thompson, Conn. Išėjęs Ma
rianapolio kolegijoj pirmuo
sius du metus, buvo priim
tas Springfield vyskupijoj. Run. Bronius Mažukna,S.T.L. Buvo 67 m- Vasario 13 d.

Primicijas laikys mūsų pa
rapijos — šš. Petro ir Po
vilo bažnyčioje 11 vai. ry
to. Mokytojos seserys Šv. 
Pranciškaus ruošia mokyk
los mergaites procesijai. Tą 
dieną paskirtą valandą po
piet tėvų namuose bus ‘open 
house’, kad draugai ir sve
čiai galėtų sudėti linkėjimus 
primicijantui.

Laidotuvės
J Gegužės 20 d. 9 vai. ryto 
buvo gedulingos pamaldos 
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos bažnyčioj už Joną La- 
bunskį, kuris mirė gegužės 
17 d. Buttervvorth ligoninėj.

Seminarijos kursą išėjo gar
sioj Sulpicijonų seminarijoj, 
Montreal, Canada.

jis bandė užsikurti pečių, 
gal, su kerosimi. Liepsna 
žaibo greitumu apsiaubė jį

tinime ir taip pat nedaly
vaus ir primicijose. Iš prie-

Jaunasis kunigas visuo- ž.3-sties motinėlės ligos, at- įr smarkiai apdegino. Velio-
met pasižymėjo moksle. Ne šauktas ir Šv. Kazimiero pa- nįs buvo du kartus ligoni-
tik baigdamas pradžios ir raPU°s draugijų bankietas, ngj pavojingam padėjime,
aukštesnę mokyklas stovėjo ruoštas jaunam kunigui pa- paiįko liūdėti žmoną Ago-
pirmose vietose, bet ir baig-, gerbti.
damas Grand Seminaire De Kun. Bronius Mažukna 

sekmadienį, gegužės 31 die
ną, laikys pirmąsias iškil
mingas šv. Mišias. Pamoks
lą pasakys “Draugo” ben-

Montreal gavo Šventos Teo
logijos laipsnį (S.T.L.). Esa
me tikri, jaunasis kunigas 
savo būdo švelnumu, savo
pasišventimu ras pasiseki- j dradarbis kun. Kazys Ba

rauskas.
Šv. Kazimiero parapija 

turi laimės girtis, kad yra 
išauklėjusi daug kunigų. 
Džiaugiasi ir dabar, kad ki
tas šios parapijos kunigas, 
kuris savo visą gyvenimą

mo kur tik vyskupas jį pa 
skirs veikti.

Kun. Bronius Mažukna y-i 
ra brolis kun. Antano Ma- 
žuknos, tėvo marijono, ku
ris yra žinomas čikagie- 
čiams.

Šiose linksmiose iškilmė-
se buvo ir nuliūdimo. Prieš 1 Pralcido č 1 0 n a *• atsistojo 

prie Dievo altoriaus.
Ilgiausių metų, kunige

dvi savaites sunkiai susir
go kun. Broniaus motinėlė.
Ji negalėjo dalyvauti šven- Broniau Mažukna! XXX

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
tl ■■ va aNauji piliečiai

Gegužės 8 d. West Side! 
Library buvo programa pa
minėjimui 261 “grinorių”, 
tapusių Amerikos piliečiais. 
Tarp jų buvo 13 lietuvių, bū
tent — Belle Adams, Dertha 
Blucis, Albert Chessick, Ve
ronika Gedvilą, Peter Gillis, 
Sylvester Lucas, Joseph Ra. 
mutis, Ignas Rasimas, Do

micėlė Savickas, Kastancija 
Staskevicz, Uršulė Turu ta, 
John Jos. Vernon (Venskab 
tis), ir Mary Yowaish. Svei
kinam visus!
Primicijos

Gegužės 30 d. Šv. Andrie
jaus katedroje 4 jaunuoliai 
bus įšventinti į kunigus. Jų 
tarpe ir vienas lietuvis — 
Juozas P. Alksnis, sūnus 
Prano ir Marijonos Alksnių.

tą. V.MK.

IT. Marijonų misijos
Cicero, UI. — Šv. Antano 

parap. bažnyčioje — birže
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin
cas Andriuška, M.I.C.

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

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

Marian Hills, III. — No 
vicijate — liepos 7 — 16 dd.
— kun. Vincas Andriuška 
M.LC.

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

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

Weirton, W. Va., plieno 
fabrikas, kuris su kitais 200 
visam krašte plieno fabri
kais dalyvauja karo produk
cijos vajuje, per pastarąjį 
mėnesį padarė naują rekor
dą.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

5,000 DOL. IŠAIŠKINO

(“Draugas" Aemo telephoto)

Eilinis karys John J. Wondolowski (kairėje), 29 m. 
amž., kurs tarnauja medikaliniam daliny Fort Hancok, 
N. Y., išaiškino, kodėl jis vienų vienas visam daliny nepa- 
sižadėj-o iš savo gaunamos algos skirti dalies pirkti ka
ro bonus. Jis pasisakė, kad už visas savo gyvenimo san
taupas — 5,000 dol. perka karo bonus per dalinio vadą 
Įeit. pulkininką James R. Boyd. (dešinėje).

J. DAUŽVARDIENĖ, LIETUVOS KONSULO ŽMONA, 
BAIGĖ PUBLIC RELATION SERVICE KURSUS

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos skyrius įstei
gė naują Public Relations 
Service, pirmutinį, ir kol- 
kas vienatinį Amerikoj. Sky
riai kituose miestuose vė
liau priima Chicagos sky
riaus išdirbtą Public Rela
tions projektą. Public Rela
tions Service narių parei
gos yra gan atsakingos, nes 
jie sudaro ryšį jungiantį vi- 
žium. Jų pareiga yra infor. 
ju Kryžium, ir prisiruošimui 
muot publiką apie Raudoną
jį Kryžių, jo istoriją, dar
bus, siekius, ir t.t. Informa
cijos turi būt tikslios ir pa
matuotos, ar tai bus teikia
mos raštuose, prakalbose, 
pasikalbėjimuose, ar kitaip.

Aišku, Public Relations 
Service nariai turi būt pil
nai susipažinę su Raudonuo- 
Kryžium, ir prisiruošimui 
tam darbui, reikalinga pe
reit visokius formalumus, 
Lankyt kursus, ir dalyvaut 
konferencijose. Kursus su- 

idaro paskaitos iš Raudonojo 
Kryžiaus istorijos, staff as- 
sistance pamokos, pradiniai

dasi ir Juzė Daužvardienė. 
Ji darbuojasi Raudonam 
Kryžiui kaipo Speakers’ Bu 
reau narė, nuo pereito ru
dens. Ji yra oficiali Raudo
nojo Kryžiaus kalbėtoja, ir 
kalba ne tik lietuviams, bet 
ir kitataučiams. Jai teko 
kalbėt garsiam Off-the- 
Street Club, Women of the 
Moose, Drexel Presbyterian 
Church, ir k. Ji išėjo R. Kry
žiaus aukštesnius kalbėtojų 
kursus ir dabar yra pilna
teisė Public Relations Serv
ice narė.

J. Daužvardienė šią sa
vaitę kalbės biznierių ir pro
fesionalų moterų grupei 
Normai Presb. Church pa
talpose.

matais. Mokslininkai labai 
susidomėję nepaprasta mer
gaite.

Gėlės “Sunflovver” vardas 
paeina iš italų kalbos “Gi- 
rasole”.

jlnni) Kliše
* says...

"Every tvasted penny adds 
to Hitler’s bank book’’

NEVER walk away from the 
refrigerator without elosing 

the door. Leaving ihe door ajar 
wastes either ice, electricity, or 
gas—and does the food no good! 
Even if you'll need to open it 
again soon—shut the door!

ir įaukštesnieji kalbėtojų 
kursai. Užbaigus kursus ir 
pasekmingai išlaikius kvo
timus, naujam nariui įtei
kiama identifikacijos korte 
lė.

Pirmoj kursų laidoj ran-

AR ŽINAI, KAD

Annabelle Brooks, gyv. 
Los Angeles, Calif., 2’/z me
tų amžiaus, g a 1-i puikiai 
“spelinti”. Ji yra be klaidos 
parašius 2000 žodžių ir net 
tokių, kaip “valetudinarian”, 
“sinnsoidal”, “indiosynera- 
sy”, “lackadaisical” ir kit. 
Raidyną ji mokėjo būdama 
18 mėnesių amž. Be to. ji 
gali skaityti laikraščius, loš
ti kaziromis, čekeriais, šak-

Those pennies you’ll save will 
bring your family and your coun- 
try added security if invested in 
U. S. SAVINGS STAMPS AND BONDS!

Tie gerbs ir mylės moti
ną, kurie bent pusę jos mei
lės supras.

Portugalų patarlė

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKTTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mi'mbcr of the l.lthnanlan Chamher of Oooianerce.

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

ONA GRAKAUSKI
(oo tėvais Ym-altė)

Mirė geg. 24 <1.. 1942 m.
Gimus Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą motinėlę Julijoną 
Grikšienę; 2 seseris — Marle 
Alexander ir jos Seimą ir Stel
la Bagdon ir švoger) Frank ir 
ją Seimą: brolj Joseph Yucitis, 
švogerką Verą ir ją Seimą; Ir 
daug kitą giminią, draugą Ir 
pažįstamų

Kūnas pašarvotas J. F. Bu
drikio koplyčioje. 4G05 South 
Hermitage Avenue.

Laidotuvės (vyks penktadie
ni. gegužės 29 d. IS koplyčios 
X:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Švento Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje )vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėta ) šven
to Kazimiero kapines.

NuoSirdžiat kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažistamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motinėlė. Seserys,
švogi-rls. Brolis, Avogcrka Ir 
Giminės.

Ijiid. direktorius: John F. 
Budeikis, tei. YARda 1741.

ANTANAS PUČKORIUS
Mirė gegužės 24 d., 1942 m, 1:00 vai. popiet, sulaukęs 

pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Kantaučių pa
rapijos, Videikių kaimo. Amerikoje išgy

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Joaną (po tėvais 
Tviragikė); 3 pusbrolius — Dominiką, Povilą ir Pranciškų 
Pučkorius ir jų šeimas; švogerį Joną Tviragą; sesers sūnus 
Mykolą ir Petrą Page; ir daug kitų giminių, draugų ir pa- 
žįstamų. Lietuvoje paliko seserį Domicėlę ir daug kitų gi
minių.

Velionis priklausė prie širdies Jėzaus, šv. Juozapo ir 
Šv. Vardo draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 12319 So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 29 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Petro ir Povilo parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Pusbroliai, Švogeris ir Giminės.
Laid. direktoriai Lachawicz ir Sūnai, tel. Canal 2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos 
načios šeimos rankose!

DIENĄ IR NAKTĮVISOSE MIESTO DALYSE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest IRth Street 
Viai telefonai: YARds 1419

J. LIULEVIČIUS 
4348 South Callfornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANal 2515

42-44 Rast 1081 h Street
Tel. PULlman 1270

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 

3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 

3307 Lituanica Avenue 
Tel. YARds 40^8

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehiU 0142

/
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Gvildena svarbias problemas
“New Europe” No. 6-me įdėjo Luigi Sturzo rašinį 

« apie Popiežių Pijų XII ir taikos siekimus. Gvildenda
mas Šventojo Tėvo siūlomus taikos punktus, autorius 

. užsimena ir apie Baltijos valstybes. Pabrėžęs Pijaus 
XII reikalavimą, kad visoms tautoms, ar jos mažos ar 
didelės, būtų duota teisė naudotis politine laisve ir 
ekonominėmis gėrybėmis, paliečia Atlanto Čarterį ir
Jungtinių Tautų deklaraciją.

Autorius sako, kad teoretiniu atžvilgiu tie visi da
lykai yra tvarkoj. Tačiau praktiškai pažiūrėjus į gy
venimo eigą, pastebima šešėlių, kurie reikalinga išaiš
kinti. •

Didžioji Britanija pasirašė ir Atlanto Čarterį ir Jung
tinių Tautų deklaraciją, tačiau tokios Indijos klausimą 
rišant nei čarterio nei anos deklaracijos dėsnių jai ne
nori taikyti. Sir Staffdrd Crippso misija Indijon nedavė 
teigiamų rezultatų dėl to, kad nebuvo pašalinti šešė-< 
liai, apie kuriuos Sturzo rašo savo straipsnyje.

Kita tamsi zona, tai Rusija — sako Sturzo. Stalinas 
autorizavo pasirašyti Atlanto čarterį ir deklaraciją, 
paremtą religine laisve, tačiau Rusijoj nėra religijos 
laisvės.

Dar vienas šešėlis reikalaująs išaiškinimo, tai Balti
jos valstybių problema. Suomija kovojanti greta vo
kiečių, o Latvija, Estija ir Lietuva yra vokiečių oku
puotos. Visos tos mažos valstybės turėjo draugingumo 
ir taikos sutartis su Rusija ir tos sutartys buvo parem
tos jų tautinės egzistencijos pripažinimu. Tuo būdu 
Rusija neturi turėti jokių pretenzijų į Baltijos valsty
bes, nes tai priešinasi jų pačių sudarytoms if pasirašy
toms sutartims ir taip pat priešinasi Atlanto čarterio, 
Jungtinių Tautų nuostatams ir Pijaus XII taikos planui.

Lenkija sudariusi sutartį su Rusija ir net keista 
(“Strange it is to imagine”) lenkų kareiviai kariauja 
drauge su savo tradiciniu priešu.

Tuos ir visą eilę kitų tarptautinių klausimų kelia p. 
Sturzo ir kiti “New Europe” žurnalo bendradarbiai.

Taigi, matote, kitų tautų politikai svarsto, planuoja, 
stengiasi rišti tarptautines painiavas, tik mes lietuviai 
bijomės kelti viešumon savo tautos problemas, bijome 
išeiti į platesnius horizontus ir tuoj piktai puolame 
tuos veikėjus, kurie išdrįsta pasikalbėti su kitų tautų 
politikais ir juos kiek galėdami pradedame purvinti, 
čia kaip tik ir yra mūsų tautos didžiausia nelaimė. 
Mūsų tarybos ir naujai įsisteigusi Lietuvos Draugų 
Draugija turėtų padaryti žygių, kad platesniu mastu 
būtų dirbama Lietuvai išlaisvinti ir jos vardui gar
sinti platesniam pasauliui.

Kariaujame už visų žmonių laisvę
“America”, Tėvų Jėzuitų leidžiamas žurnalas, praė

jusios savaitės laidoj pastebėjo, kad vienas radijo ko
mentatorius nuėjęs taip toli savo neapgalvotais pareiš
kimais. kad išdrįsęs pasiūlyti Jungtinėms Valstybėms 
ir anglams visai išnaikinti “tuos mažyčius nežmoniš
kus sutvėrimus japonus”. Toks pareiškimas esąs ir keis
tas ir nežmoniškas, neš jis siūlo, kad žmonės užimtų 
Dievo vietą.

Kaipo kontrastą anam radijo komentatorio pareiški
mui, “America” cituoja Veros Micheles Dean neseniai 
pasakytus žodžius:

Jungtinės Tautos turi pasiekti visų tautų išlaisvi
nimą, inimant vokiečius, japonus ir italus — iš mi- 
litarinės diktatūros.

Reikia suprasti, kad dėl šio karo ir visų baisumų nėra 
kalta nei vokiečių, nei italų, nei japonų liaudis. Kalti 
yra diktatoriai, kurie tą liaudį įtraukė į karą. Kam ne
žinoma, kad ir Vokietijos liaudis laukia išlaisvinimo 
ii kruvinos Hitlerio valdžios. Ne kitaip yra ir su Ita

lijos ir Japonijos liaudimi. Dėl to “America” klausia, 
kodėl radijo kompanijos leidžia savo komentatoriams 
daryti tokius anti-amerikoniškus ir tiesiog nežmoniš
kus pareiškimus?

Lietuvoj sušaudyta šimtai žmonių
Per Stockholmą ir Londoną ateina žinios, aad naciai 

Lietuvoje šimtus žmonių sušaudo. Paskutinioji žinia 
kiek neaiški todėl, kad kalbama apie sušaudymą Lie
tuvoje 400 lenkų, Įtartų sabotaže ir komunizme. Be to, 
tie 400 sušaudytųjų, tai auka už nužudymą dviejų vo
kiečių valdininkų, kurie stengėsi “atstatyti” Lietuvą.

Greičiausia, kad tie nužudytieji žmonės Lietuvoje ne
buvo nei lenkai, nei komunistai. Jie tikriausia buvo 
lietuviai, kurie priešinosi vokiečių daromiems žygiams 
Lietuvą prijungti prie Vokietijos.

Kaip jau rašėme, gegužės mėn. 27 d. naciai Lietu
voje turėjo “balsavimus”. Jie vertė gyventojus priimti 
Vokietijos pilietybę ir tuo pačiu “pasisakyti” už pri
jungimą Lietuvos prie Vokietijos. Nesutinkantiems pri
imti vokiečių pilietybę, grąsinta ištrėmimu.

Tai tokiu būdu vokiečiai siekė “atstatyti” Lietuvą. 
Ir, žinoma, tokiam “atstatymui” pirmoje vietoje pasi
priešino sąmoningieji lietuviai, trokštą gyventi laisvu 
gyvenimu nepriklausomoje Lietuvoje. Dėl to, mes ma
nome, kad sąryšyje su tuo ir anie keturi šimtai žmo
nių buvo sušaudyta Lietuvoje. Bet kiek uždaryta į ka
lėjimą, į koncentracijos stovyklas, kiek ištremta, pra
nešimų nėra.

Kaip ten bebūtų, tos žinios aiškiai mums kalba, kaip 
skaudžius persekiojimus šiandien kenčia Lietuvos žmo
nės ir taip pat, kaip griežtai jie priešinasi nacių pla
nams prijungti Lietuvą ori*» Vokietijų®.

Šia proga reikia priminti, kad visose vokiečių oku
puotose šalyse dabar žymiai padidėjo sąjūdis prieš 
nacius, taip kad okupantams tenka daug karo jėgų 
laikyti viduje, kad malšinti augančią sukilimų bangą, 
kuri gali virsti visuotina revoliucija ir sprogdinti na
cių valdžią iš vidaus.

Įsidėmėtinos pastabos
“Muzikos Žinių” bendradarbis lėlius daro tokias pas

tabas :
“Bažnytinis choras yra svarbia dalimi pačios baž

nyčios, bet priešingai ne visi taip permato. Nekurie 
jį skaito kaipo būtų kokia vieša draugija ar klubas. 
Gaila, kad taip yra.

Nekurie nariai dėl savotiškų išrokavimų, net ir 
bando kenkti chorui, bandydami atkalbinėti narius 
nuo choro.

Jaunuoliai, tokis darbas yra labai negražus ir ne
katalikiškas. Geras katalikas taip nedaro. Klubuose 
gal tas ir būtų ir pakenčiama, bet bažnytiniame chore 
yra tikrai smerktina. Ypatingai negražu, kad tai da
ro patys pasitraukę iš choro nariai.

Atminkite, kad tokis darbas atsiliepia ne ant as
menų, bet pačios bažnyčios. Ir katalikui yra kaip ir 
gėda daryti taip ir elgtis.

Rodos ant sumos turėtų žmonių susirinkti daugiau
siai. O dabar susirenka mažiausiai.

Žinot, kad suma tai yra gražiausios mišios ir tik 
10 minučių ilgesnės už kitas mišias.

Taigi, taikinkit, kad galėtumėt dažniau ant sumos 
ateiti.

Man rodos vyrai tai galėtų kas sekmadienį ant 
sumos ateiti, nes jiems nereikia pietus gaminti. Iš 
ryto ilgiau pamiegoję gali ateiti ant sumos.”

Vis dar pravardžiuojasi
“Vienybė” primena, kad:

“Laisvė ir Vilnis vis dar pravardžiuojasi “hitleri
ninkais”.

O buvo laikai, kada bolševikai pravardžiavosi “im
perialistų agentais”.

Tiesa tais laikais jie prezidentą Rooseveltą vadino 
Hitleriu”.

“Prezidentas Rooseveltas nori būti šios šalies dik
tatorium. O Amerikai diktatoriaus nereikia, žmones 
gali paikiai apseiti be Hitlerio... Roosevelto ypatoje”.

Ar nuostabu, kad dabar jie mus vadina “hitlerinin
kais”?

šešiomis dienomis prieš Hitlerio įsiveržimą į So
vietų Sąjungą Laisvės Mizara parašė:

“Kas dėl pasakų, kad Hitleris puls Sovietus, tai jos 
nieko daugiau neparodo, kaip seną imperializmo nu
sistatymą organizuoti kryžiaus karą prieš darbinin
kų šalį”.

Rodos, Vanagaitis dainavo —
“Asile, asile, durnių karaliau....”

Būsimą šeštadienį — gegužės 30 d. tūkstančiai lie
tuvių lankysis Šv. Kazimiero kapinėse ir visi, pasiti
kime, suteiks auką lietuvių senelių prieglaudos namui 
baigti statyti.

Ketvirtadienis, geg. 28, 1942

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 28 d.)

Buvęs caras bulves sodi 
na.... Buvęs Rusijos caras 
Nikalojus II gyvena Cars- 
koje Sielo ir tų rūmų dar
žuose sodina bulves.

Baisūs ciklonai.... Illinois 
valstybę palietė baisūs cik
lonai — vėsulas. Užmušė 95 
žmones ir ir 10,000 žmonių 
paliko be pastogės.

•
žudo moteris, vaikus... Vo

kiečiai lėktuvais atakavo 
pietrytinę Angliją. Užmušta 
virš šimtas moterų ir vai
kų, taip pat 26 vyrai. Daug 
vaikų ir moterų sužeista.

•
Waukegan, DI..., Nekalto 

Prasidėjimo Švč. Panelės 
draugija surengė vakarą. 
Dainavo vargonininko Buja- 
nausko vadovaujamas cho
ras. Solistės O. Burbiūtė, M. 
Rakauskaitė ir M. Sarnaus- 
kienė gražių dainų padaina
vo. Kalbėjo kun. Vaičiūnas 
ir M. Gurinskaitė. Be to, 
programoj dalyvavo: M. Zel- 
ninkaitė, A. Pūras, A. Ka- 
ralkiūtė, S. Ašmiukė, B. Ra- 
jūnukė, O. Šimuliniukė.

e
DeKalb, III.... Lietuvių 

Bendrovės salėj kalbėjo me
dicinos studentas A. Račkus 
ir A. Sutkus.

Po svietą pasidairius
Grįžęs vikeišinui iš Dėdės 

Šamo armijos vienas mano 
tavorščių pasakojo, kad ka
reivių tarpe yra labai pakilu 
si dvasia ir didelis noras 
Hitleriu ūsus nuskusti ir 
geltonąjį džiapsą juodu pa
daryti. Tam pavaizduoti jis 
pasakojo ir vieną priklodą.

— Vieną naktį, — pasa
kojo tavorščius, — apie 2 
vai. po dvyliktos, kuomet vi 
si kareiviai buvo pačiam 
įmigy, sargyba pamatė, kad 
prie pulko vado pribėgo vie 
nas kareivis, pilnai apsiren
gęs ir apsiginklavęs, žodžiu, 
gatavas priešą pulti, ir pa
siruošęs ispekcijai. Duota ži 
nia dežuruojančiam oficie- 
riui, kuriam tiktai pasiro
džius, kareivis išsitempė ir 
tarė:

— I’m ready’
— Ready for what? — 

paklausė oficeris.
— To leave!
Pasirodė, jog tasai karei

vas sapnavo, jog jo pulkui 
įsakyta tuojau pakilti vykti 
į Australiją, kad iš ten už
kurus geltonskuriams pirti.

ti. Keletą savaičių moki- 
naus, net škulę lankiau, ir 
išmokau.

— O kokį surprizą po to 
vyras padarė? — paklausė 
motina.

— Ak, mama, baisu ir sa
kyti. Jis atleido virėją ir 
dabar aš pati turiu valgį ga 
minti.

Lėktuvais puolama Angli
ja.... Vokiečiai jau 27 kar
tus iš lėktuvų bombardavo 
Angliją ir išžudė 427 civili
nius žmones.

•
Išgelbėjo talkininkus... I- 

talijos karo atstovas, atsi- 
lankęs į Vašingtoną. I- 
talija ir jos talkininkės bu
vo labai blogame finansinia
me padėjime. Jas išgelbėjo 
Amerikos suteikta didelė pa
skola.

L. Vyčių Chieago apskri
ties labai svarbus susirin
kimas šį vakarą Aušros Var
tų parapijoe salėj žada būti 
labai skaitlingas. Svarbiau
siu dienos klausimu bus tra
dicinė Vyčių diena liepos 4 
ir kuopų (Chicagoj) gyva
vimo klausimas.

Ar žinai, kad -
Katalikų radio valanda, 

kuriai vadovauja prelatas 
Fulton J. Sheen iš Katalikų 
Universiteto Washingtone, 
perduoda net 104 stotys, 
priklausančios NBC Red tin
klui.

Vadinamos Parnoso gėlės 
išduoda malonų kvapą, kuo
met ant jų šviečia saulė. Bet 
kuomet saulę laiko debesys 
uždengę arba kuomet nusi
leidžia, dingsta ir gėlių kva
pas.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

Jaunoms šeimininkėms, 
kaip žinome, didelis dalykas 
esti kičinas. Neišmokusios 
pas mamą valgių gaminti 
apsiženijusios nebežino ką 
daryti. Ir vyrui ir jo jau
nai žmonai būna nemalonu.

Jonas Miklusis buvo vie
nas tų, kurių žmonos nemo
kėjo valgio gaminti. Kad 
patenkimo žmoną, jis pasam 
dė senyvą virėją. Žmona jau 
tesi patenkinta.

Po kiek laiko jinai betgi 
nuvažiavus pas savo mamą 
pradėjo skustis.

— Mama, mamyte, kokie 
tie vyrai žiaurūs, — kalbė
jo Miklusienė. Kad ir mano 
vyras. Jis prižadėjo didelį 
surprizą, jei aš išmoksiu vir

I

Užėjau aną dien pas foto
grafą, kad nutrauktų naują 
pikčerį. Randu vieną kostiu- 
merį, kurį fotografas jau 
ruošėsi fotografuoti. Kai vis 
kas buvo paruošta, fotogra
fas paklausė:

— Ar ir šiūsus taipgi rei
kia nutraukti?

— Ne, šiusai tegul pasi
lieka ant kojų, — atsakė 
kostiumeris.

Tėvas motina savo vaiką 
poterių. Iškalbėjus “Tėve 
mūsų”, tėvas klausia vaiko:

— Pasakyk man, kodėl 
kalbėdami “Tėve mūsų” mes 
prašome tik duonos kasdie
ninės, o ne savaitinės aroa 
mėnesinės ?

— Dėl to, kad kasdieninė 
duona gardesnė, — atsakė 
vaikas.

— O kodėl ji gardesnė?
— Dėl to, kad ji nebūna 

pasenus, — greit atsakė vai 
kas.

— Stenli, paskolink man 
10 dolerų. Visus savo pini
gus palikau namie, — sako 
aną dien Stenlio draugas 
Mikas Labas.

— Koks neatsargus. Na
mie paliktus pinigus gali 
kas nors pavogti.

— Kas ten, vogs jei na
mie tėra tik 10 centų, — 
paaiškino Labas.

AR ŽINAI, KAD
Yra dvasinis geras, kuris 

geriau gydo žaizdas už vi
sus vaistus. (Carturight)

BUILD FOR TOMORROW
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

5501 Kukelaitė, Marija 
(Kazys), o.

55u2 Kukoška, Edvardas 
(Juozas), 42, teacher, res. 
Paperžis Širvintai.

bo03 Kakosieue, Viktori
ja (Matas), 4o, nousevvite, 
res. Paberžis.

5504 KuKošita, Vytautas 
(Edvardas), 13, stuuent.

5505 KuKoškaite, Aldona 
(Edvardas), 10, student.

5506 Kukta, (Juozas), 41, 
teacher, res. N. Kirsna Ru
damina.

5507 Kuktienė, Anelė (Ka 
zys), 38, housewife.

5508 Kuktaitė, Ona (Juo
zas), 16, student.

5509 Kuata, Tomas (Mi
kas), 40, coionel, ies. Vil
nius.

5510 Kuktaitė, Aldona 
(Juozas), 14, res. N. Kirsna 
Rudamina.

5511 Kuktaitė, Danutė 
(Juozas), 12.

5512 Kukšta, Stasys (Ta
das), 70, farmer, res. Me
dingėnai Žarėnai.

5ol3 Kukštienė, Eleonora, 
65, farmer.

5514 Kukštienė, Ona (VIa 
das), 30, farmer.

5515 Kukštaitė, Jadvyga 
(Stasys), 14, student.

5516 Kulakauskienė, Ma
rija (Ignas), born 1897, 
housevvile, res. Mažeikiai.

5517 Kulakauskas, Vita
lius (Baltrus), boin 1926, 
student, res. Mažeikiai.

5518 Kulakauskaitė, Ele
onora (Baltrus), born 1926, 
salesgirl.

5519 Kulakauskas, Leo
poldas (Baltrus), born 1936

5520 Kuleša, Stasys, 30, 
shoemaker, res. Vilnius.

5521 Kuliešius, Kostas 
(Motiejus), born • 1902, 
teacher, res. Kašoniai Jez- 
nas.

5522 Kuliešius, Antanas,
36, teacher, res. Veržuose.

5523 Kuliešienė, Janina, 
25, teacher, res. Veržai.

5524 Kuiiešiutė, Janina,
3 months old.

5525 Kulieša, Mečys, 39, 
farmer, res. Šveicarija Ru
damina Vilnius.
5520 Kuliešienė, Elena, 32, 
farmer.

5527 Ku’iešaitė, Irena 
(Mečys), 3 months ol^.

5528 Kulieša, Kazys (Me
čys), 1 year old.

5529 Kulikauskas, Pranas 
(Jurgis), born 1901, emplo- 
yee, res. Kaunas.

5530 Kulikauskienė-Nau- 
jokaitė, Stasė (Jurgis), born 
1909, worker.

5531 Kulikauskas, Alfon
sas (Jonas), born 1911, wor 
ker, res. Kaunar

5532 Kulikauskas, Vladas 
(Vladas), 25, barber, res. 
Marijampolė.

5533 Kulikauskienė, Jani
na, born 1911, jurist, res. 
Pavidakiai Vilnius.

5534 Kulikauskas, Au
drius, 11-2 years old, res. 
Vilnius Pavidakiai.

5535 Kulikauskas, Vla
das, 65, res. Vilnius.

5536 Kulikauskas, Julius,
37, book-keeper, res. Vilnius

5537 Kulikauskienė, Mari
ja, 31, vvorker, res. Vilnius.

5538 Kulikauskienė, An
tanina, 53, nurse, res. Vil
nius.

5539 Kulikauskaitė, Alek
sandra, 19, res. Vilnius.

5540 Kulikovskis, Jonas 
(Antanas), 42, employee, 
res. Vilnius.

5541 Kulikovskis, Kaliba- 
tas (Leonas), 18, student, 
res. Vilnius.

5542 Kulinkevičienė, Geno

vaite, 25, vvorker, res. Vil
nius.

5543 Kulinkevičius, 3 yrs. 
old.

5544 Kulinkevičius, 2 yrs. 
old.

5545 Kulinkevičius, Jonas 
29, teacner, res. Daugai Aly
tus.

0546 Kulinkevičienė, Pet
ronėlė (Antanas), 24, teach
er, res. Daugai.

5547 Kuiinkevičiutė, Nijo
lė, 3.

5548 Kulnys, Juozas, 31, 
employee, res. Panevėžys.

oo4y Kulnienė, Jadvyga, 
26, housewife, re3. Panevė
žys.

o550 Kulnys, Juozas (Juo 
zas), 7.

5o51 Kulnys, Jonas (Juo
zas), 10 months, old.

55^2 Kumehauskas, Mikas 
(Anupras), 44, policeman, 
res. Vilniškiai Trakai.

5553 Kumeliauskienė, Ona,
37, farmer, re3. Vilniškiai 
Trakai.

5554 Kumeliauskaitė, Čes
lovą, (Mikas), 10.

5555 Kumeliauskaitė, Ha
lina (Mikas), 13.

5556 Kumekauskaitė, Fe
liciją (Mikas), 16.

5557 Kumpauskas, Jonas 
(Juozas), 40, teacher, res. i 
Čedasai Rokiškis.

5558 Kumpausk'er.ė, Elz
bieta (Jonas), 40, house
vvife.

5559 Kumpauskas, Riman 
tas (Jonas), 11.

5560 Kumpauskaitė, Sigi
ta, (Jonas), 2 years old.

5561 Kumpauskas, Kazys 
(Juozas), 35, teacher, res. 
Čiobiškis Ukmergė.

5562 Kumpinąs, Gabrys, ' 
45, policeman, res. Malėtai.

5563 Kumpin'.enė, Veroni
ka, 42, housewife.

5564 Kump.naitė, Janina, 
(Gabrys), 13.

5565 Kumpinąs, Gedimi
nas (Gabrys), 8.

5566 Kumža, Pranas, 27, 
employee, res. Pabradė.

5567 Kumžienė, Emilija
(Antanas), 24, housewife,
res. Pabradė.

5568 Kumžaitė, Elena 
(Pranas), 11, student.

5569 Kumža, Algimantas 
(Pranas), 8,

5570 Kumža, (Pranas), 
10 months old.

55/l Kunca, Pranas (Juo
zas), born 1908, teacher, 
res. Nevarėnai Telšiai.

5572 Kunca, Alfonsas 
(Benjaminas), born 1902, 
employee, res. Kaunas.

5573 Kunca, Antanas, 
born 1907, teacher, res. Ned 
zingė, Alytus.

5574 Kuncienė-Samulytė, 
Apolonija (Gasparas), res. , 
Panevėžys.

5575 Kunca, Antanas, res. 
Nedzingė.

5576 Kuncienė, Dragūnai- , 
tė, Zosė (Kristupas), born! 
1906, teacher, res. Nedzingė j

5577 Kuncaitė, Nijolė (An 
tanas), 5.

5578 Kunčius, Medardas 
(Medardas), 27, invalid, res. 
Kiškeliškiai Sieskai.

5579 Kundrotas, Petras, 
40, employee, res. Kaunas.

5580 Kundrotienė, Anelė,
38. teacher, res. Kaunas.

5581 Kundrotas, Adolfas 
(Juozas), born 1897, emplo
yee, res. Kaunas.

5582 Kundrotienė, Vladė, 
75, housewife, res. Paropė 
Kr ak i ai.

5583 Kundrotaitė, Anelė 
(Liucijus), 45, housewife, 
res. Paropė.

5584 Kundrotas, Vincas 
(Liucijus), 41, agronomist,

res. Paropė.
5585 Kundrotienė, 35, 

housevvife, res. Paropė.
5586 Kundro vaite, Alina 

(Vincas), 13, student. ,
5587 Kundrotaitė, Nijolė, 

(Vincas), 10.
5588 Kundrotaitė, Irena 

(Vincas), 7.
55oi> Kundrotaitė, Alma 

(Vincas), 5.
5ob0 Kundrotas, Zigmas 

(Uibonas), born 1909, vvor
ker, res. Vilnius.

5591 Kumckas, Česlovas 
(Stasys), 23, employee, res. 
Kaunas.

5592 Kunickas, Pranas 
(Pranas), painter, re3. Vil
nius.

5593 Kunige is, Jurgis 
(Adomas), 40, policeman, 
res. Dranyčėnai Utena.

5594 Kuaigejenė, Ona, 
30, housevvife.

5595 Kunigėlis, Algiman
tas (Jurgis), 10, student.

5596 Kumgelytė, Danutė 
(Jurgis), 6.

5597 Kunigelienė-Kaza-
kevič?utė, Sofija (Pranas), 
28, housevvife, res. Ukmer-i 
gė. j

5598 Kunigėlis, Algirdas, 
res. Ukmergė.

5599 Kunigėlis, Mikas 
(Ieva), 44, vvorker, res. Pa
nevėžys.

5600 Kunigiškis, Motiejus 
(Jurgis), 46, farmer, res. 
Te'sai Švenežeris.

5601 Kunig'šk’enė, Mari
ja, farmer, res. Teisai Šve
nežeris.

5602 Kunigiškis, Juozas 
(Motiejus), 10, student.

5603 Kunigiškytė, Danu
tė (Motiejus), 6.

5604 Kunigiškytė, Graži
na (Motiejus), 1. '

5605 Kuodis, Jonas (Jo
nas), 31, res. Vilnius.

5606 Kuodis, Rapolas 
(Petras), 57, railroad em
ployee, res. šiaudai.

5607 Kuodžius, Adomas, 
40, farmer, res. Užkalniai 
Ramygala.

5608 Kuodžiuvienė, Jad
vyga (Bronius), 30, farmer, 
res. Užkalniai.

5609 Kuodžius, Bronius 
(Adomas), 13.

5610 Kuodžius, Vytautas 
(Adomas), 8.

5611 Kuodžius, Antanas 
(Adomas), 4.

□ux2 Kuolas, Kazy s (Pra 
nas), 25, re3. Kaunas.

5613 Kuolas, Pranas (Ka
zys)', 31, employee, res. 
Kaunas.

5614 Kuolienė-Kudlaitė, 
Felicija, 23, hcusevvife.

5615 Kuosa, Algirdas-Ka- 
zys (Adomas), 21, student, 
res. Kaunas.

5616 Kučiunas, Juozas 
(Adomas), 45, Alytus.

5617 Kuprevičienė, Mika
lina, 92, res. Jaugilka Kra
kiai.

5618 Kuprevič.us-Kuprys, 
Ričardas (Jonas), 45, far
mer, res. Jaugilka.

5619 Kuprevičienė-Kup- 
rienė, Joana, 40, farmer, 
res. Jaugilka.

5620 Kuprys, Aleksas 
(Jonas), 29, employee, res. 
ŽCzdeikėliai Pasvalys.

5621 Kuprienė-Aleksan- 
dravičiutė, Adelaida (Pra
nas), 21, teacher, res. Ža- 
deikėlrai.
, 5622 Kuprys, Romualdas

Aleksas), 1 month old.
5623 Kuprys, Benjaminas, 

43, farmer, res. Jaugilka 
Krakiai.

5624 Kuprienė, Jadvyga, 
(Pranas), 36, farmer, res. 
Pakirdušis Krakiai.

5625 Kuprytė, Vanda-Jad

vyga (Ričardas), 21, stu
dent, res. Jaugilką.

5626 Kuprys, Mikas (Ri
čardas), 16, student.

5627 Kupryte, Liudgarda 
(Ričardas), 15, student.

5628 Kuprys, ' Vincas 
(Anupras), 54, tai mer, res. 
rasKnsnis Krakiai.

562š Kupr.enė, Joana 
(Pranas), 42, farmer, res. 
Jaugiikai Kėdainiai.

5ood Kuprys, Gediminas 
(Vincas), 13.

5681 Kuprys, Vytautas, 
(Vincas), 12.

5oo2 Kuprytė, Eiena (Vin 
cas), 10.

oou3 Kuprys, Vincas 
(Vincas), 5.

5<k>4 Kuproniene, Ona, 
65, housevv.fe, re3. Utena.

5635 Kupnonyiė-KeriBta- 
vrč.eiiė, Oūirja, 20, nurse, 
les. Utenai

5636 Kuraitis, Simas, 38, 
agronomist, res. Plungė.

5637 Kuraitienė Juškevi- 
čiUuė, Sofija (Klemensas), 
born 1905, teacher, res. 
Varniai.

5638 Kuraitis, A:gimantas 
(Simas), 5.

5639 Kuraitis, Juozas (Si
mas), 1.

5640, Kuras, jonas (Jo
nas (Jonas), 35, teacher, 
te3. Batakiai Tauragė.

5641 Kul ienė, Morta, 35, 
housevvife, res. Batakiai.

5642 Kuras, Vidamantas 
(Jonas), 6.

5643 Kuraitė, Eugenija 
(Jonas), 5.

5644 Kurčius, Vladas (Mo 
tiejus), 23, farmer, res. Ka
majai Švenčionys.

5645 Kurcinauskas, Felik
sas (Simas), born 1881, f ar 
mer, re3. Kamajai Švenčio
nys.

5646 Kurcinauskaitė, Ma-

1 y
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Hit The Enemy Where lt Hurts
The More Bonds You Buy, The More Planes Will Fly

Even as you read this, American sail- 
ors and soldiert are in action—fighting 
for you. One extra plane, tank or gan 
can often make the difference betw een 
▼ietory and defeat. Yaur dimes, your 
dollars invested in U. S. Defense Bonds 
and Stamps may help to buy that very 
tank or plane . . . may help to epeli out

VICTORY. Meanwhile, your money will 

1m* safe; it will come back to you with 

interest, 84 for every 83 you loan, vrhen 

bonds are held to maturity. Ask your 

hank, post office, or employer for details 

NOW, THIS VERY DAY1 Make every 

pay day “Bond Day!”

Gtt Your 
Shart of U. S. Defense BONDS * STAMPS

THIS SPACE IS A CONTRIBUTION TO NATIONAL DEFENSE BY

YOUR NAME HERE

(Juo-

Tadas

Stasys

rija, 19.
uoli Kurcinauskaitė, Ju

zefą, 16.
5o4b Kurtinaitytė, Marija 

(Juozas), 23, farmer, res. 
Kirniai Kidunai.

5649 K argonas, Antanas 
(Martynas), born 1899, em
ployee, res. Novikai Žasliai.

5650 Kurinskaitė, Aldona 
(Petras), 7, res. Kaunas.

5651 KurmavičiU3, Juozas 
(Jonas), 26, farmer, res. 
Kupiškis.

5652 Kurmickas, Julius 
(Ignas), 32, carpenter, res. 
Švenčiony s.

5853 Kurnatau3kienė, Elz 
bieta (Kasparas), 64, wox- 
ker, res. Viln.us.

5654 Kurovskis, Mikas 
(Antanas), 55, res. Viliu us.

5655 Ku.t.nys, Adomas 
(Kazys), 58, farmer, res. 
Adutiškis.

5856 Kartinienė, Marija, 
55, farmer.

5657 jKurtinytė, Cezarija 
(Adomas), 34, farmer.

5658 Kurtinytė, Irena 
(Adomas), 22.

5659 Kuša, Juozas
zas), born 1909, journaiist, 
res. Kaunas.

5660 Kusienė-Marcinkevi- 
čiūtė, Regina (Jurgis), born 
1909, seamstress, res. Kau
nas.

5661 Kusnirskis, Anta
nas, 45, employee, res. Vil
nius.

5662, Kusnirskienė, Ele
na, 35, employee, res. Vil
nius.

5663 Kusnirskis, Edmun
das (Antanas), 18, res. Vil
nius.

5664 Kusnirskis 
(Antanas), 4.

5665 Kušlikis,
(Juozas), 36, soldier, res. 
Lentvaris.

5666 Kušauskas, Jonas, 
42. farmer, re3. Maišiogala 
Vilnius.

5667 Kušauskienė, Regi
na. res. Vilnius, Maišiogala.

5668 Kušauskas, Marijo
nas (Jonas), 15, student, 
res. Maišiogala Vilnius.

5689 Kušauskaitė, Alina 
(Jonas), 11, res. Maišiogala 
Vilnius.

56 (0 Kušlys, Martynas, 
77, farmer, res. Voveriškiai 
Šiauliai.

5671 Rušlytė, Vitalija 
(Martynas).

5672 Kutka, Vincas, born, 
1900, employee, res. Ramo-, 
niškiai Kiduliai.

5673 Kutka, Nikodemas, 
born 1912, policemap, res., 
Pervazninkai Kiduliai.

5674 Kutkienė, Veronika, 
born 1911, housevvife, res. 
Pervazninkai.

5675 Kutra, Jurgis (Jur
gis), teacher^ 49, res. Bir
žai.

5676 Kuzavinis, Adolfas, 
40, teacher, res. Joniškis 
Škuliai.

5677 Kuzavinienė-Zankal- 
tė, Ema (Justas), 38, 
teacher.

5678 Kuzavinis, Sygaudas 
(Adolfas), 8, student.

5679 Kuzav'nytė, Vaimy- 
ra (Adolfas), 6.

5680 Kuzma, Izidorius 
(Justinas), 36, ccshier, re3. 
Padukštis Antalieptė.

5681 Kuzmienė, Stefa 
(Kazys), 32.

5682 Kuzmaitė, Danutė 
(Izidorius), 8 student.

5683 Kumaitė, Aldona 
(Izidorius), 6.

5684 Kuzmickas, Petras 
(Jonas), born 1925, student, 
rea. Liaudiškis Smalvai.

5685 Kuzmickis, Stepas 
(Povilas), 30, painter, res. 
Vilnius.

5386 Kuzminas, Jonas, 
born 1901, vvorker, res. 
Kaunas.

5687 Kuzminienė, Juz< 
(Matas), born 1908, res. 
Kaunas.

5688 Kuzminas, Vytautas 
(Jonas), 9, student.

i 5689 Kuzminaitė, Gražina 
(Jonas), 7, student.

56s0 Kuzminskas, Kazys 
I (Petras), born 1904, teach
er, res. Tverai Telšiai.

5391 Kuzminskienė-Buš- 
mackai.ė, Ona (Juozas), 
born 1905, teacher, res. 
Grybauta MarcmkOi.ys.

5692 Kvaroc ėjus, Petras 
(Motiejus), born 1901, car
penter, res. Grybaula Mar
cinkonys.

5693 Kvaševičius, Bene
diktas (Antanas), born 
1912, employee, res. Kau
nas.

5S94 Kvedaras, Jurgis 
(Matas), 35, book-keeper, 
re3. Zarasai.

5695 Kvedarienė, Marija, 
(Danielius), 28, employee, 
res. Zarasai.

5696 Kvedara.tė, Aldona 
(Jurgis), 3.

5697 Kvedaraitė, Rimutė 
(Jurgis), 2.

5398 Kvedaras, Petras 
(Petras), 35, employee, res. 
Babrungas Plungei

5699 Kvedarienė, 24, hou
sevvife.

5700 Kvedaraitė, Aldona 
(Petras), 4.

5701 Kvcderavičius, Sta
sys (Juozas), 28, farmer, 
res. Šalčininkai Vdniu3.

5702 Kvedaravičius, Juo
zas), 27, vvorker, res. Biržai

5i03 Kvedys, Bronius 
(Edvardas) born 1917, sol
dier, re3. Dovydiškiai Kra
kės.

5704 Kvietkauskienė, Pau 
liną, born 1898, housevvife, 
res. Vilnius.

5705 Kvietkauskytė, Liu
da, 15, res. Vilnius.

5706 Kvietkauskytė, Ha
lina, 12.

5707 Kvietkauskytė, Tere
sė, 11.

5708 Kviatkovskienė, Ma
rija, 33, housevvife, res. Vil
nius.

5709 Kviatkauskytė, Da
nutė, 10.

5710 Kviatkovskis, Mari
jonas, 5.

5711 Kviecinsrtas, Anta
nas (Juozas), 35, employee, 
res. Kaunas.

5712 Kvietkauskienė, Ma
rija (Vladas), 30, seams
tress, res. Vilnius.

5713 Kviklys, Mečys (Ni
kodemas), 40, teacher, res. 
Kaunas.

5714 Kviklienė, Antanina 
(Juozas), 35, teacher, res. 
Kaunas.

5715 Kviklytė, (Mečys), 
12, student.

5716 Kviklys. Rimantas 
(Mečys). 8, student.

5717 Kviklys, Algimantas 
(Mečys), 5.

5718 Kviklys, Jonas (Alek 
sis), born 1911, teacher, rea 
Semeliškės Trakai.

5719 Kviklienė, Emilija 
(Aleksandras), 31, house- 
•vife, res. Semeliškės.

5720 Kviklys. Nikodemaa 
36, employee, res. Raseiniai.

5721 Kviklienė-Žičkaitė, 
Teofilė (Petras), 30, emplo
yee, res. Raseiniai.

5722 Kviklytė, Gražina 
(Nikodemas), 5.

5723 Kviklytė, Irutė (Ni
kodemas), 3.

5724 Kviklys, Vladas, 19, 
vvorker, res. Kovarskas Uk
mergė.

5725 Kaminskas. Antanas 
(Antanas), born 1920, vvor
ker, res. Anykščiai.

5726 Kardonas, Juozas 
(Juozas), teacher, 35, res. 
Skiemonis Utena.

5727 Karbonienė, Marija, 
12, farmer, res. Skiemonis

5728 Kardonas, Zenonas 
(Juozas), 7.

(Nukelta j 6 pusi.)
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LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą)

Rado prof. K. Pakštas

Lietuvos tremtiniai;mokslins skridikus
I

Sovietų Rusijon
(Atkelta iš 5 .pusi.)

(Tęsinys)

Vilnijos tautinė sudėtis

Visas Vilniaus kraštas, 
tarp demarklinijos ir Rusi
jos ribų, tarp Dauguvos ir 
Nemuno turi 42,244 kv. km. 
ploto ir prieš šį karą turė
jo apie 1,800,000 gyventojų. 
Lenkų statistika kai kur net 
iš pravoslavų mokėdama pa
daryti lenkus, sugeba šioje 
srity sudaryti silpną lenkiš
ką daugumą. Bet ir lenkų 
bešališki stebėtojai šitos 
stebuklingos statistikos ne
pripažįsta. Vilniuje jų vadai 
man daug kartų tvirtino, 
kad Vilniaus krašte gudai 
sudaro daugumą, bet ne len
kai. Gudus jie laiko tautiš
kai nesusipratusiais, bet iš 
kito šono lenkų politikai 
dažnai rodydavo susirūpini

yra stiproka ir lenkų mažu
ma, ypač arti Latvijos ribų, 
arčiau Daugpilio. Švenčionių 
apskrity silpną daugumą su- Į kiai. 
daro lietuviai, lenkų ten yra 5/31 
20 nuoš. ir apie tiek gudų. 
Ašmenos apskrity daugu
mas priklauso gudams; prieš 
1914 m. lenkų čia buvo apie 
20 nuoš., dabar jų skaičius 
yra šiek tiek padidėjęs n<u 
tautinus gerą dalį gudų ka
talikų. Ašmenos apskrity 
tėra tik viena grynai lietu
viška parapija: Dieveniškis,

5729 Kenstavičius, Anta
nas, 28, inspector, res. Tau- J 
ragnai. j

5730 Kenstavičienė, Otili
ja, 24, employee, res. Debei-

Kestavičius, Bro
nius, born 1911, res. Plungė.'

5732 Kestavičienė, Birutė, • 
25, res. Gadunavas Telšiai.

5733 Kestavičius, Algir- i 
das (Bronius), born 1938.

5734 Klimanauskas, Anta! 
nas (Klevas), born 1903, 
employee, res. Anykščiai.

5735 Kondratas, Edvar
das (Petras), 40, employee, 
res. Eigirdžiai Telšiai.

5736 Kuprioniehė, Ona, I
• ' •• -N .'b, t;

K-’ ■ 3C'** -*-•* • *• -V-’- N
k «

bet yra dar paskirų išbars- 54, farmer, res. Mikniūnai
tytų lietuviškų kaimų. Ly- Debeikiai.
dos apskričio šiaurinė pusė 5737 Labačiauskienė,
turi silpną lietuvišką dau- į Emilija (Jurgis), 38, far- 

.... . - , v • mer, res. Vilnius.
gU^;. P': g‘ PU.8e o„a‘ 5738 Labačiauskaitė, Zo-
gudiška. Lydos miestas (20,

ninkas.
5780 Lanskoronskienė, 

Bronė (Antanas), 28, house 
wife.

5781 Lapašinskas, Jonas 
(Jurgis), 40, teacher, res. 
Kriaunai Obeliai.

5782 Lapašinskienė, Mari
ja, 35, teacher, res. Kriau
nai.

5783 Lapašinskaitė, Irena 
(Jonas), 2.

5784 Lapenienė, Mikalina, 
60, farmer, res. Liukoniai 
Adutiškis.

5785 Lapenas, Antanas 
(Karolis), 32, farmer, res. 
Liukoniai.

5786 Lapenas, Valerijo
nas (Juozas), 36, forester, 
re3. Palanga.

5787 Lapenienė, Veronika, 
35, res. Palanga.

* 5788 Lapienis, Antanas 
(Liuci jonas), 48, station

Mrs. Helen Montgomery, res' Skuodas.
5789 Lapienienė, Valerija 

(Karolis), 40, housewife.
5790 Lapienytė, Regina

5800 Lapšys, Rimgaudas 
(Adolfas), 11. ,

(Bus daugiau)

AR ŽINAI, KAD

Bičių darbininkių yra 
trumpiausias amžius. Jos 
gyvena tiktai 6 savaites. Bi
tinėlis gi iki 5 metų.

Prie Am. J. Valstybių sos
tinės senato rūmų, Wash- 
ingtone, randasi medis va
dinamas Washington Elm.

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

Tokijo, gegužės 27d.—Ja

ponijos premjeras šiandie 

pareiškė, jog japonai kovos 

tol, kol būsianti sunaikinta 

Amerikos ir Anglijos įtaka 

ir jų svajonės valdyti pa

saulį.

Londonas, gegužės 27d.— 

Anglijon atvyko Amerikos 

karo tiekimo štabo viršinin

kas Įeit. gen. Brenon B. So- 

mervell.

San Francisco, gegužės 27 

d.—Californijos CIO direk 

torius Bridges pareiškė ga

lįs sutelkti adresus asmenų 

pas kuriuos laikės nacių 

agentai.

CLASSIFIED ADS

000) pusiau lenkiškas, pu
siau žydiškas. Lenkų mažu
ma prieš 1914 m. siekė 23,5

mo, kad gudiškai kalbanti nuo§. Dabar lenkų procentas 1 tutis> 1

sė, 13, res. Vilnius.
5739 Labačiauskaitė, Da

nutė, 5.
5740 Labačiauskas, Keis-

slaugė iš Detroit, Mich., ku
ri turi dviejų moterų sklan-1
dymo rekordus, paskirta 
mokslinti sklandytuvais skri 
dikus naujam armijos sklan
dytuvų korpuse Lamesa, Tex.

Vilniaus krašto dauguma 
dar rodo gyvybės ženklų ir 
gali eventualiai atsigauti 
Bijodama tautinio gudų at
sigavimo, Lenkijos valdžia

jau yra šiek tiek padidin
tas sulenkintais gudais ka
talikais. Ščučino apskritys 
yra iki 70 nuoš. gudiškas. 
Gardino apskritys, per kurį

neleisdavo gudams steigti Vilnius susisiekia geležinke
liu su Varšuva, turi apie 60 
nuoš. gudų, 20 nuoš. žydų, 
15 nuoš. lenkų ir 3 nuoš. 
lietuvių, kurie gyvena ketu
riose šiaurinėse parapijose: 
Ratnyčios, Kabelių, Marcin
konių ir Berštų.

draugijų, mokyklų ir laik 
raščių. Mano kelios asme
niškos kelionės (dažnai ar
kliais) po tą platų kraštą 
mane visiškai įtikino, kad 
rytiniai apskričiai (Dysnos, 
Pastovių, Vileikos, Voložino, 
Molodečnos ir Stolbcų) turi 
nemažiau kaip 80 nuoš. gu-

5741 LabaČienė, Mikalina 
(Motiejus), 65, farmer, res. 
Pušylai Gervėčiai.

5742 Labąčius, Jonas (Juo 
zas), 35, farmer, res. Pušy
lai Gervėčiai.
’ 5743 Labačienė,
(Jonas), 29, farmer, res. 
Pušylai.

5744 Labačius, Juozas), 
25, farmer, res. Pušylai.

5745 Labačius, Leonas, 8.
5746 Labačius, Česlovas, 4
5747 Labalaukis, Liudas

(Antanas), 16, student.
5791 Lapinauskas, Juozas 

(Petras), 40, farmer, res. 
Naujalyčiai Varėna.

5792 Lapinienė, Mikalina 
(Mikas), 58, farmer, res. 
Linkoniai Adutiškis.

5793 Lapinys, Antanas, 
38, farmer, res. Linkoniai.

5794 Lapinys, Leonas (Ka 
rolis), 38, farmer, res. Lin-

2411
So. 52nd 
Avenue

Ik, OH\{?

SVKORA
R E A L T O R 

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

Phone
CICERO

453

KAS IR KUR GALĖTŲ PRALENKTI MCSŲ BARGENUS! 
ŠTAI JIE RANDASI!

NELAUKITE! MATYKIT JUOS ŠIANDIE!

NUOSAVYBES KURIOS RANDASI CICEROJE

Belieka apžvelgti Vilniaus

(Jonas), 68, farmer, res. 
Išlandžiai Krosna.

5748 Labalaukienė, Ona 
(Motiejus), 58, farmer.

5749 Labalaukis (Lizdas),

5772 Laminavičius, Pra
nas (Vincas), 43, farmer.

5773 Laminavičius, Do
mas (Vincas), 36, farmer, 
res. Tauragnai.

5774 Laminavičiutė, Tek- koniai.
._{lė (Vincas), 32, farmer. I 5795 Lapinienė, Stasė, 38,

Koste 1 5775 Landsbergienė, Mal- farmer, res. Linkoniai.
vina, 85, farmer, res. Tirliš t 
kiai Žiežmariai.

5776 Lankauskaitė, Sofi
ja (Mikas), 40, housewife, 
res. Vilkaviškis.

5777 Lankauskas, Balys 
(Vincas), 18, student.

5796 Lapinys, Povilas (Po 
vilas), 23, farmer, res. Lin
koniai.

5797 Lapinskas, Vincas 
(Tomas), 46, army officer, 
res. Trakai.

5798 Lapšys, Adolfas
5778 Lankauskaitė, Da- (Juozas), 42, accountant,

dų, gal iki 10 nuoš. žydų, aPskriti- S^086 rusiškose 
apie 5-6 nuoš. lenkų ir apie ribose apskritys pagal 
2-3 nuoš. rusų. Du trečda- statistiką 1897 m. tū
liu gudų čia yra pravosla- rėJ° &ud^ 25 nuoš ’ Sėtuvių 

21 nuoš., lenkų 20 nuoš., ru
sų 10 nuoš. Tose pačiose ri
bose lenkų politikų išleistas 
žemėlapis (Grabovvskio ir 
Lednickio) dvylika metų vė
liau jau rodo čia lenkų pro- 

šita zona į Lietuvos ribas centą 47 nuo5 Per dvyIik, 
pagal Maskvos sutarty 1920
m. neįeina. Lietuva į ją ne
pretenduoja. Tačiau Lietu-___  __  ______

5755 Labutienė, Aleksan-
Dabar Vilniaus apskritys dra (Domas), 32, housewife.

apima mažesnį plotą. Jis y-! 5756 Labutytė, Elena (Jo
r,a lenkiškiausias visdje Lie- nas), 12.

_ . I 5757 Labutis, Juozas (Jo-tuvoje, nes apie puse jo gy- nag) 5 
ventojų skaito save lenkais. į 57įg ' Labutis, Petras 
Ypač lenkiška yra jo šiau- (Aleksandras), 38, worker, 
rinė dalis dešiniajame Ne
ries krante. Rytipė ir pieti

vai, vienas trečdalis — ka
talikai. Ši labai gudiška ryr 
tinė zona apima apie 15,000 
kv. km. ir turi 500,000 gy
ventojų.

va neatsisakytų šį kraštą 
į savo valstybę priimti, jei
gu vietos žmonės per ple
biscitą tai pareikštų. Iš po
litinio krašto ūpo galima 
spręsti, kad ir silpnai tau
tiškai nusiteikę, vietos gy
ventojai Labiausia balsuotų 
už nepriklausomą ar bent 
autonominę Gudiją; antroje 
vietoje jie statytų prisidė
jimą prie Lietuvos. Daugu
mas jų lahai nemėgsta Len 
kijos ir bijosi Sovietų Ru
sijos. šitas kraštas įeina į 
senovines Tikrosios Lietu
vos (Lithuania Propria) ri
bas, per tūkstantį metų ir 
iki pat 1793 m. priklausė 
Lietuvai ir turi jai bent teo
retinių simpatijų.

res. Kaunas.
5799 Lapšienė, Veronika

nutė (Vincas), 7, student.
5779 Lanskoronskis, Pet

ras (Martynas), 38, teach-1 (Mikalojus), 444, nurse, res
__ . . T?1a8,’ier, res. Lebeniškiai Vabal- Kaunas.33, agronomist, res. Islan- i ’ 
džiai. •

5750 Labalaukienė, (Mo
tiejus), 30, teacher.

5751 Labalaukis, (Vin
cas), 1.

5752 Labanauskas, Vikto
ras (Kajetonas), 63, engi- 
neer, res. Kaunas.

5753 Labanauskienė, Van

metų lenkų skaičius beveik- 5754 Labutis, Jonas (Jo- 
oustrečio karto padidėjo iš nas), 44, farmer, res. Kėdai 
gudų ir lietuvių sąskaitos. Tesbukai.

CLASSIFIED ADS
COREMAKERS

Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.

274S West S8th PI.
“DRAUGO”

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEIiP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 9488-94Š9

PIRŠTINIŲ MAŠINŲ OPERATER
KOS, siūti drobulines darbui piršti
nes. Turi būti patyrusios. Oera už
mokestis, pastovūs darbai, 

i DIAMOND GLOVE CO
710 W. Jackson Blvd.HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGI PAPRASTI DARBI- ’ "PaNTRY" MOTERIS, 20 metų se- 
NINKAI Ir KIRPĖJAI, dirbti akre- I nurno ar suvlrš. Patyrimas nerei- 
pų (geležtes) jarde. Atsišaukite — ka'inga. Gera užmokestis Ir geros 

darbo valandos. Matvklte MIsh 
Ba<*rt. TRIANGLF. RESTAURANT 
191 VVest Randolpli Stre.t.

LEOPOLD OOHEN IRON CO. 
3000 South Ketlzle Avenue

1810 S. 55TH AVĖ.. 5 kamb. mūrinis bungalow........................................ $6,100.
2104 S. 49TH AVĖ., 5 ir 5 kamb. mūrinis namas......................................... $8,3i>0.
3224 S. 54TH AVĖ., 6 ir 5 kamb. mūrinis narnas..........................................55,900.
1919 S. AUSTIN BLVD., 6 kamb. mūrinis bungalow.................................. $11.700.
1401 8. 52ND AVĖ., kampinis medinis biznio namas.................................$n,5a0.
5210 W.24TH ST., 7 kamb. medinė rezidenllja..................................... $7.900.
4722 W.12TH PLACE. 6 ir 6 kamb. mūrinis namus.................................$7,400.
5413 W. 25TH ST.. .Štaras ir 3 fletai, mūrinis namas.............................$12.800.
3207 8. 54TH AVĖ., 4 ir 5 kainb. medinis namas....................................$4.100.
1317 S. 59TH AVĖ., 6 kamb. mūrinis bungalow....... .. ............................. $6,600.
1329 S. 56TH AVĖ., 6 kamb. mūrinis bungaiow...................................... $8,500.
5400 W. 23RD ST., štoras ir 3 fletai, mūrinis namas..............................$1 1.300.
5918 W. 26TH ST., kampini- mūr. namas, 3 štorai ir 4 flelai.... $22.500.
5411 W. 23RD ST., 6 Ir 6 kamb. medinis namus..................................... $5,850.
5216 W. 25TH ST., štoras Ir 2 fletai, mū,r. natrius.................................. $21,000.
3619 S. 54TH COURT. 5 kamb. medinis cott-ige........................................... $4,600.
3636 S. 54TH AVĖ., 5 kamb. mūrinis bungalotv...........................................$5,650.
1408 S. 51ST AVĖ., 4 fletų mūrinis namus........................................... $7,950.
2243 S. 59TH AVĖ., kumpinis mūr. biznio namas................................ $12.900.
3238 S. 52ND COURT. 5 kamb. mūrinis bunga'otv...................................... $4,800.
3722 S. 62ND COURT, 8 kamb. medinis cottage............................................$5,300.
5401 W. 24TH ST., kampinis mūr. biznio namas........................................ $1 1.500.
2303 S. 56TH AVĖ., mūrinis biznio namas........................................ $6.5oo.
3645 S. 55TH COURT, 4 kamb. medinis cottage......................................... $2,400.
1905 S. 5IST AVĖ., 5 kamb. mūr. bungalotv........................................ $7,lot).

NUOSAVYBES KURIOS RANDASI BERIVYNE
3631 S. GROVE AVĖ., 5 kamb. mūrinis lųgngalotv..............................$7,100.
1241 S. WISCONSIN AVĖ., 4 ir 4 kamb. milr. namas........................$7,400.
1 627 RIDGELAND AVĖ.. 5 kamb. mūr. bungaiow...................................$8.500.

nauja rezidencija.........................$8.950.
medinė rezidencija................... $8.500.
rezidencija........................................ $9.4oo.
kamb. mūr. namas....................$13,500.

6829 STANLEY AVĖ., ntūr. biznio namas............................................................ $4,800.
1329 WI8CON8IN AVĖ.. 5 kamb. mūrinis bungalow...............................$7,500.
6849 RIVERSIDE DRIVE, kampinė 8 kamb. rezidencija................... $19.000.
3829 S. EAST AVĖ., 5 kamb. mūrinis bungalow.........................................$6,900.
2432 S. ELMAVOOD AVĖ, 5 kamb. nutrinis bungalow.........................$8,950.
3126-8 S. ,OAK PARK AVĖ., 3 mūriniai Storai..............................................$8.500.
3801 S. GUNDERSON AVĖ., kampinė 6 kamb. rezidencija..............$5.600.
G332 W. 26TH ST.. medinis biznio namas................................................ ....84,100.
1920 S. GUNDERSON AVĖ. 6 ir 6 kamb. mūr. namas................... $13.900.
3646 S. GROVE AVĖ., kampinis 6 kamb. ntūr. bungalow................... $8,300.

3511 S. ELMW()OD AVĖ., 6 kamb. 
7102 W. 34TH ST., kampinė 9 kamb. 
2350 S. GROVE AVĖ., 9 kanrb. mūr. 
2813-5 S. RrDOELAND AVĖ., 5 ir 5

NUOSAVYBftS KURIOS RANDASI CHICAGOJE

res. Vilnius.
5759 Labriela, Česlovas

nė jo dalis labiau (gudiška. (Karolis), 48, farmer, res.
t _____ Apytak ukiai Kėdainiai.Lietuviai gyvena keliose pie- n , __ .o
tinese parapijose, kaip Ru- army general, res Biržai 
diškės, Valkininkas, Varėna, Gulbinėnai.
kur j i e sudaro daugumą. 1 5761 Ladauskas, Mykolas,
Lietuvių dauguma ir pačio- 62, employee, res. Vilnius, 
j e rytinėje Gervėčių para- 5762 Ladukas, Leonardas 
pijoj. Kitur jie jau labai at-' ' Antanas), 30, employee, 
skiesti gudų. i g763 Ladukienė, Elena

Vilniaus mieste su jo 210,- (Viktoras), 32, housewife.
000 gyv. prieš Sį kar, len-' , i57®4 Lagon»uskienS, Ona 
, , a . a . » (Austinas), 41, housewife,kai sudarė daugumą, treč- reg Pabradž

Nemažiau gudiški yra pie- dalis gyventojų buvo žydai.1 5755 Laimus, Aleksan-
tinio Nemuno aukštupio aps Vilniaus lietuviai save susi- dras (Gabrys), 33, agrono-
kričiai: Naugarduko, Nesvy- skaitydavo iki 10,000. Vie- mist, res. Strigalė Lūšė.
žiaus, Baranavičių, Slonimo nuošė rinkimuose jie buvo1 5766 Laimienė, Teodora 
ir Kossovo apskričiai. Bet išrinkę į miesto tarybą dr.
jie neįeina į aukščiau apri- J- Šlapelį, kas jau rodo, kad 
botą Vilniaus kraštą ir Lie- politiškai susipratusių ir 
tuva į juos nepretenduoja, drąsių lietuvių Vilniuje tuo! (Vincas), 35, farmer, res.

metu buvo bent 5,000. Tai, I Sutkunai Panevėžys, 
žymiai mišresnę zoną su- jabai ma£a. Tačiau 5769 Lakickaitė, Ona (To

daro Brealaujoa, Švenčionių, | ištautėję Vilniau. 2< work«r.
ASmenoa, Lydo. Ščučino ir rijampolč •
Gardino apskričiai. Lietu- ... . ». ... . 5770 Laleckis, Juozas
viai apima vakarini trečda- ™° (Martyna.), «, ahoem.ker,

r * kūno etninė praeitis ir isto- res. Vilnius

(Justinas), 30, housewife.
5767 Laimutė Laimutė 

(Aleksandras), 9.
5768 Lajauskas, Bronius

“STICKER HAND" — patyręs prie 
Išdirbimo "upholstered" rakandams 
mouldingų. PILI,MAN COUCH CO. 

3759 So. Ashland Avenue
■■■ s

VYRAI
VAIRUOTI TAKIUS

Galima uždirbti iki $50.00 J savai
tę. Atsišaukite } '■—

YELLOW CAB CO.
57 East 21st Street

VALYMUI MOTERYS

Reikalinga moterų prie šlavimo, 
Mazgojimo ir dulkių valymo darbų. 
Atstšaukite ) "Employmetit” ofisą 
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. ryto 
iki 12tos vai. (pietų).

WIEBOLDT’S 

Ashland, Monroe Ir Ogden

EMPLOYMENT AGENCIE8

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM 
IR MKHOINOM

DlcUiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
Alena — nuo $24 Iki $110 | aavaltę

W A B A S H AGENCY 
202 So. State St. (15th Floor)

PATARNAVIMAI

I
DIAMOND POINT 8AW 

FILING WORKS

lį Breslaujos apskričio, ku
rio rytinė dalis yra beveik 
vienų gudų gyvenama, bet

rija yra grynai lietuviška. 

(Bus daugiau)

4037 W CERMAK RD.. 2 fletų medinis namas........ .....................................$4,800.
2411 S. KOLIN AVĖ.. 6 kamb. medinis cotaoge.........................................$4,650.
7157 S. KEDVALE AVĖ., štoras ir 2 fletai, mūro....................................$6.900.
4438 8. HOiMAN AVĖ.. 4 fletų mūrinis narnas.........................................$12.500.
2822 8. KO8TNER AVĖ., 5 kamb. mūrinis namas....................................$6,300.
3541 ORIOLE AVĖ., mūrinis bungalow.................................................................$4,900.
4341 W. 26TH ST.. Storas ir 2 fletai, mūr...........................................................$9.700.
2644 8. 8PAULDINO AVĖ., 5 fletų mūrinis....................................................$7,5o0.
4155 W. HIRSCH ST.. 6 lr 6 karnb. namas....................................................$7.500.
3030 'S. KEDVALE AVĖ., 5 ir 5 kamb. medinis namas.........................$3.200.
2333 8. KEDZIE AVĖ., mūrinis biznio namas............................................ $6.500.
1251 8. KARLOV AVĖ., 3 fletų mūrinis namas.........................................$6:200.
3923 W. 26TH ST.. štoras ir 2 fletai. mūr...........................................................$15.500.
2008 S. CALIFORNIA AVĖ., mūrinis biznio namas................................... $4.400.

I 1449 8. KOMENSKY AVĖ., 6 kumb. mūrinis cottage.............................. $4.850.
4617 8. HARDINO AVĖ., 3 fletų medinis namas................................... $6,400.
1640 W. 14TH PLACE, 6 ir 4 kamb. mūrinis namas..............................$2 800.
1318 8. KEDVALE AVĖ., 6 fletų mūrinis namas........................................$1 0.850.
2859 8. KILDARE AVĖ., kampinis 5 tr 5 kamb. mūr. namas. .Gera TCatna
25318 S. TROY ST.. štoras Ir 3 fletai. mūr..................................................... $8.950.
2108 W. FLOURNOY 8T„ 3 fletų medinis namas................................... $2,600.
1301 S. KARLOV AVĖ., Storas ir 3 fletai, medinis...................................$3.300.
3529 W. WALNUT ST., 6 kamb. mūrinis namas........................................ $3.250
5036 VVINNEMAC A VE.. 5 kamb. mūrinis bungalow.............................. $5.700.
2217 S. AVERS AVĖ. 3 fletų mūrinis namas..............................................'..$7.600.
3029 CHRISTIANA AVĖ., 5 kamb. mūrinis cottage..............................$4.000.
2819 8. KARLOV AVĖ., 4 ir 4 kamb. medinis namas........................ $5,100.
2600 S. RIDGEWAY AVĖ., kamp. 6 ir 6 kamb. mūr. namas. .Gera Kaina 
2755 W. 22ND PLACE, kampinis 13 apartmentų namas...................$29,000.

TOOL MAKERS
TOOL DESIGNERS

MACHINE DESIGNERS
60 VALANDŲ DARBO SAVAITE 

KARfiS INDUSTRIJA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS

IJi'MliJImai Pilietybės Rclknlaiijsma.
FOOTE BROS. GEAR 

& MACHINE CORP.

4545 RO. WF.STF.RN BOI'I.EVVRD

DIE SINKERR
Ir Die C.4 Die Makers Ta„ome vlBOklua p,ūk,„«. Talsym.. 

Patyrę prie kalimo ‘dies . $1.45 Iki naminių plūkiu, tai mflsų specialy- 
$1.75 ) valandą: 58 tr 66 valandos | Rašykite dėl “Free Chtalogrue” 
| savaitę. TINCU FOROINO DIE kalnavimo sarašo.
A TOOL CO, 4417 W. Rlee St. Prlsiųsklte piūklus paštu “parcel

post."
38 MO. LOOMIS STREET 

TEK MONroe 1397Žmogus — tai noras, ieš 
kąs perlų karčioj gyvenimo 
jūroj. Ar ras perlų? — klau 
simas; bet kad kartaus van
denio ligi sočiai prisigers 
— tai negalima abejoti.

Kur kas yra geriau turėti 

išmintį, negu auksą.
Jei nori turėti draugų, tu

ri pats būti draugiškas.

Oras, saulė, maistas stip

5771 Um'inavičiua, Kazy. k®"*! ”;e,ko# ”,n*^ 
(Vincas), 41, farmer, res
Tauragnai Utena.

kilnūs jausmai, dorybių vyk 

dymas stiprina sielų.

VISOS VIRS MINĖTOS NUOSAVYBftS NEUŽTIKRINTOS PIRM 
PARDAVIMO AR KAINŲ PERMAINYME LAIKE 

ŠIO GARSINIMO

»Bet kuris iš mūsų aštuonių patyrusių pardavėjų noriai jums parodys 
be mokesčio, be pareigų bet kurią nuosavybę, kuriae mes turime 
pardavimui. Jie patarnaus greitai, simpatingai ir inteligentiškai.

| Ateikite ir pasikalbėkite!
' SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMO MORGICIO NUO $800 iki $10,Q00. 

UŽ TIKTAI KETVIRTI (4) NUOŠIMTI.
GAUKIT MŪSŲ NEMOKAMĄ APSKAIČIAVIMĄ.

NORI PIRKTI VEŽIMŲ- Aukščiau
sios kainos mokamos už vežimus — 
(arklių traukiami). KrelpkitSs se
kančiu adresu: 1730 MILWAUKEE 
AVĖ., arba šaukite telefonu sekan
čiai HFMboidt 0348.

BATU TAISYMO ŠAPA PARSIDUO
DA PIGIAI. Pardavimo priežastis— 
senatvė. Atsišaukite sekančiai:

3040 WEST S5TH ST.

Kas gėdisi viešai Išpažinti 

savo tikėjimų, tas jau nr 

krikščionis.

Labai klysta tas, kars 

sau draugo ieško puikiuose 

rūmuose ir puotose. Seneca

2411
So. 52nd 
Avenue

J O M \ ()

S Y KO R A
— — - —

R E A L T O R 

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

Phone
CICERO

453

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE

NEGALIMA DAINUOTI "HOME SWEET HOME" 
RENDOS RESYCIŲ GAIDOMIS 

RENDOS RESYTftS NEATNEŠA JUMS DIVIDENTŲ. 
KODftL NEMOKATE RENDĄ SAU PATIEMS*

PAŽVELKIME J REKORDĄ!
Mes pardavėm devynias (9) nuosavybes J dvi (2) dienas. Turi būt 
priežastis tame. Jfls negalite pralenkti mflsų Bargenus!

MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE!
NELAUKITE! MATYKITE MUS ŠIANDIEN!
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dievo Apvaizdos 
parapijos piknikas

Wesl Pullmano 
naujienos

Gegužės 31 dieną įvyksta Pranešame liūdną žinią, 
mūsų parapijos pirmasis ir, kad sekmadienį, gegužės 24 
didysis piknikas gražiame d. Alexian Brothers ligoni- 
Vytauto parke. Piknikas bus nėję mirė Antanas Pučko- 
pilnas įvairenybių ir lietu- ris. Paliko nuliūdime žmo- 
viškos vestuvės, prie kurių ną Joaną ir daug giminių, 
ne juokais rengiasi Rožių- Velionis buvo žymus para- 
Lelijų Klūbas. Alkanus pa- pijos rėmėjas, be to, pri
penės virtuvės vedėja P. Bu- klausė prie visų parapijoje
čienė su dideliu būriu padė
jėjų, kurios gelbės vaišes 
pagaminti ir prie stalų sve
čiams patarnauti. Trokštan
čių pagirdymu rūpinasi pa-

katalikiškų draugijų; rėmė 
ir skaitė katalikiškus laik
raščius, o ypač dienr. “Drau
gą” ir per keletą metų bu
vo veiklus parapijos komi-

rapijos komitetas. Garsia- teto narys. Laidotuvės įvyks 
kalbį kontroliuos dain. K. ( penktadienį, geg. 29 d. iš 
Sabonis. Jis ne vien kalbės ŠŠ. Petro ir Povilo parap. 
— pranešimus darys, bet ir bažnyčios. Palaiddtas bus
dainuos. Šokti mėgstantiems 
grieš gera muzika. Piknike 
dirbs visas šimts darbinin
kų, tai žinokite kiek daug 
turėsime pramonės vietų. O 
kleb. kun. Martinkus besi
rūpindamas visu pikniku- ne
pamiršo gauti ir fotografą 
P. Pansirną, kuris pikniką 
filmuos.

Mes, aštuoniolikiečiai, tai 
jau visi važiuosime, tačiau 
būtų begalo malonu pama-

Šv. Kazimiero kapuose'.

Gegužės 24 d. mūsų baž
nyčioje per šv. Mišias 8 vai, 
ryto 26 mergelės ir berniu 
kai pirmą kartą priėmė š,v. 
Komuniją. Buvo labai gra
žus ir jaudinantis reginys. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių

9
draugas

SOVIETAI DVIEJUOSE FRONTUOSE

Whne tne situation rėmams uncnanged at Kerch, the Ked 
army is battering its way forward on the Kharkov front in a seriea 
of lunges through the German fortification*. [Acme Telephoto.]

Kas jam gaunama 21 dol. alga; 
jis pagrobė 6,025 dol.; suimtas

Eilinis kareivis Joseph D.1 į New Yorką. Iš ten iš-
Savage, 24 m. amž., kaip ra 
šo Chicago Sun, nepasiten-

Kai Kerčio fronte stovis nepasikeitęs, raudonoji armija tą kompartmentą ir pasiėmė 
Charkovo fronte ir toliau daužo vokiečių pozicijas.

Atskiros maudyklės kareiviams
George J. Donohue, Chi- nors maudyklė bus rezervuo 

cagos parkų distrikto gene- ta kareiviams ir jūrinin- 
ir kuone visi ėjo prie šv ralinis viršininkas, pranešė, kams ir gal Oak gat. 
Komunijos. Mokytojos Šv. kad karo tarnyboje esantie-
Kazimiero seselės išpuošė jį vyrai, kareiviai ir jūrinin
altorius palmomis ir rožė-

tyti — susitikti ir savo drau- i mis. Mokyklos choras spe-
gus, pažįstamus ir eks-aš- 
tuoniolikiečius. Prašome! 
Lauksime! Piknikierių tar
pe būsiu ir..................... Aš

Surinkta daugiau 
kaip 100,000 dolerių

cialiai iškilmėms prirengtas 
gražiai giedojo mišias ir ki
tas giesmes. Tai nuopelnas 
perdėtinės seselės Klementi 
jos ir muz. S. Railos. Be to 
solo gražiai giedojo “Svei 
ka Marija” (Vanagaičio) 1- 

1 rena Railytė.
L Po visam lauke prie baž

Chicagoj pirmadiępį įvy- tyčios nusifotografuota.
ko aguonėlėmis tagavimas _______
Veterane’ Poppy Day ass’n
vadovybėje. Apie 11,000 mo 
terų savanorių per dieną ta 
gavo. Sakoma, surinkta dau 
giau kaip 100,000 dol. Šis 
fondas yra paliegusiųjų ka
ro veteranų naudai.

=--------—~ 'jau

antradienį jį sugavo Chica
goj. Jis siunčiamas į Se- 
quim, Wash., kur turės at
sakyti už atliktą vagystę.

kai, ateinančią vasarą turės 
sau atskiras maudykles Mi
chigan ežere. Tos maudyk
lės bus Ohio gatvės ir Fu
llerton parkway galuose. 
Jos jau rezervuotos tarny
bos vyrams. Sakoma, jei pri

Kadangi civiliniai žmonės 
vasarą tomis maudyklėmis 
ne&alės naudotis, tai visas 
ežero pakraštis nuo North 
avė. iki Fullerton avė. bus 
pakeistas maudykle
niams. Tas pakraštis jau tai 
somas. Išvedami takeliai

reiksią, tai dar trečioji kuri. sodinami medeliai.

Gegužės 23 d. parapijos 
salėj jaunimo klūbas (Young 
Peoples Club) turėjo labai 
sėkmingą šokių vakarą. Jau
nimo ir augusių susirinko 
pilnutėlė salė. Mūsų jaunuo
liai šauniai pasidarbavo su-

T_ „ . .i rinkdami daug skelbimų, dėlMayoras Kelly Chicagai x ,
paskelbė Viešbučių Savaitę, t0 padaryU daUg I*1“0- 
kuri bus minima pradėjus
birželio 1 d. Chicagoj ir Gegužės 24 d. bažnyčioje 
Cook apskrity yra apie 1,400 mūsų parapijos žmonės iš
viešbučių. 160 šeimynų sudėjo aukų 

$218.00. Parapijai kolektos 
buvo $104.00, o vyskupijos 
labdarybei $114.00. Pagal 
žmonių skaičiaus, tai nepa
prastai didelė auka.

vyko į San Francisco, pas
kiau traukiniu vėl atvažiavo 

kino gaunama mėnesine 21 i Omahą. Iš Omahos automo 
dol. alga. Tad jis pasinaudo- j biliu atvažiavo į Chicagą. 
jo proga ir apsirūpino tūks- Federaliniai agentai susi- 
tančiais dolerių. Ir nuo kovo metė jo ieškoti. Pagaliau su 
10 d. iki šio laiko jis turėjo sekė jo pėdsakius ir praeitą 
geruosius laikus. Pagaliau
suklupo.

Iki minėtos dienos eilinis 
kareivis Savage šoferiavo — 
vairavo armijos automobilį, 
kuriuo važinėjo jo kuopos 
algų išmokėjimo karininkas 
(paymaster). Jis karininką 
su pinigais iš Seattle vežė į 
Sequim, Wash. Kai vienoj 
vietoj karininkas išlipo, šo 
feris pats vienas, karininką 
palikęs, nuvažiavo tolėliau, 
atplėšė automobily užraky-

n o ik snui
1945 VVest 35”' Stfeet

\DYANŪKO PHOTOGRAPHY 

I OWtST POSSIBl.E PRIUES
i’HONE LAFAYETTE 2813

6,045 dol. 83 c.

Pirmiausia jis nusipirko 
automobilį ir nuvažiavo į 1 
Omaha, Neb. Tenai jam ne- 1 
patiko turėti geruosius lai
kus, tad lėktuvu išvyko

Gatvėkariams susidao- 
žus penki sužeista

Grand ir Cicero avės. san
civili- kryže susidaužė du gatvėka- 

riai. Penki asmenys sužeis
ta. Jie paimta į Danish — 
American ligoninę.ir

A IIX A C I^ARAR Pasirinkti ir Prisipirkti 
Geresnės "Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL J V DAR GALIMA GAUTU 

Geresnės Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai angllninkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kar8s pro
dukcijos dėlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)

I’RIFILDYKIT SAVO SANDCLIUS 16 SEKANČIO PASIRINKIMO: 
WEST VIRGINIA Pocahontas MlneRun. IS 
gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5
tonus arba daugiau, už. tonų .........................

Smulkesni yra daug pigesni.

BLACK BAND LI MP anglys, už $10.50
tonų ......... .

KOPPERS 
nų tonų, .

'Jte tiri/

WHOLESALE
UQUOR 
IŠTAIGA

Ih\ ežiojame 
I>o vl.-ų 
Glih-ago.

REMKITE 
SENĄ.

ŪKTI VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL’ LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOVI.EV.UU) 0014

$8.50

$12.95

CRANE COAL COMPANY
COKE (KOKSAI), ui vle-

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

4TH EhATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MCSE SPECIALI 

VASAROS I6PARDAVIMĄ 
SEKANČIU MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ 
X M M

Didelių Barabanų, maZų Baraba
nų, “Tunable Tom Toma" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai “Cymbols" lr 
'•Cymbol Holders" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
bename ir orkeatroma, Trūbos, 
Clarinetai, 8axaphonal, Trombo
nai “Standard" ISdirbysčių, Smui
ko#, Cellos, StrOniniai Basai, Gui- 
tarai, Banjoa, stūnal, ir "cases", 
"moulh pieces", "mute reeds", lr 
muzikos stovikiės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičių kr 
"cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių ifidirbysčlų phonogra- 
fus ar jųjų dalis.
A. B.O. DRVMMERS SERVICE 

•14 Maxwell Street, Chicago

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

%

Pranešimai
Dariaus-Girėno Paminklo 

Statymo Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyks
ta “Margučio” redakcijoj ge- Gegužės 26 d. ŠŠ. Petro. 
gūžės 28 d. 8 vai. vak. Visi i ir Povilo parapijos mokyk-j 
komiteto nariai būtinai th-1 los vaikai ir mergaitės, va-,, 
ri atsilankyti. dovaujant mokytojoms šv. Į

V. Rėkus, komiteto sekr J Kazimiero seselėms turėjo1
1905 VVabansia Avė., 

Chicago, Illinois

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS?

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie 

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

“HEALTH SHOES.” PaduS- 
kaltės dėl Kornų, Cdliouses 
ir Bunions.

BATAI

fOOl

1
20°Pailginti 

Ir Paplatinti 
189 NO. LA SALLE ST.

įkalintas

linksmą išvažiavimą (basket 
pienie) Lincoln parke.

_______________ Raporteris
Lietuvių Keistučio Klūbo; --------------------

choras pakeitė susirinkimų » . . . __ į_ .
dieną ir sekantis mėnesinis AlIlOIStflS nttDj3USldSr 
susirinkimas įvyks gegužės
28 d. Hollyvvood svetainėj,
tuoj po pamokų. ' Trafiko teisman pakliuvo

Lucille S. Dagis Kenneth Peterson, 42 m.
-------------------- amž. Jis važinėjo automobi-

Garfield Park Lietuvių jįu neturėdamas vairuotojo 
Vyrų ir Moterų Pašalpinio “laisnių”.
Klūbo išvažiavimas įvyks, Teisėjas J. Gutnecht jam 
nedėlioj, gegužės 31 d. Li- paskyrė 34 dol. baudą ir
berty Grove, Wilow Springs, 
III. Visi kviečiami atsilan.

priede penkias paras kalėti. 
Teisėjas sakė, kad Peter-

D A R A P derinusias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L//aD/aIx Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk 1 mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką Ir ankštą rūš| LENTŲ—MILL- 
YVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčlų, vis
ką, skiepų lr flatų. 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 8t. Tel. VICtory 1272

kyti. Mes užtikrinam, kad son vertas aštresnės baus- 
viai linksmai laiką praleisit, • mės. Maža bausmė jam skir 
nes piknike bus visko. Galė- ta atsižvelgus, kad jis yra 
stt ir pasišokti prie geros apsaugos darbininkas ir rei 
muzikos. Komitetas) kalingas darbui. 1%.

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

VI MIN pagelbėjo Šimtams atgauti 
sveikatą, kurių virškinimo organai ouvo 
sukrikę ir kuriems nei gydytojai negalėjo 
daugiau padėti apart bendro apibudini
mo. jog jus esate 'silpnų nervų ir juhu 
virikimmo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieško pagelbos kaip pra- 
ialinti iŠ skilvio nuocingas rūgštis, var
stančius skausmus Ir Išpūtimą; užkietė
jimą vidurių arba perdidelį iiuoeumą. 
Kiti bendrai apibudina visus nesmagu
mus "nervų idegimu", "reumatizmu", 
"artritu* ir t. t. Kitiems kojų ar rankų 
muskulus trauko mėšlungis, varno dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
mai niežti: p įlėk ai išberia lupas ir lie
žuvi, nuolatos Jaučiasi pavargę. leng
vai sujaudinami ir kenčia dažnai galvos 
skaudėjimą. Žmonės. kurie taip ken
tėjo per eilę metų urnai pradedu jaustis 
geriau pradėję vartoti VI MIN kapsu les. 
Viena moteriškė pasakė: "Duokit man 
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. AŠ 
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius 
metus."

Kodėl VI-MIN kapsulės taip greitai 
pagelbsti! Dėlto, kad jose randasi tie 
pagrincinial elementai, kurie reikalingi 
tinkamam reguliavimui virškinimo or
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
gi budavojimui naujų celių nervuose.

Vienos bonkutės VI MIN kapsulių pa
kaks Įrodyti jums. jog visi nesmugurnai 
ir kentėjimai gali būti lengvai p’-aAali- 
nami. Pareikalavus. mes parodysime 
jums padėkos laiškus nuo žmonių, kurie 
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Ref rigerators— 
VVashers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Jr

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

IHARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. | 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Protoction 
for vou r

KEISTUTO

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS. v

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3l/> %. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.
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DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS, 18-tos Kolonijos,
Sekmad. Geg. 3I, I942

Pradžių: 10 vai. ryto Pirmas ir Didžiausias šių Metų VYTAUTO DARŽE
(U5th St. tarp Pulaski ir Cicero Av.).

Kožių-Lelijų Kliūbas atvaidins “LIETUVIŠKAS VESTUVES” 
ir jei orus gražus — bus rodomi labai įdomūs KRUTAMIEJI 
PAVEIKSLAI. Piknikas BUS_DAUG ĮDOMYBIŲ — ŽAIDIMŲ — skanių valgių ir 

gėrimų, šokiai prie geros Orkestras. Piknikas bus su visu 
kuom, kas tik dėl gero pikniko yra reikalinga.
'•Mi

Maloniai kviečia visus ir iš visur į šį nepaprastai įdomų PIKNIKĄ. KUN. KLEB. A. C. MARTINKUS is PAR. KOM.

Prez. Rooseveltas sako, kad ateity bus 
turima neguminių padangų

Jis yra nuomonės, kad gazolino varto
jimo varžymas bus praplėstas

Gegužės 26 dieną prezi- Į tas sako, kad gazolino var- 
dentas Rooseveltas pareis- tojimo svarbiausioji priežas 
kė, kad technikai tiria ir iš- tis yra daugiau taupyti gu-
bando keletą rūšių negumi
nių padangų privačiams au
tomobiliams. Ir jis mano, 
kad netolimoj ateity — iki 
visiškai nusidėvės guminės 
padangos, bus galima gauti 
neguminių padangų.

Anot prezidento, negumi- 
nėmis padangomis bus gali
ma važiuoti 30 iki 35 mailių 
greičiu per valandą. Tas 
reiškia, kad žmogui be bai
mės bus galima nuvažiuoti į 
artimą kurį miestą ir atgal 
grįžti. Tolimoms kelionėms 
neguminės padangos bus ne 
tinkamos. Sako, nėra ko 
daug baimintis dėl guminių

mą. Kai automobiliais re
čiau bus važinėjama, pa
dangos galės ilgiau tverti ir 
tuo būdu guma bus taupo
ma.

Yra sumanymas skersai 
Floridos valstybės išvesti 
aliejinius vamzdžius nuo pa 
jūrio iki vidaus vandeninių 
kelių. Prezidentas laukia ra 
porto dėl to sumanymo.

Nelaikąs pirkti 
galvėkariu linijas

Clevelando kapitalistas 
Cyrus Eaton iškėlė sumany- 

padangų pristigimo. Jos bus . mą, kad Chicago miestui 
pakeistos kitomis. Supran- dabar yra puiki proga iš- 
tama, turi imti laiko naujų pirkti gatvėkarių ir viršuti- 
rūšių padangas nuodugniai nių geležinkelių linijas ir 
išbandyti, taip kas jos būtų visą susisiekimą pačiam 
ne vien stiprios, bet ir pa- miestui operuoti.
rankios.

Toliau prezidentas reiškė 
nuomonę, kad karo gamybos 
boardas gal artimiausiuoju 
laiku baigs taisyti planus, 
sulyg kurių gazolino varto
jimo paskirstymas visoj ša
ly bus praplėstas. Preziden-

VAINIKŲ DIENA
Ateinantį šeštadienį mūsų 

šalyje įvyksta paminėjimas 
gražiomis apeigomis tradici- 
jinės Vainikų Dienos (Me- 
morial Day). Ta diena ski
riama pagerbimui mūsų ša
lies didvyrių, kurių atsižy- 
mėjimas ir tautos reikalams

A. E. F. MANKŠTOS GRIUVĖSIUOSE

("Draugas” Acine telephotol 

Su 37 milimetrų prieštankiniu pabūklu, padedant ma
žam pėstininkų būriui, Amerikos kareiviai mankštinasi 
Irlandijoje, Vokietijos puolimui.

Chicagoj moterys veržiasi įstoti mote
rų armijos pagelbinin korpusan

Kongresas andai pravedė tos — eilinėmis. Jos pareiš- 
ir prezidentas Rooseveltas! kia, kad ir jos gali, kaip ir 
pasirašė bilių, kuriuo karo . vyrai, šaliai tarnauti — gin 
departamentas autorizuotas I ti laisvę nuo priešų šėlimo, 

28-ojo wardo aldermanasiš savanorių moterų suor- i laimėti karą ir savo vai- 
Kells, aldermanų tarybos ' &anizuoti pagelbinį kariuo- j kams užtikrinti laimingesnį

menei korpusą. Numatyta 
šin korpusan priimti iki 
150,000 moterų.

Šis korpusas vadinsis Wo-
pirmadienį piliečiai balsuos !men’s ArmV Auxiliary j imamos aukščiau nurodytu 
naujo ordinanso klausimu. iCorPs <WAAC). Prezidentas adresu. Kurios moterys nori 
Antra, miestas negali trans
portacijos operuoti, nes po

transportacijos komiteto na 
rys, į tai atsako, kad pirki
mo klausimą svarstyti jau 
per vėlu, kadangi ateinantį

rytojų.
Papildomis žiniomis, mote 

rų armijos korpusan įstoti 
aplikacijų blankos jau pri-

įpareigojo karo sekretorių būti karininkėmis, iki birže- 
birželio mėnesį tą korpusą lio 4 d. jos turi įteikti apli- 

litikieriai viską sukoneveik- ! organizuoti ir jin priimti iš kacijas su savo mokslo cen
tų.

Chicagoj piginama 
elektrai rata

pradžių tik iki 25,000 mote- zo liudymais. 
rų. Iš priimtųjų bus parink- 
ita 450 gabiausių moterų bū 
ti karininkėmis. Jos bus pa
siųstos į Fort Dės Moines, 
Iowa, apmokymui. Kai jos 

Viešųjų darbų komisionie- baigs mokslus, bus organi- 
veikla amžinai pasiliks isto-, rius Oscar E. Hewitt prane- ;zuojama daugiau moterų, 
rijos lapuose mūsų brangios:ša, kad Commenvvealth Edi- nes bus turima karininkių, 
šalies. son kompanija savanoriai at j Paskiau daugiau moterų bus

pigina 10 nuošimčių ratą už mokslinama karininkėmis, 
elektros vartojimą. Kompa- . Moterų korpusui paskirta

Tai yra diena kada mes vi-1
si turėtume nors truputį su
stoti ir atkreipti savo min
tis ir atjautimą, atmindami 
savo mirusius draugus ir 
gimines.

Todėl, Vainikų dienoje, ta 
diena kuri yra paskirta iš 
viso meto dėl pagerbimo tų 
kurie yra perėję į amžinastį 
pirm mūsų, pareiškim jiems 
pagarbą su gėlėmis kurios 
ženklina ramybę ir drąsumą, 
liūdesio ir atjautimo. Visur 
po visą pasaulį gėlės išreiš
kia universalinę mintį — gy
venimą amžinybėje.

Ateinantį šeštadienį kada 
jūs su milijonais kitų — vy
rų, moterų ir vaikučių, pa
gerbsite savo mirusius, ku
rie buvo ir yra jums mielus 
ir artimi, atminkite kad nė
ra tinkamesnio būdo pa
reikšti jiems pagarbą kaip 
tik su tinkamai paskirtoms 
gėlėms.

nija apie tai pranešė Illi
nois prekybos komisijai.

Sakoma, tuo būdu apie 
100,000 dol. bus sutaupyta 
elektros vartotojams. Mies
to autoritetai ketverius me
tus darbavosi už elektros pa 
piginimą.

Šiaudiniu skrybėlių 
sezonas

Surinkta trys tonai 
vilnoniu liekanų

Raudonojo Kryžiaus sava 
noriai darbininkai praeitą 
antradienį mieste surinko 
daugiau kaip tris tonus įvai 
riaušių vilnonių liekanų, kel 
nių galų ir nuokarpų. Surink
toji medžiaga laikinai su- tekti korpusan. 
krauta 161 E. Chicago ave

vyriausioji direktorė. Jinai 
yra Mrs. William P. Hobby. 
Ji tvirtina, kad moterų kor-. 
pusas bus paskirstytas
likti 62 paskirus darbus ka
riuomenėje. šiandie tuos dar 
bus atlieka vyrai kareiviai, 
o jie juk reikalingi kovinei 
tarnybai.

Šiandie daug moterų jau 
lanko armijos rekrūtavimo 
ofisą, 515 So. Franklin gat., 
ir klausia, kada jos bus pri
imamos korpusan. Joms at
sakoma, kad artimiausiomis 
dienomis. Laukiama vyriau
siosios direktorės nurody
mų.

Daug moterų veržiasi pa
jų vienos

nori būti karininkėmis, ki-

Chicago State Street pre
kybininkų taryba paskelbė, 
kad vakar, gegužės 27 d., 
prasidėjo šiaudinių skrybė
lių dėvėjimo sezonas.

Taryba pataria žmonėms 
nenaikinti veltinių skrybė
lių. Krautuvininkai nuspren 
dė senas veltines skrybėles 

at- rinkti. Jos reikalingos ša
lies apsaugai — karo tiks
lams.

Japonai naudoja 
naujas bombas

San Francisco, gegužės 26 
d.—Melbourne radio paskel
bė, jog paskutiniuoju laiku 
japonų kovos orlaiviai pra
dėjo naudoti naujas bom
bas, kurios sprogsta dar ne
pasiekusios žemės.

Šias bombas japonai ma
tomai naudoja priešo orlai
viams.

mu
X Šį vakarą, 8-tą valandą, 

Aušros Vartų parap. salėje 
renkasi Chicago Liet. Vyčių 
kuopų atstovai ir veikėjai 
tartis labai svarbiais reika
lais, kaip tai tradicine Vyčių 
diena, liepos 4, kuopų gyva
vimo klausimu ir kitais. Su
sirinkimas labai svarbus.

X Marijona Šukienė, ži
noma dainininkė, jau ilgas 
laikas kaip guli lovoj. Da
bar jaučiasi kiek geriau. Ka
dangi buvo veikli narė drau
gijose, tad turi daug drau
gių, kurios neužmiršta ir li
goje aplanko.

X Nuo Gudų krautuvės 
Bridgeporte, į Labdarių Są-' 
gos pikniką gegužės 30 d. 
trakas su darbininkais išva
žiuos 8 vai. ryto. Kas norės 
troku vykti į Šv. Kazimiero 
kapines ir Labdarių pikni
ką, mokės po 25c į abi pu
ses.

X Pas J. ir E. Kvainaus- 
kus, kurie turi valgomųjų 
daiktų biznį prie VV. 45 ir 
So. Campbell šiomis dieno
mis nepaprastai linksma 
nuotaika: jų namus aplan
kė garnys ir paliko sveiką 
diktą sūnų.

X Bene Vančytė, Ateiti
ninkų draugovės revizijos 
komisijos narė, jau pasveiko 
po sėkmingos tonsilų opera 
cijos.

X Lietuvai Gelbėti Fon
do, Bridgeporto skyrius, ir 
Ateitininkų draugovė, ren
gia įdomų pikniką Labdarių 
ūky birželio 14 d.

X George Gaven, 319 N. 
County, Waukegan, ką tik 
baigęs inžinerijos mokslus, 
birželio 2 d. išvyksta karo 
tarnybon. Jis gausiąs į mė- 

! nesį $225.00. Jurgis buvo 
gabus studentas ir taiklus 
šaulys. Pernai vasarą kari
nėj stovykloj iš 400 dalyvių 
šaudyme laimėjo pirmą vie
tą.

X Lietuvos Piliečių Sąjun 
gos pirmas piknikas įvyks 
birželio 7 d. Kubaičio darže. 
Piknikas bus tuo įdomus, 
kad i ame dalyvaus Ateiti
ninkų draugovės baletas. Ge
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do m la Ir Hollywood 
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gužės 31 d. 1:30 popiet ba
leto nariai pas A. Skiriu, 
4358 So. Fairfield Ave., ren
kasi praktikai.

X Vincas Dixon (Judic
kas) gavo telegramą iš Hot 
Springs, Ark., kad mirė jo 
motina M. Judickienė, kuri 
prieš pora metų buvo išvy
kus sveikatos pataisyti. Kū
nas bus parvežtas į Chicago 
ir palaidotas Šv. Kazimiero 
kapuose, šalę savo vyro, 
kur3 prieš 10 metų žuvo au
tomobilio nelaimėj.
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This is a significant year—one 
seething with changes in civilian 
life; fraught vvith the rigors of war- 
time; filled with emofional eiperi- 
ence for each of us.

lt is important to our collectrve 
and individual future that vve take 
time out "to remember.” For 
Memorial Day is a national occa
sion, consecrated to those heroes 
vvho instituted and preserved our 
United Nation. lt is a personai 
occasion, sėt aside to honor those 
of our beloved family and friends 
vvho have gone on ahead.

This year choose your Memorial 
Day flowers with more cere than 
usual... Lest vve forget. /

O;
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* say it with flowers ★

’Išreiškite Pagarbą Su Gėlėmis".

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENOlevrood 6888 

Re*.: r ENGIewood 6840

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaapykK apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti Savo Btelt, Apart ap. 
d raudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/ž% įr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO

Justin Mackiewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVTS ED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS 4 LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. C. 

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


