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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Amerikiečiai atsimokėjo japonams
t
J.

čikaginis

SKUSTA AMERIKOS TANKERIS

Japonija turi
būt atakuojama
ir sunaikinta

LAVAL

Naujo Prancūzijos “čempijono” Lavai pavardė tokia,
kad ją gali skaityt ar iš pra
džios, ar iš galo — išeis vis
WELLINGTON, N. Z.,
tiek tas pats. Ir į jį patį ne
aišku iš kurios pusės žiūrėt bal. 16.—J. A. Valstybių mi
— ar jis daugiau vokietis, ar nistras Naujajai Zelandijai
brig. gen. P. J. Hurley pir
prancūzas.
muoju viešuoju pareiškimu
čia pažymėjo, kad būtinas
dalykas “atakuoti, nugalėti
Amerikos drafto boardai ir sunaikinti Japonijos au
iki šio laiko apie 1,000.000 tokratiją susimetus sausžejaunų vyrų rado netinka miu, jūromis ir iš oro.”
Gen. Hurley tai pareiškė
mais priimti į kariuomenę,
apie penktadalis iš jų — dėl atsakydamas į ministro pirnesveikų dantų. Tas rodo, 1 miHtnko P. Fraser sveikini
kad amerikiečiai turi dau- ■mus P61* oficialius pietus,
("Drauraa" Acme telepnotai
x
giau susirūpinti sveikatin
Skęsta
Amerikos
tankeris,
sutorpeduotas
ašies
submarinų,
kurie
tebeveikia
Amerigumu. Statistika sako, kad Dvylikai skridiky
■
kos
pakraščiuose.
Ratu
apvesta
dvi
skylės
laive.
Tą
pačią
dieną
buvo
nuskandintas
per paskutinius 40 metų
i kitas prekybinis laivas.
širdies ligos padidėjo 60%, suteikti medaliai
o susirgimai vėžiu paaugo
WASHINGTON, bal. 16.
90%. Apskaičiuojama, kad »—Karo departamentas pra
Sulaikytas maistas
J. A. V. kasdieną
serga nešė, kad dvylika U. S. ar
Prancūzijai
6,000,000 žmonių. Kiekvie mijos lakūnų atžymėta me
nais metais J. A. Valstybė daliais. Tie lakūnai' praeitą
WASHINGTON, bal. 16.
se yra 100,000,000 susirgi rugsėjį iš Amerikos orlai
—J. A. Valstybių vyriausy
mų. Kasdien ligoninėse guli viais nuvežė Harrimano mi
BERNAS, Šveicarija, bal.
bė imasi griežčiau atsinešti
700,000 ligonių. Medicinos siją į Maskvą.
16.—žiniomis iš Vichy, bu
į Vichy (neokupuotos Pran
Kinija
šaukiasi
pagalbą teikia apie 1,100,000
cūzijos) valdžią. Valstybės
Viena tų lakūnų grupė vęs premjeras Lavalis, na
žmonių, tam gi reikalui iš paliko misiją Maskvoje ir cių šalininkas, imasi valdyti
sekretoriaus pavaduoto jas
karo reikmenų
laidų susidaro apie 3,900,- per Sibirą orlaiviu sėkmin neokupuotą Prancūziją. J»
suspen000,000 dolerių. Pūsketvir- gai grįžo į Ameriką, ši ke iš Paryžiaus čia atvyko gau
CHUNGKING, bal. 16.—Įduoti visokią tai valdžiai
to miliardo—tai bent pini lionė atlikta per 121 valan- singų prancūzų ir nacių po Kinų karo ministras gen. ekonominę paramą.
gas. Kiekvienas ligonis ka dą ir 53 minutas. Kita lakū litinių agentų saugomas ir Ho Yingčin pareiškia, kad Be to, sulaikytas į neoku
riaujančiai šaliai apsunkini nų grupė grįžo per Atlanti tuojau ėmėsi sudaryti nau Kinija gyvai reikalinga gau puotą Prancūziją planuojamas. Amerikiečiai turėtų ką.
ją sau kabinetą. Maršalas• ti iš Amerikos daugiau jva.ii- mas trimis laivais maisto ir
daugiau pažinti profilaktiką
Petain liekasi tik valstybės
rūšių karo reikmenų, drabužių siuntimas. Vienas
— ne vien gydytis susirgus,
figūra.
Būtų gerai, kad kas mėnesį tų laivų norėta pasiųsti į
bet ir pildyti higienos reika Diplomatai pas
Neokupuotoj ir okupuotoj Kinijai būtų prisiųsta ma prancūzų šiaurinę Afriką.
lavimus, kad išvengtų su
Prancūzijoje kilo nepapras žiausia nors du laivai ginsovietus Maskvoje
sirgimų.
tas nerimas ir kai kur reiš
.»I Amerikiečiai raginami
KUBIŠEVAS, S. Rusija,
kiasi stačiai prancūzų sąmy
bal. 16.—Gaujas U. S. am
DŪMAIS IŠLEIDŽIA
šiai ir protestai prieš Lava- jai reikia lėktuvų, sunkiųjų
basadorius Sovietų Rusijai
PINIGĄ IR SVEIKATĄ
lį, kurs pasisako kooperuo patrankų, gazolino ir tepa-1 r
adm.
W.
H.
Standley
iš
čia
lų, mažinimų įrankių, medi-1
Pranta. bal.
Per vienerius metus J.
siąs su naciais.
išvyko
Maskvon
ir
tenai
; S;
A. Valst. statistikos (aps
Prancūzai patrijotai kelia kamentų, chemikalų, Šautu-: gino U
visus
prezidentui
M.
Kalininui
kaičiavimų) įstaigos surin
sabotažus, kai kur reiškiasi vų ir amunicijos.
įteikė
savo
kredencijalus.
ko 136,000,000 pranešimų.
Kūnijos 300 dirbtuvių ga veikiau apleisti Prancūziją.
riaušės.
Be kitų įdomių apskaičiavi Kai anądien adm. Stand
minama lengviesiems gin Britanijos valdiniai anks
BERNAS,
Šveicarija,
bal.
ley
čia
atvyko,
naujas
japo-.
mų sužinome, kad 1938 m.
klams amunicija. Tačiau sun čiau buvo paraginti tai pa
surūkytų cigarečių atiteko nų ambasadorius N. Šato 16.—Papildomomis žiniomis kiesiems ginklams turi ma daryti.
kiekvienam vyrui, moteriai buvo Maskvoje su savo kre- | iš Vichy, neokupuotos Pran,- žai amunicijos.
ir vaikui 3*/2 svarų, kramto dencijalais. Standley pagei- cūzijos, maršalas Petain iš
Tabrize atidarytas
mo tabako 0.90 svarų, eiga davo, kad jam netektų kur valdžios pasitraukiąs ir jo
rų surūkė 0.89 svarų. Kiek nora Maskvoje susidurti su vietą užimąs Lavalis, buvęs Signaliniam korpusui
U. S. konsulatas
pinigo praleista dūmais.
jaP°nu Sato- Ir to bengta. premjeras ir Vokietijos naTEHERANAS, Iranas,
reikia motery '
Be
to,
Maskvoje
kredeni
cių
šalininkas.
1939 m. suvartoto maisto
bal. 16.—Tabrize, arti Sov.
WASHINGTON,
bal.
16.
cijalus
įteikė
naujas
AngliPažymima,
kad
ne
Petain,
kiekvienam
amerikiečiui
Rusijos pasienio, atidarytas
atiteko 1,882 svarai. Ameri jos ambasadorius Sir Archi- bet Lavalis ateityje spręs —Karo departamentas pra U. S. konsulatas. Bertel
Prancūzijos nusist a t y m ą. neša, kad kariuomenės sig Kunsholm, buvęs ambasa
kiečiai paprastai, perdaug bald Clark Kerr.
>
Petain pasiliekąs valdžioje naliniam korpusui reikalin
valgo, ypač mėsos, nuo ko
dos sekretorius Maskvoje,
tik kaipo figūra, daugiau gas didesnis radijo ir tele atidarė ofisą.
gauna įvairių ligų. Žinomas
fonų personalas. Tai karinė
yra priežodis, kad daugelis dienos metu šimtai britų nieko.
Lavalis kol kas yra Pary tarnyba, bet civiliniu pag NEW YORK. — Vienas
sau... dantimis kapuose duo lėktuvų atliko sėkmingas
atakas prieš vokiečius Eu žiuje, kur jis tariasi su vo rindu. Šiai tarnybai pagei U. S. prekinis laivas kulko
bę kasa.
ropos pakrantėmis.
daujamos kvalifikuotos mo svaidžiu nutrenkė ašies subkiečių viršininkais.
terys, taip pat ir vyrai.
marino periskopą Atlantiko
Japonai imasi
pakrantėse. Submarinas nu8kendo
Stt

MILIJARDŲ

DOLERIŲ,

AR NE PERDAUG?

Prancūzijoje kilo nerimas ir
riaušės kai Lavalis grįžo valdžion

Sranner WeH«H«akė

f
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Šiandie

U. S. vyriausybė nustatė pusę svaro
cukraus asmeniui per savaitę
NEW DELHI, Indija, bal.

PrdlICŪZijd

Iš Filipinų grįžę bombonešiai
Australijon parvežė 25 keleivius
Kaip amerikiečiai suvylė japonus

lakūnus Filipinų airporte
U. S. ARMIJOS STOVY
KLA Australijoje, bal. 16.
-•-Amerikiečiai lakūnai šios
savaitės pradžią bomboneŠiais atakuodami japonus
Filipinų salose tinkamai at
simokėjo priešui už Bataan
pusiasalio apnykimą. Kaip
žinoma, minėtam pusiasaly
amerikiečiai su filipiniečiais
daug nukentėjo nuo gausin
gų priešo gaujų didvyriškai
gindamies ilgiau kaip tris
mėnesius. Tad amerikiečiai
lakūnai uždavė japonams to
kį skaudų smūgį, kurio jie
niekados negalės užmiršti.
Japonai taip daug nukentė
jo, kad Tokijo visiškai tyli
apie tą sau gautą karštą
pirtį.
GEN. Mac ARTHUR O
STOVYKLA, Australija,
bal. 16.—Čia pagaliau iškel
ta aikštėn, kad japonai Fili
pinų salose buvo susimetę
pašėlusiai gintis prieš neti
kėtas amerikiečių bombone
šių atakas. Tačiau jiems ne
sisekė bombonešių veiksmus
palaužti. Amerikiečiai su
spėjo priešui sukelti milži
niškus nuostolius keliose sa
lose jų įtaisytose stovyklose
Jau vakar buvo pranešta,
kaip smarkiai ten japonams
buvo smogta.
Šiose istorinėse atakose
dalyvavo trylika U. S. bom
bonešių, kurių tarpe buvo
‘H™ mUHnittfeji. vadinami

“oro tvirtovėmis.”

KUBIŠEVAS, Sov. Rusija,
bal. 16.—žiniomis iš karo
fronto Brijansko šone, pra
laužusi vokiečių pozicijų
pirmąją liniją raudonoji ar
mija daro pažangą, užim
dama via naujas vokiečių
pozicijas. Kai kuri-is pozici
jas vokiečiai bando ginti,
bet iš kitų stačiai pasprun
ka patyrę, kad jie negalės
atsilaikyti raudonarmiečių
Sovietams teko
keletaa bendruomenių (kaimų), iš kurių vokiečiai pa
spruko.
TOKIJO. — Du požeminio Iš fronto praneša, kad kai
geležinkelio traukiniai susi kur tirpstant sniego kal
daužė. Apie 150 japonų už voms randama daig vokie
čių kareivių la/onų. Tai di
mušta ir sužeista.
delių šalčių an^oc.

Kuba internuoja
japonus, vokiečius

16.—Papildomomis Žiniomis
japonai staiga sukėlė ofen
syvą rytinėje Burmos daly
je. Dabar patirta, kad jie
tuo būdu stengsis Kiniją at
kirsti nuo Burmos ir Indi
jos.

HAVANA, Kuba, bal. 16.
—Suimta 25 japonai ir vo
kiečiai, kaipo pavojingi prie
šai svetimšaliai. Jie bus in
ternuoti koncentracijos sto CHUNGKING, Kinija. — Sovietų informacijų biu
vykioje—Isle of Pines salo Japonų pajėgos Burmoje ras praneša, kad praeitą
je. Tai pirmieji priešai sve yra vos tik už 10 mailių nuo dieną ir naktį Brijansko
fronte per kovas daugiau
aliejaus laukų*
timšaliai Kuboje.

raus kvota bue skiriama tik
dviems savaitėms. Paskiau'
kas dvi savaites kvota bus
arba paliekama tokia pat,
arba keičiama, atsižvelgiant
į turimą krašte cukraus kie
ki-

Grįžę lakūnai Australijon
iŠ Filipinų parvežė 25 kelei
vius—kariškius ir civilinius,
kuriems pavyko nuo japonų
pasislėpti ir su nusileidu
siais ten vienoj vietoj bom
bonešiais tuojau padaryti
kontaktą.
Amerikiečiai lakūnai juo
kaudami pasakoja, kad jie
puldami japonus turėję tik
rąjį pikniką.

U. S. ARMIJOS STOVY
KLA, Australija, bal 16.—
Brig. gen. Ralph Royce šian
dien iškėlė aikštėn, kaip jo
pastangomis vienam Filipi
nų airporte apvilti japonai
Jis sako, kad air
porte aiškioj vietoj - buvo
pastatytas senas iš tarnybos
ištrauktas bombonešis. Jo
priešakyje pritaisyta keturi
mediniai “propeleriai” ir
pašaliais viskas buvo taip
pridengta, kad japonai turė
jo manyti esant ten . eilei
bombonešių.
lakūnai.

Netrukus japonų lakūnai
tai pastebėjo ir kuone visą
dieną bombomis “šutino”
tuštutėlį airportą. Pamanę,
kad jie ten viską sunaikinę
pagaliau pasitraukė.
TtJ

Sovietų kariuomenė pažangiuoja
Brijansko fronte sulaužius liniją

zygiy Kiniją
atkirsti nuo Indijos

WASHINGTON, bal. 16.
— šiandie vyriausybė pas
kelbė, kad racijonuojant
cukrų vienam asmeniui per
savaitę bus . skirta pusė sva
ro cukraus.
Pažymėta, kad ši cuk

Iš tos pavykusios bausminės ekspedicijos Filipi
nuose Australijon laimingai
grįžo dvylika bombonešių.
Tryliktasis žuvo. Ir tai ne
nuo japonų šovinių, bet dėl
motorų sugedimo.

kaip 500 vokiečių karininkų
ir kareivių nukauta.
Laikrašty Iz riesti j a ma
joras Nikolai Krainev, avi
acijos autoritetas, tvirtina,
kad kovo mėnesi Rusijos
fronte vokiečiai prarado
apie 1,000 lėktuvų, o balan
džio pirmomis dienomis —
apie 500.

Ką atlikusi
raudonoji armija
MASKVA, bal. 16.—Tasa
agentūra praneša, kad per
praeitus keturis mėnesius
raudonoji armija Maskvos
fronte atlikusi milžiniškus
žygius. Sako, daugiau kaip
25,000 vokiečių karininkų ir
kareivių nukauta ir atimta
daugiau kaip 200 gyvenamų
jų vietovių, įėmus keturis
miestelius.
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TARP GRAND RAPIDS LIETUVIŲ

NIAGARA FALLS, NEW YORK

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS

pasitarti apie parapijos rei
Per procesiją parapijos Pavyzdinga energija
šv. Mykolo Ark. dr-ja
kalus ir tarp ko kito nutar-I
choras, vadovaujant Marijo
Per pora savaičių buvo ta pasinaudoti bažnyčios de
narnuSekmadienį, bai. 12 d. per nai Zalenaitei, giedojo tau
koravimo proga ir įtaisyti
garsinama,
kad
Atvelykyje
novenos pamaldas buvo pa- i tos himną “Star Spangled
bažnyčioj prieangį, taip va veteranus
šventinimas trijų vėliavų: Banner”, o prieš pakylėji įvyks parapijos salėj “Mar
dinamą “bobinčių”, kaip pa
Šv, Tėvo, Suv. Valstijų ir mą “God Bless America”. gučių balius”.
prastai yra visose bažnyčio Sekmadienį, balandžio 12
‘Service Flag’, kurios pasta Tie himnai bažnyčioj esan Staiga išvakarėse to ba se. Nutarimas pravedamas d. parapijos salėje buvo gra
tytos ŠŠ. Petro ir Povilo baž tiems padarė didelio įspū liaus pranešta klebonui, kad ir parap. trustisas Domini- žus vakaras, kurį surengė
nyčioje. Prieš pamaldas bu džio. Žmonių buvo pilna baž iš priežasties rengėjų ne kas Biekša su dideliu pasi- Šv. Mykolo Arkangelo drau
sveikatos margučių balius1
vo iškilminga procesija, ku nyčia.
aukavimu vykdo sudarytus gija pagerbimui narių, ku
atidedamas vėlesniam laikui.
rioje dalyvavo mokyklos vai
rie per ilgą eilę metų neėmė
planus.
Sekmadienį
per
pirmas
šv.
kučiai, įvairios parapijos
pašalpos. Jų tarpe ypatin švedų spauda dėl
Geg. 3 d. vakare ŠŠ. Pet Mišias klebonas apie tą ati
draugijos. Vytauto dr-jos
gai buvo atžymėti J. Liukareiviai turėjo garbės neš ro ir Povilo dr-jos svetai dėjimą pranešė parapijo
bauskas ir “Draugo” gene Sovietų Rusijos
Simpatingas
parapijos
ti vėliavas procesijoj, kuri nėje ruošiama programa Šv. nams. Daug kas jautėsi už choras bažnyčios dekoravi ralinis Indiana vai. agentas,
buvo įspūdinga, sykiu ir Onos dr-jos. Bus sulošta ko viltas, bet ypatingai vienas mo apmokėjimui ruošia ba žinomas veikėjas J. J. Aukš pageidavimų
Švedų
socialdemokratų
liūdna, nes buvo matyti medija ‘Nesipriešink’ ir ki parapijos komiteto narys landžio 26 d. didelį pasi kalnis. Kadangi besidarbuo
Laurynas Stakniūnas susi linksminimą. Tikietai jau damas "Draugo” reikalais laikraštis “Arbetet”, atsi
ne vieno tėvo ar motinos tų pamarginimų.
bei giminės ašaras a t Geg. 10 d., Motinų Die jaudino. “Ką” sako, “sve paskleisti po parapiją ir ti aplink plačiai yra žinomas, liepdamas į informaciją iš
giminus savo sūnus, brolius noj, Moterų Sąjungos 42 kp. čiai iš Buffalo užkviesti į kimasi didelio pasisekimo,
todėl šiame vakare matėsi Londono apie Sovietų pagei
ar dukteris karo lauke. Ki 8 vai. ryto eis prie šv. Ko tą vakarą, o mes laikysim
svečių iš Ind. Harbor, Chi davimus, pareikštus jų “tai
ti dar randasi namuose, bet munijos “in corpore”, o 6 salės duris užrakintas? Jo tiražus laiškas
cago Heights, Calumet City, kos plane” pastebi, kad jų
laukia kada bus ir jie pa vai. vakaro turės šeiminiš- kiu būdu!! Kas bus, kas ne
Vienas iš šios parapijos Michigan City, LaPorte ir 9 punktai (kur reikalauja
ma Pabaltijo valstybių pri
šaukti stoti į eilę ginčiju ką vakarienę mokyklos sve bus, o duotam žodžiui tu jaunų vyrų, tarnaujantis A kitų miestelių.
jungimo Sovietams) esą tik
laisvės ne tik savo šalies, tainėje. Prašoma visų są- rim ištesėti, ii. su muzika merikos kariuomenėje, ro
Vakaras buvo linksmas jų pačių pageidavimai ir,
bet ir kitų, kurias priešas jungiečių iš anksto užsisa ir gėrimais svečius pasitik dos Filipinuose, Stan. B. at visais atžvilgiais.
kaipo tokie, palieką visą
yra užgrobęs.
siuntė .savo motinai begalo
kyt sau vietas pas raštinin ti”.
Abu to vakaro garbės na klausimą atvirą. Sovietų reiPrieš pamaldas buvo pa kę Ver. Kamsickienę. Tokiu
Per antras Mišias klebo gražų laišką, kurio turinio
mokslas angliškai; pasakė būdu bus žinoma kokiam nas jau skelbė, kad paren dalį verta spaudoj paskelb riai buvo draugijos apdo
vanoti elektriniais laikro
vikaras kun. J. Winikaitis. skaičiui reiks gaminti va gimas įvyks— ir nesigailė ti. Štai rašo:
LIETUVIAI
Per pamaldas klebonas kun. karienę. Motinų Diena yra jo: svečiai atvyko, gerašir
“Karas nėra vien tik ne patėmijau, kad vienintelis
DR. P. ATKOČIŪNAS
J. Lipkus pasakė lietuvišką metinė šventė visos sąjun džių parapijonų būrys irgi
laimingas įvykis. Kaip tik dalykas, turintis reikšmę ši
DANTISTAS
pamokslą, kuriame skambė gos ir kiekviena narė pri susirinko, muzika grojo ir
karo laiku aš patėmijau, tame pasaulyje (autoriaus
1446 So. 49th Court, Cicero
jo, kad malda turi daug valo tą šventę tinkamai už gražioj nuotaikoj iki vidur- (klip a- buvau apaileidęs re..
Antradieniais, Ketvirtadieniais
laiško
pabraukimas)
yra
ve
_ reikšmės iškovojimui lais laikyti.
nakiio vaišės tęsėsi. Ir ne- ligijos žvilg3niu> ir kada tas
ir Penktadieniais
sti gerą katalikišką gyveni
vės. Iš mūs parapijos jau
Gegužės mėnesį taipgi bus tikėto pelno liko parapijai, j karas bus jau laimėtas, esu mą — ir tai yra, ką aš da Valandos>10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
84 jaunuoliai pašaukti, arba
3147 S. Halsted St., Chicago
vaikų pirmoji šv. Komunija. O vis dėka nepaprastos e- nusistatęs ir toliau kas sa rysiu per karą ir po karo.”
Pirmadieniais, Trečiadieniais
savanoriais, tarnauja Suv.
nergijos Lauryno Stakniūno vaitė eiti prie išpažinties ir
ir šeštadieniais
Geg. pabaigoje bus pri ir jo šeimos: žmonos, duk
Valstijų kariuomenėj. Jų
Valandos: 3 — 8 popiet,
prie šv. Komunijos, taip,
tarpe ir. viena slaugė, Agota micijos klieriko Alksnio, sū terų, žento Mato Adamskio
kaip dabar aš tą darau. Kaip
Martinkevičiūtė, duktė Juo- naus Prano ir Marijonos ir kito parap. komiteto na
DR. F. C. WIN5KUNAS
tik kariavimo sąlygose aš
V.
M.
K.
zo ir Agotos Martinkevičių. ' Alksnių.
rio, darbštaus, pasišventuDR. SELMA SODEIKA,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
sio Jono Jankausko.
a d.

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
East Side
Šv. Jurgio bažnyčioj per
Velykas viskas buvo iškil
minga. Bažnyčia buvo gra
žiai papuošta. Choras gie
dojo gražiai. Daug žmonių
priėmė šv. Sakramentą.
Kleb. kun. J. čižauskas
pasveikino visus su Velykų
šventės džiaugsmu. Pamoks
lą sakė gabus pamokslinin
kas kun. Andriuška, mari
jonas, kuris sėkmingai per

visą savaitę vedė misijas.

Bai. 19 d. 7 vai. vakare
parapijos svetainėj šv. Jur
gio Parapijos Rėmėjų Mo
terų Klubas rengia “bunco”
ir "card party" su skaniais
Pas Joną ir Alesę Banioužkandžiais. Bus gražių do
vanų laimėtojams. Kviečia nius garnys apsilankė ir paPoM’T TEtt McVouVL
THE.
* Lašt ot THAT im A ThVPIHCĮ [
a

Naujas

-

tU-UDIAl.lHTAN

LIETUVIS

choras

Malonūs
SAVO AKIMS!

Būkit

darbas

Balandžio 8 d. buvo susi
me visus kuo skaitlingiau
rinkęs parapijos komitetas
siai atsilankyti ir praleisti |
linksmai vakarą.
liko sveiką dukrelę. Linkė
jimai jauniems tėvams ir
Pas Praną ir Antosę Ka mažai dukrelei.
minskus Velykų šventę pra
leisti atvyko Prano mamy Bai. 11 d. bažnyčios sve
tė Lipskienė (Kaminskienė) tainėj M. Krivickienės drau
iš Gary, Ind. Viešnia atsi gės atjausdamos jos nenu
lankė į Moterų Klubo susi ilstamą darbuotę, surengė
rinkimą, pakalbėjo apie Ga jai pagerbimo balių. M. Kriry, Ind. veikimą.
vickienė dėkojo sumanyto
Po Parapijos Rėmėjų Mo joms šio parengimo ir vi
terų Klubo rimto susirinki soms už gražias dovanas, ir
mo bai. 8 d. buvo kauliukų žadėjo dar daugiau reikale
žaidimas, užkandžiai ir mar darbuotis visuomenėj.
gučių paroda. Už gražiau Atsilankiusios
linksmai
sius ir juokingiausius mar pasišokę, pasivaišinę skirs
gučius dovana teko V. Ma- tėsi į namus.
sevičienei.

\WH4T J

akIV GYDYTOJAS

veikimai

Parapijos

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

visų akių įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Avenue
Kampas Iii-tos
Telefonas: CANAI. 0523, dūcagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. iq.
Trečiad. lr šeštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

AMERIKOS

LIETUVIŲ

DR. T. DUNDULIS

Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

4645 So. Ashland Avenue

No.

Oak

Marion

Park,

Street

Illinois

EGZAMINAVIMO BODAI
Speciali atyda atkreipiama 1 valkų
aBIb.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia
VAIzANDOo,

(Prie kampo Lake St)

Telephone: —. EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Avė., Cicero, DI
TeL: Cicero 7681

DRAUGIJOS

NARIAI

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

Telefonas:

Telefonas: HEMLOCK 0261.

DR. A. W. PRUSIS
So.

IVestern

Avė.

DANTISTAS
arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
6757

So.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 Ud 8 vaL Vak 7 Ik] S
NedšlSmto pagal autartį.

VaL: 2-4 h 7—9 vak.
2201 West Cermak Rd.
Ketvirtad. ir Nedėliomia sokitams. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v
REZIDENCIJA:
2423 VVest Marųuette Rd.

6631 S. California Avė.

DEL BADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
VAROS 3A8S

PHYSICIAN AND SURGEON

Tel REPublic 7868
TeL CANaI 0257
Rea. UI.: PROapect 6059

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 u* nao 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.

Office UL YARda 4787
Namų UL PROspeet 1980

ADVOKATAS

WHITKEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
S. HALSTED ST.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

TeL YARda 5981.
Rea: KENvrood 6107.

VVest

35th

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 Sa Halsted Street

bus

tas

bns

1913

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS
So.

Western

Avc.

iki

išgelbėtas.

ST.

(Mat. 10, 22>.

So.

Halsted

St.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

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

•

Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS
So.

VVestern

Avė.

TeL CANaI 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)
Chicago, UL

TaL MIDvvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3u vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tai. YARda 0994
Rez. UL PLAsa 3200
VALANDOS

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 VVest 63rd Street

PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso Ulefonas PROspeet 6737

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

Namu talafnnaa

2408

VVest

63rd

Street

VTRcinia 9421

Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7020

DR. EMILY V. KRUKAS DR. STANLEY NAIKELIS
Archer

Avenue

PHYSICIAN and SURGEON

3343 So. Halsted Street

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

OFISO VALANDOS:
Kasdien, Išklriant Sekmadienius —

VALANDOS:

nuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 Trečiadieniais nuo 2 iki 4 popiet
vai, ryto UU LSifiO vaL platų,

TaL YARda 3146

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524
Emergency — call MIDway 0001
Rep. — HEMIock 1043.

TaL Cicero 1484

OFISO VALANDOS:

vai. vak.: trečiadieniais nuo 9:0#

DAKTARAI

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare, Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dieną.
ir pagal sutartį.

4146

Street

ištvermingas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

Tel.: JIEMLOCK 2061

6558

Kas

galai,

TaL BTAto 75721

DR. P. Z. ZALATORIS

• iki 0 vai. vakar*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaL t ano 1-3; nao 6:30-8:30
756

DR. PETER J. BARTKUS

R«idendja: 6600 So. Artesian Ava Rez. Tfel. LAFayette 0094
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

DR. A. J. BERTASH

Centrinis Ofisas:

4796

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRIKO

CANaI

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

DR. BIEŽIS

Tel. TARDS 137S

Avė.

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Calumet 4591

VVestern

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
Sekmadieniais
taipgi pagal sutartį.
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
Rea Ulefonas SEEley 0434.
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet Ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
TaL Oioaro 1484
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

DR. J. J. SIMONAITIS

4712 So. Ashland Avė.

Ofiso Tel................. VIRginia 1886

Chicago, III.

TaL OANai 6182

10-Los Iki 8-tos valandos kasdien.
Sekmadieniais pagal sutart).

2017

DR. C. VEZEUS

137

MODERNIAKIAL'SL TOBULIAUSI

Tai. YARda 2846

VALANDOS:

6924

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3241 So. Halsted St.

LA3ALLE

PRITAIKINA

(.ERAI pritaikinti akiniai
pataisys kreivas akis, trumparegyste
ir tollregyste:
palengvins aklų Įtempimą, prašalins
galvos skaudijtmą, svaigimą lr aklų
karšti.

Ofiso UL CANaI 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenne
Res. teL: HEMIock 8160

Telefonas

Ofiso teL VIRglnla 0036
Residendjoa UL: BBVerly 8844

JOS F. BUDRIK
krautuvėje

134 N.
Room 2614

IŠTIRINCJA

AKINIUS

DAKTARŲ

Pritaikina akinius
Res. 6958 Bo. Talman Ava
atsakominga! ui Res. TeL GROvehUI 0617
nrieinamA lmin>*
Office UL HEMIock 4848

3133

AKIS

»u,ln 20 metų praktika, lutu aaitz
taisyme lr gydyme

OPTOM ET RISTAI

DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

9

kalavimai, laikraščio nuo
mone, esą priešingi aiškiems
Atlanto deklaracijos dės
džiais ir rašomuoju setu niams.
(plunksna ir piešeliu).
Programoj be kitko atsi
Saulės šviesa — tai tapy
lankę kalbėjo ir politiniai
ba; mėnesiena — tik skulp
kandidatai į valdvietes.
tūra.
Hauthorne
Draugija labai dėkinga
klebonui kun. J. Marčiui,
kuris šiam draugijos vaka
DR. VAITUSH, OPT.
rui davė salę nemokamai.
“Draugo” veteranas
IJETT7VIH

Vėliavos

Busimieji

17

Nedaliomis Pagal

bualtarung

8:3t vai. vakarais.
Sekmadieniais pacal susitarimą.

SKAITYMUS

“DRALGĄ”

Penktadienis, bal. 17, 1042

D B A D G A B

A. A. MOTINOS MARIJOS-KAUPAITES

Ta nuotaika šviesi, neiapsinaukus —
Visuomet atminty užsilaikys.
♦

dviejų metų mirties sukaktį minėdami, Ją maldose pri
siminkime. Maldaukime Aukščiausiąjį, jei Jo būtų to
kia valia, Motinos Marijos beatifikaciją pagreitinti.
Mirimo dienos sukaktyje penktadienį, balandžio 17-tą
dieną, šv. Mišios bus paaukotos už Motinėlę Mariją
Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje.
Dedame čia eilutes mūsų poeto patriarko — didžiai
gerbiamo d-ro kun. Kaz. Urbonavičiaus, kuriose' išreiš
kia seselių švento ilgesio jausmus, joms prisimenant
mylimą Įsteigėją:
MOTINĖLEI MARIJAI

IN MEMORIAM

Šiurpios mirties didinga paslaptis
Uždėjo antspaudą ant tavo lūpų: —
Daugiau jos nekalbės ir akys nematys,
Nes amžina naktis tave apsupo.
Apleidai ašarų karčiųjų klonį,
Pasibaigė gyvenimo kelionė...
*
*
*
Negailim mes tau amžinos šviesos,
Kuri linksmybę teikia šimteriopą,
Bet akys mūs nuo ilgesio net sopa,
Kad nematys tavęs jau niekados —
Iki to momento, kada ir mus
Išlaisvins Viešpats iš šio kūno varžtų,
Kad žemės dulkės sielą nebeterštų,
Ir pasikvies į amžinus namus.
*
*
*
Mes nepavydim tau šventos ramybės,
Kuri dabar jau pastovi, tikra;
Nors daug daugiau mus spaudžia sunkenybės,
Kai mūsų tarpe jau tavęs nėra.
Atjaučiam dvigubai kiekvieną vargą,
Nes pačios vienos turim jį panešt,
O kai nuo sopulių mūs širdys serga,
Jau nebepadedi mums jų pakęst.
*
*
*

Nenorim drumsti poilsio to ilgo,
Taip pageidauto, taip saldaus, ramaus;
Bet Dievas žino, kaip daug pasiilgo
Mūs širdys tavo veido malonaus.
Tie, rodos, mažmožiai, draugingi, jaukūs: —
Ta šypsena, tas balso skambesys,

♦

♦

Nenorim iš dangaus tave grąžinti,
Vien tik dėl malonumo valandos,
Kad vėl turėtum šiuos vargus pažinti
Ir mums suteikt kiek džiaugsmo, atvangos.
O bet gi kaip tavęs mes pasigendami
Kaip trokštame dar kartą pamatyt!
Visur tavo šešėlį brangų randam
Ir imam tavo mintimis mąstyt.
*
*
*
Brangioji! Jei Dievulis tau suteiktų
Galybę aplankyti šiuos namus,
Dalytis mūs jausmais — skausmais tau vėl prireiktų,
Ar gi tavo širdis ne plaktų kaip ir mūs?
Ar nesamelstumei už mus pas gerąjį Kūrėją,
Kad mūsų tamsai duotų kiek šviesos?
Kad vėl turėtume, kaip su tavim turėję,
Gausios pagalbos reikaluos visuos?
*
*
*
Ar pasitiksi mus su motiniška meile,
Kai Dievas prie vainiko mus pakvies?
Ir pastatys mus į šventųjų eilę
Giedoti himną amžinos garbės?
Ir mūsų meilę Dangiškas Karalius
Galingoj savo meilėj paplukdys,
Bet ir pas Jį iš dieviškosios valios
Krūtinėj plaka žmogiška širdis....
J. Kmitas

PETER TROOST

(Nukelta į 6 pusi.)

JUOZAPAS

LUKOŠIUS

Gyveno: Hillside,

Illinois.

Varžomi šildymo
ir kiti reikmenys
VVASHINGTON, bal. 16.
— Karo gamybos boardo
nuosprendžiu užšaldyta ur
mu ir krautuvėse pardavi
mas naujų plumbavimo ir
apšildymo reikmenų. Krau
tuvėms, kurios tų reikmenų
turi, leista parduoti antkart
ne daugiau kaip tik iki pen
kių dolerių vertės.
Suvaržymas liečia ir va
dinamuosius anglies “stokerius” ir “furnace” pečius,
taip pat jų įtaisymo dalis.

Mirė bal. 15 d., 1942 m., 5:00
ryto. sulaukęs puses amžiaus.
Glmęe: Lietuvoje.
Kilo iš
Telšių apskr., Plungių parap.,
Užlekno kaimo.
Amerikoje šgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
2 sūnų*. Juozapų ir Edvardų
lr marčių Helen; dukterį Va
lerijų ir žentų Stan'ey Mailuck;
ir daug kitų gr’m'nių, draugų
ir pažįstamu; o Lietuvoje pa
liko dukterį Eu’alijų.

Kūnas pašarvoti s Lachawicz
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvči įvyks šeštad., bal.
18 d. Iš kop’yčioa 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas į ftv. Jur
gio parap. bažnyčia, kurtoje Jvyk8 gedulingom pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulvdėtaa 1 šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir paž stamua
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A.

Nuliūdę:
Duktė, Mar
ti, Žentą: ir Giminės.

Nuliūdę: Moter’s, Sūnai, Mar
čios, Anūkai. Motina, Sesuo,
ftvogctti ir Gina'nės.

Laid. Direktoriai Lachawicz
Ir Sūnai, tel. CANaI 2515.

Laid. direktoriai: Mažeika ir
Evanauskas, teL YAR. 1138-39.

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“D ltAl GAS” HE! I* WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: KANdnipli «»K8-tt48»

MOTERYS

OPERATERKOS — prie "single nee
dle” mašinų. Patyrusios siūti “Jaokets” ir panašius drabužius. Union ša
pą.
EUGENE U8OW, 1315 W. Congress
OPERATERKOS
Didelė skalbiamų
dresių
dirbtuve
reikalauja patyrusių OPERATERKŲ
prie "power" ir ‘‘single needle” ma
šinų.
TABIN - PICKER & CO.
4110 AVe.st Belmont

AUTOMATIC SCREW
MACHINE OPERATOR

OPERATERKOS
Patyrusios “single needle” operater
kos reikalingos siūti moterų dreoes.
Pastovūs darbai, gera užmokestis ir
bonus. Atsišaukite J —
2300 \Vabansia Avenue

Gabus sustatyti sau pats dar
bus ir operuoti 6 “spindle” New
Britain Gridley naujas mašinas.
Turi būti pilnai patyręs. Geras
užmokestis.

MOTERYS REIKALINGOS
Mazgoti grindus, naktimis darbas.
Valandos nuo 7 vakaro iki 2:30
vai. ryto.
THE
F A I R
State, Adams & So. Dearborn
(9th floor — Employment Office)

Haber Screw Machine
Products Co.
864 W. North Avė.
Matykite Walter Hanson

VYRAI

OPERATERKOS
Siūti ligoninėms uniformas ir gim
nastikos siūtus.
Tiktai patyrusios
moterys reikalaujamos. Gera abelna
užmokestis. Pastovūs darbai. Malo
ni. saulėta dirbtuvė. Geros darbo
sąlygos. Aldrlch and Aldrich, 1857
Milwaukee Avenue.

28 iki 45 metų amžiaus, dirbti prie
"counter”; bus ir "kitehen" darbų.
Turi- būti gero karakteriaus ir turi
priduoti liūdljimus iš ten kur pirmlaus dirbo.
THOMPSON’S .RESTAURANTS
354) No. Clark St.
Room 304

PIRMO KLESO “TOOL & DIE MAKER” reikalingas. Turi būti ekspertiLS.
GROETCHEN TOOL CO.
12(1 N i. Union Avenue
PATARNAVIMAI

JAUNOS MOTERYS
19 iki 35 metu amžiaus, dirbti kaipo
pardavėjos.
diš’u
nešiotojos,
dišių
plovėjos ir pagelbininkės virėjams.
Patvrimas nereikalinga.
THOMPSON’S RESTAURANTS
350 No. Clark St.
Room 3041
MOTERYS
REIKALINGOS
skirs
tyti skudurus. Turi būti patyrusios.
Gera užmokestis, pastovūs darbai.
D. MILLF.R & SONS
1347 So. Ashland Avė.

DIAMOND POINT SAW
FILING YVORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių ptūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo sąrašo.
Prisiųskite piūklus paštu “parcel
post.”
28 NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

MERGINOS REIKALINGOS — 18 1ki 30 metų seenumo, lankstyti ir
klijuoti Kalėdines Atvirutes.
Turi
būti švaraus būdo. Mokestis 31 cen
tas Į valandų iš pradžios: valandos
8 ryto iki 4:30 popiet. 5 dienos į
savaitę. Atsišaukite ,:
833 N. ORLEANS St. (4th Floor)

JUOZAPAS BANZA
Gyveno; 442 W. 104th St.
Mira netikėtai bal. 14 d..
1S42 m.. 1:40 vai. popiet, su
laukęs senatvės.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Šaulių apskričio, Gruždių mies
telio. Amerikoi išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nulūdime:
moter) Magdaleną (po tėvais
Laucaltė); dukterį Onų ir žen
tų Adomų Jankus ir 4 anūkus,
ir daug kitų gim'.n’.ų, draugų
ir pažįstamų.
Lietuvoje pliko seserį Palonijų.
Velion’s priklausė prie SLA.
139-tos kuopos.
Kūnas paširvot-is Lachawiez
koplyčioj, 44 E. 108th Street,
Roseland. Laldotuvųs ivyks šeš
tadienį, bal. 18 d. Iš koplyčios
8 30 vaJ. ryto bus at'ydėtar j
Visų Šventų par. bažnyčių, ku
rioje įwka gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Pi pamal
dų bus nulydėtas į Sv. Kazimie-o kapines.
Nuoširdžia kviečiame visus
gifnlnes. draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moter s, Duktė, Šėl
ta*, Anfik-f ir Giminė*.
In.id. direktor'ai T».cbawicz
ir Sūnai, tel. CANaI 2515.

ADS

OPERATERKOS
SINODE NEEDI.E. PINKERS, R7TTTON ir Bl’TTON HOLE OPERA
TERKOS siūti skalbiamus drabu
žius. Nuolatinis darbus per ištisus
metus. Kreipkitės prie:
3021 NO. PUIASKI ROAD

DZANITORIUS REIKALINGAS —
patyrimas nesvarbu. Atsišaukite prie
ADAM DULSKIS, 1859 West Hastings Street.

JUOZAPAS SAMOŠKA
MirS bal. 14 d., 1942 'm.,
6:45 vai. ryto, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Raseinių apskr., Jurbarko par.,
Dargaitelių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime:
moteri
Marijonų
(po tėvais
Anankaite); 3 sūnus, Juozapų
ir marčių Elzbietų, Antiną ir
marčių Alekse nd^ų ir Stanislo
vų: 2 anūkus; mot'nų Eleną
Samoškiene: s-serį ir švogerį
Antaniną ir Mykolų Petrovskj
ir Jų šeimų ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.
Kūnas paš'rvotan namuose6721 S. Rockwe'l St., tel. Grovehi’l • 1293. Laidotuvės įvyks
šeštad., bak 18 d. Iš narni’ 8
. vai. ryto bu/i atlydėtas J Gi
mimo Panelės Svč. par. baž
nyčių, kurioj Jvyks gedu'ingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv.
Kazimiero kap'nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

HEI.P WANTF.I>

VYRAI NAMŲ DARBAMS
Atsikreipkite į ‘'tlmekeepers” ofi
sų —
EDGEWATER RF.ACH HOTEL
5341) Slieridan Road

t
A. I

CLASSIFIED

HM,P VVANTED — VYRAI

Geriau su teisybe laimėti
priešininką, negu su melu
Dr V Kudirka
Penki šimtai Seserų Ka Kazimiero Seserų įsteigėją. drauera
Jei tavęs visi neapkenčia,
zimieriečių ir visur lietuviai Amerikos lietuvių gyvenimo
atmena Motiną Mariją, Šv. istorijoje Motina Marija už- tavo paties kaltė.
Saliamonas

MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

ima labai žymią vietą. Nors
jau du metai kaip Motina
Marija pašaukta amžinybėn,
visgi jos įamžinti darbai
mums ryškiai primena jos
prakilnią asmenybę.
Jo Ekscelencija Samuel
A. Stritch, Chicagos arki
vyskupas, kurs aplankė Mo-

MOTINOS MARIJOS ATMINČIAI

GARY, INDLANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
(Įsteigta 1889 m.).

H

Nesidžiaugk radęs, nede
juok pametęs.
Paukštį pažinsi iš jo
plunksnų, o žmogų iš jo kal
bos. Jis duoda kalbai jaus
mą ir teisybę.
Rousseau

Kiekvieno kataliko
yra
priedermė remti katalikišką
ją spaudą. Vienintėlis lietu
vių katalikų dienraštis Amerikoje
yra
dienraštis
“Draugas.”
Kas nugali kitus — stip
rus; kas pergali save — ga
lingas. — Lao-Tse.

W0MEN-:'.'40s
who Kate these trying years!
< HERE’S GLORIOUS NEWS!
II you—likę so many vvomen between the ages of 38 and 52-flnd
this period Ina woman’s life makes
ou restless, nervous, eranky, so
ired and blue at times-perhaps
suffer hot flashes, dlzziness and
distress of ‘.‘Irregularities”—

rti

Kur kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.
Motinos širdis, tai gelmė,
kurios dugne randasi dova
nojimas.

Start at once —try Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Compound!
Pinkham’s Compound is the best
known medlclne you can buy today
that is made especially for women
-lt’s famous to help relieve such
distress when due to this lemais
functional disturbance.
Plnkhams Compound has helped

thousands upon thousands of
women to go “smlling thru” annoying mlddle age symptoms. ALSO
very beneflclal for younger women
to help relieve distress of monthly
functional disturbances. Pollow
label directions. Lydia Pinkham’s
Compound is well worth trylng I

KOPLYČIOS DYKAI I

AMBULANCE

VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTĮ

PAMINKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIK MIMO MUMIS
REKORDAS

NARIAI

ši flrma viri 50 m. toa pačios
ieimynoa ranliooe!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Everywhere.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)
BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!

I1 JOHN
F. EUDEIKIS
1 ■ J ■_ 1
11
Laitam

Direktorius

AMBUEANCE Dieną lr Naktį

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member nt the Ltthnantan Chamber of

MODERNI

Išvidinė PARODA:

4535 YV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.: šeštad. lr Sekm. 9iki6vaL

CHICAGOS

IR

CICEROS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

4608-07 8OUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programa. — 10:96 rai. antradienio Ir šeštadienio rytala
Iš Stotie. WHIP (IBIO), ra P. •altlmi.ru.

LIETUVR

ASOCIACIJOS

LACHAVVICZ IR SŪNAI

ANTHONY B. PETKUS

2314 West 28rd Place
Tel. CANaI 2515

1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

42-44 Eant 108th Street
Tel. PULlman 1270

6812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehilI 0142

P. J. RIDIKAS

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West Iflth Street
Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUR

3319 IJtnanira Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKA8

4348 Sonth CaHfomla Avenne
Tel. LAFayette 3572

10821 South Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1610 VVest 161h Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Litnaniea^ Avenne
Tel. YARda 4908
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Lavalis - prancūzu Kvislingas

pritruks nei iniciatyvos, nei sumanumo, nei drąsos.
Tik žiūrėkime, kad mes visi savo pareigas atliktume.
Mūsų šventa pareiga yra dirbti, kad kariuomenei ne- .
pritrūktų lėktuvų, tankų, laivų, šovinių ir kitokių ka
rui reikmenų.

Prisipažindami prie melagysčių
daugiau pameluoja
Brooklyno bolševikų laikraštis parašė “didelį” veda
mąjį, būk tai atsakant į mūsų anuo kartu padarytas
pastabas, kad lietuvių bolševikų laikraščiai vaidina
“donoščikų” — skundikų rolę. “Laisvė” teisinasi, kad
ji neturi “specialių agentūrų, kurios kam nors turėtų
teikti medžiagą apie tą ar kitą žmogų”.... Tas bolše
vikų melagių lapas toliau rašo: “O jeigu bile laikraš
tis arba asmuo pasinaudoja tomis žiniomis, ta medžia
ga, kuri telpa ‘Laisvės’ špaltose, tai nieko nepaprasto”.
Čia pati “L-vės” redakcija atvirai ir aiškiai pasisako,
kad jiems specialių “donosams” daryti agentūrų ne
reikia, nes tai atlieka “Laisvė”, kuri savo špaltas už
leidžia melams ir šmeižtams su tuo tikslu, kad ta me
džiaga pasinaudotų “bile laikraštis arba asmuo”. Tuo
būdu “Laisvė” patvirtina anuo kart padarytą mūsų
teigimą.
Tame pačiame “dideliame vedamajame” Brooklyno
komunistų laikraštis pats prisipažįsta, kad komunistų
spauda melavo, tvirtindama, jog kun. J. Prunskis bu
vo Lietuvos Piliečių Sąjungos Vokietijoj pirmininku.
Dabar jau, mat, “Laisvė” sužinojusi, kad kun. Pruns
kis buvęs tos sąjungos tik antruoju sekretorium.
Bimba ar Mizara kabinasi prie mūsų pasakyto saki
nio, kad kun. Prunskis tik pervažiavo per Berlyną.
Mums primenama, kad, girdi, jis ten kelis mėnesius
gyveno. Taip, ir mes tai žinome. Bet ten jis buvo tik
tol, kol Amerikos vizą gavo. Vadinas, pakely į Ame
riką Berlyne buvo sustojęs ir pasiliko ten tik tol, kol
viza apširūpino.
Mums tikrai keista, kad “Laisvė” lyg ir norėtų uz
urpuoti dienraščio “Draugo” bendrovės direktorių tei
ses. Ji tiesiog užsispyrusi perša “Draugo” redaktorium
kun. Prunskį. Ir štai dėl ko. Mat, “Draugo” redakto
rius L. Šimutis nėra važiavęs per Berlyną ir negali
jam zaunyti, kad, girdi, “Hitleris Berlyne jį pasamdė’’
savo agentu. Kun. Prunskis, mat, Berlyne buvo. Užtat
dabar lote loja apie Prunskio pronaciškumą ir vis ti
tuluoja jį “Draugo” redaktorium. Mat tuo buuu leng
viau šmeižti, meluoti ir “dotfoaus” daryti.
Kai kun. Prunskis atvyko Amerikon, “Draugo” va
dovybė, žinodama jo žurnalistinius gabumus ir nuo
pelnus šioj srity Lietuvoj, taip pat žinodama, kad jis
yra ištikimiausias mūsų tautos sūnus, griežčiausiai
stovįs už laisvą, nepriklausomą ir demokratišką Lie
tuvą, pakvietė jį dienraščio bendradarbiu ir mes
paskelbėme jį esant redakcijos personalo nariu. Tai ne
reiškia, kad kun.' Prunskis buvo pakviestas redakto
rium. Mes čia ir vėl pakartojame savo ypatingą pasipatenkinimą, kad kun. Prunskis sutiko artimai mūsų
dienraščiui bendradarbiauti ir, kaip skaitytojai gerai
žino, bendradarbiauja.
Į visus kitus “L-vės” plepalus mes visai nekreipia
me dėmesio. Jie yra eiliniai lietuviškųjų bolševikų me
lai ir šmeižtai.

Vokietijos naciai ir laisvąją Prancūzijos dalį siekia
prismaugti. Hitleris, jusdamas, kad jo karo frontai jau
gerokai braška, daro didžiausio spaudimo į Vichy vy
riausybę, kad toji visais galimumais kooperuotų su
Berlyno-Romos-Tokio ašim. Pirmieji žingsniai jau pa
daryti. Hitleris privertė gen. Petainą pertvarkyti savo
vyriausybę ir į naujai formuojamąjį kabinetą įsileisti
nacių berną Lavalį, kuris, be abejojimo, bus naujas
Kvislingas Europos padangėje. Kaip Berlynas savo
laiku panaudojo Norvegijos nepriklausomybės prismaugimui Quislingą, kaip Maskva susirado Paleckį ir jo
pagalba jungė Lietuvą prie Sovietų Rusijos, taip da
bar naciai su Lavalio pagalba užsimojo visai priblokšti
Prancūziją.
Šis įvykis dar labiau sukomplikuoja tarptautinę si
tuaciją. Reikia neužmiršti, kad Jungtinių Valstybių
vyriausybė ligšiol vis dar palaikė diplomatinius ryšius
su Vichy vyriausybe. Skurstantiems Prancūzijos žmo
nėms buvo siunčiama gausi pagalba. Bet, paėmus vy
riausybės vairą Lavaliui ir pasukus jį dar prie glau
desnio bendradarbiavimo su Hitleriu keliu, Jungtinės
Valstybės, suprantama, nutrauks visus santykius ir
sulaikys visokią pašalpą Prancūzijos žmonėms.
Hitleris Lavalio rankomis Prancūziją nori visai pa
smaugti. Naudojimąsi sunkia, kritiška tautos padėti
mi. Mat, prancūzai tuo tarpu iš visų pusių yra apsupti.
Sunku jiems yra pasipriešinti. Bet nemanykime, kad
tos laisvą ir nepriklausomą gyvenimą mylinčios tau
tos dvasia yra palaužta. Anaiptol!
Tiesa, prancūzų politikų neapdairumas prieš šį karą
privedė tautą prie moralinio ir fizinio susilpnėjimo.
Tuo pasinaudojo Vokietijos militarizmas ir imperializ
mas, kuriam prancūzai tuo tarpu nepajėgė atsilaikyti.
Bet, kaip teisingai kalba p. Sumner Welles, Jungtinių
Valstybių sekretoriaus padėjėjas, prancūzų tauta turi
gilias laisvės tradicijas, padariusias ją didinga ir, aiš
ku, saujalė tautos išdavikų to tradicinio nusistatymo
nepakeis. Prancūzai, ar anksčiau ar vėliau, visi iki vie
nam sukils prieš savo prispaudėjus ir vėl iškels laisvės
vėliavą. Ir toji valanda, mes pilniausiai tikime, jau
Buvusiuose nominacijų arba “primary” rinkimuose
nebetoli. Lavalis ir kiti Hitlerio “Charliai McCarthai” Illinois valstybėj, kaip demokratų, taip ir respubliko
susilauks tokios bausmės, kokios jie savo išdavikiš nų partijose laimėjo politinių organizacijų (mašinų)
kais darbais yra pelnę.
kandidatai. Paskiri aspirantai pralaimėjo. Dalinai tai
Lavaliui prievartos keliu gal ir pavyks vieną, kitą yra gerai, kad žmonės labiau skaitosi su organizacijo
kariuomenės pulką pasiųsti Hitleriui į talką, bet visa mis, pripažįsta jų autoritetą. Tai ypač yra svarbu šiais
prancūzų tauta savo dvasia ir nusistatymu bus su visokiausių neramumų ir sukrėtimų laikais.
Jungtinėmis Valstybėmis ir santarvininkais. Dėl to
Be to, šie rinkimai dar ryškiau įrodė, kad ir lietu
mes nė kiek neabejojame.
viams, norintiems prasimušti į politinio gyvenimo vir
šūnes, reikia dėti pastangų, kad turėti didesnės įta
kos ir vienos ir kitos partijos sferose, kad jos dau
giau mūsų tautiečių išstatytų kandidatais.
Didvyriškas žygis

t

•
Amerikos visuomenė džiaugiasi gen. MacArthur va
Dėl skelbiamo tremtinių Rusijon sąrašo lietuvių bol
dovaujamų karo jėgų žygiu prieš japonus Filipinų sa
lose. Trylika galingų bombonešių pakilo Australijoje, ševikų šlamštai rašo visokias melagystes. Į tai “Nau
nuskrido 4,000 mailių ir sudavė didelį priešui smūgį. jienos” taip atsako;
Iš trylikos lėktuvų dvylika grįžo laimingai, vienas žu
“Okupavę Lietuvą, naciai pradžioje Raudonojo
Kryžiaus nekliudė, ir jisai suspėjo surinkti daug ži
vo, tačiau jo įgula išgelbėta.
nių apie ištremtus į SSSR žmones ir pasiųsti jas į
Atsižvelgiant į distanciją ir visas aplinkumas, tasai
žygis turi nepaprastai didelės svarbos ir visai teisin
užsienį, pirma negu vokiečiai sumanė tą įstaigą lik
gai reikia vadinti tikrais karžygiais visus tuos, kurie
viduoti.
“Tremtinių sąrašas yra pagamintas su tikslu įteik
jį atliko.
•Į !*
Šis žygis įžiebia daugiau ugnies į visą Amerikos ka
ti jį Amerikos Raudonajam Kryžiui, kad būtų su
riuomenę ir į visus tuos darbus, kuriais ruoš. ama visa
teikta pagalba lietuviams, išgabentiems į Rusiją. Ne
jaugi komunistai gali būti šitokiam tikslui priešingi?
karui reikalinga amunicija. Kai bus visko pakankamai
“Lenkai prašo amerikiečių pagalbos savo viengen
prigaminta, kai viskas bus tinkamai priruošta, apie
čiams Rusijoje, nes tenai yra didelis vargas. Tai
panašius didvyriškus Amerikos lakūnų ir aplamai visų
kodėl gi negalima padėti lietuviams, kurie pateko į
kariuomenės dalių žygius kasdien spaudoje skaitysime
tokią pat nelaimę? Mūsiškiai komunistai elgiasi, kaip
Žinias. Tie žygiai ves prie visiško Amerikos laimėjimo.
Neabejojame ir pasitikime, kad Amerikos kariuometikri išgamos, šmeiždami žmones, kurie tuo reikalu
nė savo pareigas karo fronto šauniai atliks. Jai ne
rtgl&ML”

__

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 17 d.)
Darbštumas. .. “Gerus pa
Jonas Naruška ginčijo taip,
Po
jviet?
pasidairius
pročius reikia įdiegti žmo
o V. Nusileido priešingai.
gui kol jaunas, kol jo pri
Nežiūrint šalto oro, Brūk Priėjo net prie susipykimo.
gimtis karšta, kaip ištirpy lyno balšavikų orakulai, ku
— Tu man nepasakok žeta geležis. Į kokią formą ją rie kasmet žiemą praleidžia nočių gyvenimo. Singeliu
įlieji, tokia ji būva. Ištirpy Floridoje
besikaitindami būdamas gyvenau pas žeta geležis greičiau, žm<> saulėje pasaulio darbininkų nočius ir msteiau jų gvvenigaus prigimtis ne taip grei gerovei, šįmet anksti parbė mą, dabar pats esu ženotas
tai ataušta. Ataušusį ji ne- go į sniegais ir ledais dar ir ant aavo kailio esu viską
simaino. Geležį gali sulau sukaustyta šiaurę. Priežas patyręs — jau piktai šaukė
žyti ir antru kartu sutirpy tis to ankstyvaus parbėgi- J. Naruška. — Aš tau sa
ti. Žmogų sulaužyti gali, bet mo buvo — pasirodymas kau, galiu net bečyti, kad
pertirpyti negali. Todėl iš povandeninių laivų, kurie ženočių gyvenime, jei iškila
jauno reikia žmones pratin juos taip išgąsdino ir tokį barnis tarp vyro ir žmonos,
ti prie darbštumo”.
priepuolį įvarė, kad Bimba, žmona turi paskutinį balsą
sakoma, dar ir dabar serga. ir dacol!
10,000 vokiečių pateko į
Floridoje liko tiktai vieni
— Noser! — spyrėsi Nunelaisvę.... Tarp Soisons ir Amerikonai, kurie nieko ne
Rheims prancūzai triuškina bijo ir kurie jokiu priepo- sileidu. — Taip yra, gal, tik
vokiečių liniją, paimant vi liu iš baimės dėl japonų pa pas tave. Kai aš susiginčiju
sas apsigynimo pozicijas ir sirodymo neserga. S. K. L. su savo žmona, tai visuomet
aš turiu paskutinį žodį.
10,000 vokiečių belaisvių.
— Norėčiau žinoti.
Daugels vyrų, ypatingai
— O, pagyventum tu °4
Austrija siekia taikos su ženotų, mėgsta lankyti bok
mano
žmona, pamatytum,
rusais.... Ne tik Vokietija, so mokyklą ir mokintis bok
bet ir Austrija deda didžiau suotis. Kadangi ir šis “mo kas per žmona.
— Tai kokiu būdu tu gin
sių pastangų, kad susitai kslas” šiek tiek kainuoja,
kinti su Rusija. Austrai Ga moterims patartina įsteigti čuose gauna paskutinį žodį?
liciją siūlo lenkams. Iš ru namie bokso mokyklą. Da
— O gi tokiu būdu. Kaip
sų Lenkijos ir Galicijos bū bar pavasaris ir per žiemą tik ginče prieinam prie to
tų sudaryta atsparinė tarp prisiminę karpetai reikalin kio karščio, kad jau žmo
Vokietijos ir Rusijos lenkų ga lauke išdulkinti. Vietoj nai mintis sukas apie kočė
valstybė.
bokso mokykloj daužyti pa lą, ar kitokį daiktą, aš jai
•
kabintą kamuolį, tokie vy pasakau:
Kas girdėti Lietuvoj?.... rai galėtų namie puikiau
— Na, dūšel, aš s nusira
Vokiečiai surašė visus Lie siai išdulknti karpetus.
minu, atsiprašau ir pripa
tuvoje likusius gyventojus,
Moterėlės, pamėginkit sa
žįstu, kad tavo viršus.
kuriems dėl to yra daug ne vo vyrams, norintiems iš
Ir žmona nieko daugiau
smagumų. Visa jų manta mokti bokso, įsteigti tokią
nebesako.
taip pat surašyta ir dalinai mokyklą.
rekvizuota. Javus ir valgo
muosius daiktus gyventojai
Vakar susiginčijo Jonas
For Your Country’s
turi atiduoti vokiečių žan Naruška su Vincu NusileiFuture—and Your 0wn
darams. Maistas parduoda du. Susiginčijo už tai, kad
Buy U. S. DEFENSE
mas tik su kortelėmis. Duo ženočių gyvenime žmona vi
BONDS * STAMPS
nos duodama į dieną kiek suomet turi paskutinį žodį.
vienam tik po pusę svaro.
Maisto ir visokių gyvenimo
MODERN “MINUTE MEN M
reikmenų yra didelis trūku
mas.
Visuotinas kareiviavimas.
Jungtinių Valstybių senatas
visu rimtumu svarsto visuo
tino kareiviavimo įvedimo
klausimą. Manoma, kad bilius bus priimtas
Detroit, Mich...... Šv Jur
gio, lietuvių, par. buvo 40
vai. atlaidai. Klebonas kun.
K. Skripka į talką buvo pa
sikvietęs svečių: kun. A.
Skripką, kun. Pr. Serafiną ir
kun. Rūsį.
•

Rev. Robert I. Gannon, S. J.

President, Fnrdhnm llniversity,
Neui York

Rev. Albert J. Murphy, Ph. D,

Director, Catholic Charities,
Diocese of Cleveland

f

Perėjo kataiikybėn... Rev.
A. Oft, kurs priklausė prie
episkopalų aukštesnios dva
siškuos Chicagoje, šiomis
dienomis priėmė katalikybę.
Kadangi yra nevedęs, dėl
to įstojo į katalikų kunigų
dvasinę seminariją rengtis
prie kunigystės.
Lietuvai reikalingi priete
liai.... “Kovojant Lietuvai
dėl laisvės, prieteliai jai la
bai yra reikafngi. Jei Washingtoms paremtų Lietuvos
laisvės klausimą, tai mūsų
ateities žvaigždelės būtų kur
kaa ivtoaaante.

__

Rev. Jamea T. 0'Dowil, Ph. D,

Superintendent of Schools,
Archdiocete of San Francisco

Very Rev. M«<r. Edward J.
Ilirkev, Ph. D.

Chancellor, Archdiocete of Detroit

BROADCAST FOR SAVINGS RONOS: Of tho J2 leadlng rlrrgymen of the United State* who are aerving on the National Savlnga
Bond Minute Men Committee, 1S are membera of the Catholic
Clinrrh. Theae men, with leader* of tbe Proteatant and Jeaviah
faith, acting under the direction of David Sarnoff, preaident of Radio
Corporation of America, are bringing the meaaage of Savinga Bo.ida and

ta radld ratUonm ta vyriau m«U«m af tha

L,

DRAUGAS

Ppplrtokol 17,

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ RUSIJON VARDAI VilnhisAMkkev°jiauaZi2maS (JurglS)’ 34, techmcian’ res-

O

kai, Gardai.

Jadvyga (Antanas), 13, Norcičii- |J

padafl(}ČS

460. Aukštikalnienė, Marija (Taci jonas), 40,
res.
Balandžio 12 d. šv. Var533. Babrauskaitė, Janina (Antanas), 13, Nocišinkai,
Vilnius, Gedimino 60.
Gardai.
do draugija 7:30 Mišiose
461. Aukštinaitienė, Elena (Rapolas), 21, res. Šiauliai,
534. Babrauskas, Henrikas (Antanas), 11, Norcišinkai, ėjo prie šv. Komunijos. Po
397. Astrauskas, Juozas, 28, worker, res. šakiai,
.. .A1 .
,
/tt
i
Gardai.
Birutės 35.
•
»
»
^462. Aukstmaityte, Aleksandra (Kazys), 25, res.
535. Babrauskaitė, M’halina (Antanas), 8, Norcišinkai, Mišių buvo bendri pusryčiai
BiS«a'35traUaka8’ J“““’ 28’ WOTker' re“' SakUi’ V4“V AukStinaitis, Algrdas (Jonas), 4 res.
parapijos salėj ir susirinki
Šiauliai, Gardai.
536. Babrauskienė, Bronė, farmer, Užvarais Estate, mas, kuriame pirmiausia
Muziejaus 8.
398. Astraukas, Petras (Jurgis), 46, bookkeeper, res.
Šiauliai, Šiauliai.
kalbėta apie “bunco party”
464. Aukštinaitytė, Vida (Jonas), 3. res.
Biriai.
Muziejaus 8.
537. Babrauskaitė, Bronė, Užvarais.
gegužės 12 d. vakare. Pra
399. Astrauskienė, Marija, 39, employee, res. Biržai.
465. Aukštolienė, Monika, 68, res. Viršuniškis
538. Babrauskaitė, Janina, Užvarais.
nešta, kad publikos bus a400.. Astrauskas, Vitas (Petras), 17, student, res. Maišioga.
I 539. Babušis, Antanas, (Petras), 44, bailif, Katiliai
pie pora šimtų. Bus daug
Biržai.
466. Aukštuolis, Balys (Kazys), 28,
Viršuniškis Griškabūdis.
Maišiogala.
________
401. Astrauskas, Ramutis (Petras), 13, res. Biržai.
540.
Babušis, Jonas (Petras), 33, teacher, Katiliai gerų dovanų. Paraginta, kad
467. Aukštuolienė, Juzė, 25, farmer, res. Viršuniškis Griškabūdis.
402. Astrauskienė, Ona (Antanas), 24. teacher, res.
j visi kalbintų vyrus priklau
Maišiogala.
Betygala.
541. Babušienė, Gesė, 34, Katiliai Griškabūdis.
syti prie draugijos. Ypatin470. Aukštuolytė, Stasė (Kazys), rea Viršuniškis.
403. Astrauskas, Narvydas (Stasys), 1-1-2 yrs. old.,
542. Babušienė, Adelė, 28, Katiliai Griškabūdis.
._ .
4.
_
471. Aukštuolis, Kaays (Kazys), 3, res. Viršuniškis.
543. Babušis, Algis (Antanas), 12, Katiliai Griškabūdis gai jdvaL<O3 vada* m«*n0
res. Betygala.
472. AUMstuoiis, Jonas, 53, teacher, rea Panevėžy*.
404. Astrauskas, Zenonas (Stasys), 38, farmer, res.
544. Babušis, Rimas (Antanas), 9, Katiliai Griškabūdis j ^arius į sekantį susirinki
473.
Aupeckis, Juozas, 40, vvorker, rea Bartininkai 545. Babušis, Vytautas
Nuosėdai Lekėčiai.
(Antanas),
3,
Katiliai iią atsivesti po vieną naują
405. Ašmantas, Petras, 47, machinist, res. Šiauliai.
) Vilkaviškis.
Griškabūdis.
Sari Kun Abromavičius v546. Bacevičius, Feliksas (Jonas), born 1901, plumber,* r*‘
y
406. Ašmonas, Juozas (Juozas), 48, chief of police1 474. Aupeckienė, Bronė, 37, rea Bartininkai.
draugijos dvasios vadas,
475. Aupeckytė, Danutė (Juozas), 10, rea Bartininkai. Kaunas, Kalniečių 90.
precinct, res. Bukta Liudvinavas.
476. Aupeckytė, Zosė (Juozas), 8, res. Bartininkai.
Į 547. Bacevičienė, Ona (Juozas), born 1910, housewife, i Rengiamam bankietui ku
407. Ašmonienė, Veronika (Juozas), 45, housewife,
477.
Aupeckis,
Stasys
(Juozas),
7,
rea
Bartininkai.
res. Bukta Liudvinavas.
Kaunas, Kalniečių 90.
_______
nigams
Juliui___________
Griniui ir Ed478. Ausiukaitis, Juozas, 33, teacher, res.
Dainiai
K“ ta“rdui Abromavičiui pagerb
408. Ašmonaitė, Aldona (Juozas), 14, student, res.
Jurbarkas.
Bukta Liudvinavas.
479. Austrąvičius, Albinas (Petras), 30, govtt employee, Vilkaviškis.
ti gegužės 3 d. nutarta pri
409. Ašmonaitė, Danutė (Juozas), 13, student, res.
res.
Kaimas,
Maištų
30.
Bukta Liudvinavas.
550. Bačenskienė, Marija (Juozas), 39, teacher, Kau sidėti su dovana ir skaitlin
480. Austrąvičienė, Stefanija (Balys), 27, typist, rea nas, Malūnų 2.
410. Ašmontaitis, Bruno, 31, student, res.. Vilnius,
gai dalyvauti.
Kaunas. Maištų 20.
Tauro 4.
/
551.
Bačenskis,
Vytautas
(Povilas),
<,
student,
Kau" Motinų
v
Dienoje
nutarta
481. Auškalnis, Kazys (Vincas), born 1901, farmer, nas, Malūnų 2.
411. Atkočaitis, Antanas
(Jokūbas), born 1889,
res. Teneniai Kvėdarna.
employee, res. Vilijampolė Kaunas.
552. Bačėnas, Antanas (Antanas), 56, farmer, Karš- ‘in corpore” eiti prie šv.
482. Auškalnienė, Marija, 30, farmer, res. Tenėniai.
413. Atkočaitienė, Marija (Apolinarauj, born 1888,
rude, Jankai.
Komunijos. Po Mišių šv.
483. Auškalnis, Vytautas (Kazys), 12, Student, res.
housevvife, res. Vilijampolė Kaunas.
553. Bačėnienė, Konstancija, 52, farmer,
Karčrude, bus bendri pusryčiai. Iš Fe
413. Atkočaitis, Kleopas
(Nikodemas), 35,
postai Tenėniai.
Jankai.
484. Auškalnis, Antanas (Kazys), student, res. Tenėniai 554. Bačėnienė, Ona (Jonas), 28, accountant, Karčrude, deracijos skyriaus praneši
derk, res. Viduklė.
414. Atkočaitienė, Antanina, 35, housewife, res. Viduklė. Kvėdarna.
mą padarė Kubilius. Tą pa
Jankai.
485. Aušrevičius, Albinas, employee, res. Atesninkai
415. Atkočaitis, Rymantas (Kleopas), 3, res. Viduklė.
55. Bačėnas, Skirmuntas
(Vincas), 2 years
old, čią dieną Šv. Antano drau416. Atkočaitis, Donatas (Kleopas), 9 months old, res. Simnas.
556. Bačinskas, Juozas (Silvestras), 32, employee, gij08 ^uvo SU8'ma8’. ^uria486. Aušrota, Jonas (Vincas), 39, derk, res. Kybartai
Viduklė.
Rudiškės.
i me padaryta pranešimai iš
417. Atkočiūnaitė, Anelė (Aleksandras), 80, worker, Laisvės 2.
487.
Aušrotienė,
Anastazija
(Jonas),
36,
housewife,
res. Biržai, Lentupio 15.
557. Bačinskienė, Sabina (Vladas), 21, Rūdiškės.
Federacijos ir Labdarių ve 418. Atkočiunienė, Elzbieta (Silvestras), res. Biržai, res. Kybartai.
558. Bačiulis, Alfonsas (Povilas), 34, Physician, Kau kimo. Labdariai jau eina
488. Aušrotaitė, Janina (Jonas), 14, student, res. nas, Kraševskio 27.
Lentupio 15.
419. Aucevičius, Vaclovas (Vincas), 41, soldier, res. Kybartai.
559. Bačys, Vincas (Jonas), 30. secretary,
Gižai, prie užbaigimo statymo se
student, res. Vilkaviškis.
Vilnius, Montvilos 13.
| 489. Aušrotaitė, Nijolė (Jonas), 12,
nelių prieglaudos. Raginta
Kybartai.
420. Audrevičius, Stasys, 34, worker, res. Jurgėliškės
560. Bačienė, Adeiė (Jurgis), 41, seamstress, Gižai visi prisidėti prie to darbo.
490. Aušrotaitė, Aldona (Jonas), 10, student, res. Vilkaviškis.
Leipalingis.
L. S. 3 kuopa turės viešą
431. Audzevičienė, Ona, 80, housewife, res. Pasvalys, Kybartai.
561. Bačys, Vincas (Vincas), 11, student, Gižai.
rinkliavą mieste. Leidimas
491. Aušrota, Bernardas (Jonas (Jonas), 8, student,
Svalio 26.
562. Bačys, Zigmas (Vincas), 11, student, Gižai.
422. Audzevičius, Andrius, 32, employee, res. Pasvalys, res. Kybartai.
jau gautas 24 d. gegužės.
563. Bačys, Alfonsas (Vincas), 8, student, Gižai.
493. Aušbikavičius, Vladas, 53, pensioner, res. Burniai
Svalio 26.
564. Račkauskas, Albinas (Kostas), 8,
Palopainis,
Pranešta, kad draugijos
423. Audzevičienė, Valerija, 30 housewife, res. Pasvalys. Kaltinėnai.
Kruonis.
424. Audzevičius, Romualdas (Andrius), 5, res. Pasvalys
493. Aušbikavičienė, Ona, 46, housewife, res. Burniai j 565. Bačkauskaitė, Elena (Juozas), 6,
Palopainis, išvažiavimas Labd. ūkyje
įly
bus 26 d. liepos.
425. Audzevičius, Jonas (Andrius), 2, res. Pasvalys
Kaltinėnai.
Kruonis.
426. Audzejonis, Balys (Jonas,, 30, teacher, res. 1 494. Aušbikavičius, Antanas (Vladas), '12, student,, 556. Bačkauskaitė, Gražina (Juozas), 4, Palopainis,; Pranešta, kad ligonių šiuo
Kaunas, Prūsų 7.
res. Burniai.
i Kruonis.
į Laiku nėra
427. Audzejonienė, Justina (Jonas), teacher, res.
495. Aušbikavičius, Stasys (Vladas), 8, student, res., 557. Račkauskas, Juozas (Juozas), 2 months old, Pa-Į pferskaitvtas laiškas k
Burniai
•
jlopainis, Kruonis.
1 *®rsKaityias
saas-avieKaunas Prūsų 7.
428. Audzejonis, Petras (Jonas), teacher, res. Kaunas.
496. Aušbikevičiūtė, Laimutė (Vladas), 3, res. Burniai | 568. Račkauskas, Jonas (Kostas), born 1908, farmer, timas į bankietą mūsų ku429. Audzejonytė, Laimutė (Petras), 1, re3. Kaunas.
497. Averka, Juozas (Domininkas), 29, employes, res. Ignalina*, Kruonis.'
’
’
nigama-vikarama pagerbti
430. Auglys, Aleksas (Povilas), 36, dealer, res. Ukmergė ;Marcinkonys Alytus.
| 569. Bačkauskas, Kostas (Bernardas), 42,
farmer, NutArtj. dovana naakirti ir
431., Auglienė, Sofija, 34, housevvife, res. Kaunas,
498. Averkienė, Ona, (Kazys), born 1905, seamstress, palopainis, Kruonis.
nucana oovaną pašiurti ir
Totorių 16.
res. Biržai, stoties 18.
• 570. Bačkauskienė, Ona, 50, housewife, Palopainis,
P“®1* bankieto bilie432. Auglys, Antanas (Tadas), born 1898, shoemaker,
499. Avinas, Juozas (Antanas), 25, farmer, res. Jašėnos Kruonis.
tyres. Kaunas, Totorių 16.
Chodutiškiai.
1 571. Bačkauskienė, Pranė, 25,
farmer,
Palopainis,
šv. Antano ataugija visa
433. Auglytė, Aldona (Antanas), 5, ' res. Kaunas,
500. Avinas, Motiejus (Gabrielius), 34, farmer, res. Kruonis.
Totorių 16.
Sučiunai Švenčionys.
Į 572. Bačkys, Juozas (Juozas), 41,
major, Vilnius, dos remia kilnius darbus.
Visi lietuviai raginami pri
434. Auglytė, Birutė (Antanas), 8 months old., res.
501. Avinas, Romanas (Jonas), born 1897, farmer, Ja- Uosto 19.
Kaunas, Totorių 16.
kenai Adutiškis.
i 573. Bačkus, Juozas (Stasys), 40, colonel, Kaunas.
klausyti šiai garbingai vy435. Augulis, Leonas, 33, teacher, res. Rukiškiai Raguva
502. Avižienienė, Manja (Pranas), 35, housevvife, res.
574. Bačkuvienė, Anelė (Adomas), 30, opera singer,
drauriiai
436. Augulienė, Stefa (Antanas), 32, housewife, res. Raseiniai.
Kaunas.
*
Kitas susirinkimas buvo
Rukiškiai Raguva.
503. Aviženis, Karolis (Karolis), 12, from Raseiniai.
į 575. Bačkus, Stasys (Juozas), 8 months old, Kaunas.
437. Augulytė, Milda (Leonas), 3 res. Rukiškiai Raguva I 504. Avižienytė, Marija-Vanda
(Karolis), 7, from
575. Bagdauskaitė, Marija (Jonas), born 1918, Keišiai, Labd. Są-gos 3 kp. Daug
438. Augustaitis, Antanas (Juozas), 47, farmer, res. .Raseiniai.
IJurbarkas.
dalykų apkalbėta. Labd. cen
švediškiai Griškabūdis.
I 505. Avižonis, Vytautas (Juozas), 26, student, Kaunas,
577. Bardanaitis, Vladas (Juozas), 24,
shoemaker,
tro kapų dienos, gegužės 30
439. Augustaitienė, Petronėlė, 40, farmer, res. švedikai Prūsų 12.
_
; Švenčionys.
Griškabūdis.
000. Avižonytė, Gražina (Juozas), 24, nurse, Kaunas, j 573. Bagdonas, Valerijus (Benys), 3v, employee, Kau- rinkliavoj, kuopa, duos rin
440. Augustaitis, Algimantas (Antanas), 12,
res.
507. Avižonytė, Birutė (Juozas), 23, student, Kaunas. nas Baranausko 37.
kėjų ir piknike Vytauto par
Švedikai.
508. Avulis, Kostas (Juozas), 19, farmer, Liudvinavas.
579.. Bagdonienė, Salome (Jokūbas), 27, employee, ke turės bodą. Visos aukų
441. Augustaitis, Sigitas (Antanas), 3, res. švedikai.
509. Azaravičiene, Marija (Vincas), born 1903, house- Kaunas.
580 Bagdonas, Valiuką. (Valerijus), 6 Kaunas.
į rtoktjos
lr reikalingi
Ui
442. Augustaitis, Zigmas (Antanas), 3, res. švedikai wife, Šančiai, Vievio 5.
Griškabūdis.
510. Ažubalienė, Marija, 80, farmer, Pavinčiai Aluta. i 531. Bagdonas, Valerijus (Valerijus) 3, Kaunas.
' dienai daiktai bus nuveštl
443. Augustauskas, Prąnas, farmer, rea. Audrušiūnai
511. Ažubalis, Kazys (Petras), 50, farmer, Pavinčiai 532. Bagdonienė, Petronėlė, 37, teacher, Manikūnai j Pranešta, kad rinkliavai CiRaudonė.
Alunta.
Saločiai.
ceroj jau gautas leidimas
444. Augustauskienė, Domicėlė, housewife, Audrušiūnai
512. Ažubalienė, Apolonija (Tomas), 30, farmer, Pa532. Bagdonienė, Petronėlė, 37, teacher,
Manikūnai
vinčiai Alunta.
Saločiai.
24
8e&u4e8> Prašomo, kad
Raudonė.
445. Augustauskas, Mečys, (Vladas), 36, worker, res.
513. Ažubalis, Petras (Kazys), 4 months old, Pavin533. Bagdonas, Rimantas, 3 years ola, Manikūnai.
tą dieną Cicero draugijos
Vilijampolė
Kaunas.
„j—c-------------AluntaT
/rr
,
,, ~ , .. J 584. Bagdonas, Petras, 40, chief or Šiaulėnai Post nedarytų jokių parengimų,
446. Augustauskienė, Julija (Vincas), 34, res. Kaunas,
514. Ažubalis, Jonas (Kazys), l’/2 years old, Pavinčiai Office, Šiaulėnai.
visi Drisįdėtu nrie rinkJonavos 96.
. Alunta.
_
j 585. Bagdonienė, Marija (Jonas), 35, teacher, Šiaulėnai. t..
\
.
447. Augustinas, Kazys (Kazys), 46, res. Čeponiai ' 515- Ažubalis, Anupras (Stasys), born 1895, Kaltinėnai
533. Bagdonas, Romualdas (Petras), 7, Šiaulėnai. .u*vos. Visos surinkto® aukos eis senelių prieglaudos
Debeikiai
Švenčionėliai.
587. Bagdonas, Algirdas (Petras), 4, Šiaulėnai.
588.
Bagdonas,
Pranas
(Antanas),
36,
w.
Šančiai.
statybai. Kuopa prašo moMart)S lJurg:sk 6'farmer’ res-,
^doi'?8' J°Pa8' Jona8 <Antana8’Farmer, iterų jr mc^inų ap.iimti ų
449. Augustinaitė, Emilija (Kazys), 18, seamstress,1 m “L®*“*“1“'“' E'6"8' ' Alek“ndr“ ’' 35’ Vat8°va> Sausriai, Kuršėnai.
.
Šiauliai.
590. Bagdonienė, Stasė, farmer, Sausrai, Kuršėnai.
dieną aukas rinkti. Susirine^nmi P8“61 L
/T,
v ut
a
i .1 519. Babickas, Juozas, 34, farmer, Pelišiai, Subačius.
591. Bagdonas, Jonas (Jonas), 14, Sausriai, Ku šėnai. kime išrinktos komisijos
450. Augustinas, Juozas (Kazys), 15, res. čeponiai
520. Babickienė, Ona, 29, farmer, Pelišiai, Subačius.
592. Bagdonas, Eugenijus (Jonas), 13,
Sausriai, 1 valgiui pagaminti, automo
Debeikiai.
' 521.
— _
-. .
1 - -----Babickas,
Augis (Juozas), 3 years old.,
Pelišiai. Kuršėnai
451. Augustinas, Albinas (Kazys), 13, student, res
bilių parūpinti. Kurios rin222. Babičaitė, Vera (Jonas), 22, nraitress, Šančiai,
593. Jadvyga (Jonas), 11, Sausriai. Kuršėnai.
Čeponiai Debeikiai.
Kaunas.
I 594 Bagdonas, Edvardas, 26. farmer,
Sriubiai, kėjos surinks daugiausiai
451. Au<nistinas, Albinas, (Kazys), 13. student, res.
523. Babonas, Matynas (Martynas), 80, farmer. Bu-1 Malavėnai’
aukų, gaus dovanų.
Čeponiai
Debekiai.
----- j reikia!
Betygala.
~
595.
Bagdonavičius, Jonas (Antanas), 50, farmer, AnSkaitytas laiškas-kvieti451. Augustinas, Albinas (Kazys), 13, student, res. ' 524. Babonas, Kazys (Jokūbo), 60, farmer, Lotiniikiai,j tanavas, Maišiogala.
Girkalnis.
Čeponiai Debeikiai.
596. Bgdanavičienė, Vanda, 26, Antan&vas, Maišiogala. j111*® rengiamą kunlgų-vi452. Augustinas, Kazys (Kazys), 8 res. Čeponiai
Babonaitė, Marija
(50, farmer, Lotiškiai,
597. Bagdanvičius, Ričrdas (Pranas), 8, Antanavas, karų pagerbimą. Laiškas
Debeikiai.
Girkalnis.
Maišiogala.
{oriimcas ir paskirta dovaLotiniškia, 598. Bagdanavičiutė, Danutė (Pranas,, 6, Antanavas, i
453. Augustinavičius, Vladas (Adolfas), born 1908, ' oM. Babonienė, Antanina, 40,
farmer,
taku*. re«. šilininkai Kiduliai.
1 Girkalnis.
Maišiogala.
•
Į *•
454. Aukščiunas, Vincas (Antanas), 35, farmer, res.
^7 Babonaitė, Palmira (Kazys), 14,
Lotiniikiai, 599. Bagdanavičius, Pranas (Pranas), 4, Antanavas, j
----------Gižai.
Girkalnis.
Maišiogala.
Dar vienas buvo susirin455 Aukščiunienė, Marija (Mikas), born 1907, teacher,
<abonaitė, Evalda (Kazys), 12,
Lotinišklai,( «H0. Baibikia, Juozas (Jonas), 42, farmer, Obrutėliai. kimas Tai Amžinoio ir GvGirkalnis.
res. Gižai.
- .
,
. .
__
.
. i 601. Baibikienė, Marija (Jonas), housevvife, Chirutėliai !
456. Auksčiunas, Donatas (Vincas), bora 1936, res
oabrauskas, Antanas, 52, farmer, Macišmkai, 602. Baibikis, Vytautas, 8 (Juozas), 8 years old, v°3° Rožančlau8- Siam «u"
Gižai.
sirinkimui daug pamokini
Gardai.
, Chirutėliai.
4 57. Aukčiunaitė, Dalia (Vincas), born 1938, res )S.)BoJ'Xkien5' Pelicij8' Uurgi,)’ 55' farmer' Nof-| «03. Baibizki., Romuaktaz, (Juozas), 3 yrs. old.
mų suteikė klebonas. Ragi
Gižai.
1
TSrYTn
...
.
,
«04.
Baibikis
(Juozas),
Stasys,
IV, yrs. old.
no narius būti maldingais,
458. Auksčiunas, Vytenis (Vincas), born 1940, res
Babrauskaitė, Irena (Antanas), 15, Nocišinkai, 606. Baibikis, Jonas (Juozas), 2 months okt.
Gižai.
Utraak
... i ,
____ }
806. Balbšys, Vacys (Povilas), 30, teacher, Vieviriėnai.
(Nukelta 1 7 pusi.)
(Tęsinys)

:

SODALITY NEWS
Bnghton Park: — For
the past few weeks, poten
tial candidates for variom
political jobs have beer.
shcuting through radiot
and at mass meetings, whilt
new8papers were recordinf
straw votes to determint
just where eatfli man stoot
in the public eye.
The Sodalists, in keepinę
with the times, also con
ducted a straw ballot, būt
their interesas were surel)
not on the political side. Nt
siree!! They voted to de
termine the ten highes
nominees to be voted upor
next month for May Queer
and attendents. The results
will, no doubt, prove interesting.
Around a bit

The g’.ee club made its
first public appearance
during the annual church
supper and they made a
hit. Well, don’t look so
surprised — haven’t I been
telling you that they’re

t

-P

] ood? Director, Vai nraujfias, say s she could ūse
few more sopranos and
ecor.ds. Anyone interested
tad better get in the groove
iow, or forever ho!d her
leace — or should I say
tongue?
ieiting personai

... Stelle Kissel will walk
Iown that aisle at 4:00
’clock tomorrow afternoon
ler sister, Eleanor, will be
i maid of honor, and
71orence Poška will do the
solos.
... They tell me humans
oan’t possibly fly, būt aftei
leeing Justine
Mažeika
7h' z by with trays and all
at the parish supper — I
have my doubts.
... There was nothing slow
bout Bernice Daukša, or
Frances Synkevicz either.
Frances Synkevicz either.
And, Frances
had the
darling-est high-heeled nailhead shoes on, too.
f ...Millie Rudakas ma-

naged to queeze through
the tiniest spaces, and
Helcn Paulus looked very
fcecoming vvith lemon cream
pie on her faco. (She had to
eat it as a result of not
-nswerng correc.ly in a
Truth
or
Conseąuences
game).
... Adele
Mankus
and
Stella Wegls came early and
made aure that everyone
was served with a sm.le.
A finai word

The Sodalists are sponso.ing a Blue Supper on M3y
Zth at the Bet Ler Home- '
making Institute, 14 E.
Jackson Blvd. The price of
,5c. will include a delicious
neal, cooking demonstraion, door prize3 and tab e
prizes for those who will
play cards or bunco. Sounds
linviting, doesn’t it? And, of
Įcourse, everyone is invited.
Against my better judgement, I’m going to repeat
an anecdote I heard the
other day. I was asked why
Hitler changed his socks
many times daily, and when
I couldn’t answer, I was
told it was because he

Prisidėkite Prie Jauno Kunigo
Išleidimo Į Kariuomenę

1

r

INJURED

Dr. J. W. Stanton to Motinos Marijos
speak on Orient Friday atminčiai
eve, April 17, at 8 p. m.
(Atkelta a a g*
Dr. J. W. Stanton, professor of Political Science at Un*. Marij’ pa8ku0n88e

lestingasis Devas taip su' rėdė, kad kaip Motinos Ma
rijos gyvenimas buvo pilnas
■ gražiausių darbų taip ir jos
priešmirtinės valandos buvo
paženklintos žymėmis aukšto Šventumo.

landose prieš jos mirtį yra

Northvvestern
University,!^
kad ji
į mj?
, apie ją Dasakeg
pasakęs, kad
mi- ’ Atmenant Motiną Mariją
vvill deliver a lecture in Li- rė “in odorem sanctitatis”. mum9 tenka Dievui padėkothuanian on
‘The Far Aukšto šventumo ženklai į- tį yž J08 kilnU ir SražU muma
Eas.ern
Question”
this vairiai pasireiškia prieš pa-Iiktą pavyzdį; už jos rū
Friday evening, April 17,' žmogau3 ‘^rtį.’višnas 'iš jų pėsčiu įkurtas įstaigas; už
at the K. of L. Center, 6825 yra kantrybė ir Motinos Jos idealu išauklėtas sesuSo. Western Avenue.
I Marijos paskutinė liga at-! tęs; užjos ligoje mums paDr. Stanton, who was žymė]O ją nepaprasta kant likt4 pamokinančią nepa
pi ofessor of Asslatic Histo- rybe.
prastą kantrybę.
ry for many years at the
University of Michigan, is
Atsimenu, kada teikiau
Dievas, Kurs skyrė Motian expert on the Far East. Motinai Marijai Paskutinio nai Marijai vadovauti šv.
He lived for some time in Patepimo Sakramentą kaip Kazimiero Seserims ilgus
J'pan and
China,
and ir man atėjo mintis, kad šio metus, tesuteikia jai dangu3 per. k s Chinese and Japa- Sakramento gale jos sielą'je tarp šventųjų ir išrinkHerald-American photo
nese fluently. Dr. Stanton is p a s i e k i a tarpininkaujant 'tųjų sesučių garbingą vie
Stewardess Josephine Dar
gis was injured when twen- also at present writing a konsekruotu aliejumi, bet
ty-one-passenger United Air- 500 page HisCory of Lithu- jos graži siela laimina mus
Kun. J Mačiulionis, MIC.
už ją besimeldžiančius ir
liner overshot La Guardia ania in English.
Field in New York and lanThe Lithuanian public,, prašo Dievo visiems palaided in water.
youth and studentą in par- mos. Panaši nuotaika susi- MASKVA.—Sovietai pain
ticular, is cordially invited darė kaip mūsų Išganytojo formuoti, kad Mariupoly
didn’t want to smėli Dc
to this lecture by this inte- mirty ant kryžiaus. Tik naciaį įgjudę 9,000 vyrų,
Feet! I agree — it stinks.
resting Lithuanian persona- Kristaus mirtį vaizduojame,' moterų ir vaikų.
So long, and stay on the lity. There is no admission bet čia pergyventa ne vaiz-1______________________
beam, my charming readers. charge.
J duotėje, bet tikrovėje. Gai-' PIAnNK’T’- “DKAI GA’
Gabby

SU PIRMAIS PAVASARIO BALSAIS
PACED MASTERS AT START

Įvyksta

Primas Sezono Piknikas!
Taip, įvyksta

P i rmas Vytauto Parko

Draugo PIKNIKAS
Kun. Ant. Švedas, kapeionas J. V. kariuomenėj, šio
mis dienomis išvyksta į sa
vo paskirtą vietą, Kelley
Field, Texas. Kapeliortas
kun. Antanas pribus j Kel
ley Field, Texas, bal. 25 d.,
1942 m. Šiuo laiku kapelio
nas lankosi pas savo ėvelius
Providence, R. I. ir grįžta į
Chicago bal. 22 d., 1942 m.
Išleistuvių proga, TT. Ma
rijonų Bendradarbių Drau
gija yra sudariusi komisiją
tinkamai aprėdyti ir apdov
anoti jaunąjį kapelioną, kad
nekmingai darbotusi J. V.
kariuomenėje.
Portable Mass Kit

mingai išleisti jaunąjį karo
’-apelioną, kun. Antaną šve
dą, pavyktų tai būtų gražu,
kad nors vieną eilę kariuo
menės uniformos būtų nu
pirkta jaunam kapelionui ir
vienuoliui. Viena unifor
mos eilė kainuoja beveik du
šimtus dolerių. Rūbus turi
pats pirkti. Kariuomenė ne
pristato jų kapelionams.

(“Draugas”

Acme

Sekmad., Baland.-April 26,

leiepuolo*

Paul Runyan (left) and Horton Smith stot 67’s, fi ve
nual Masters’ Golf Toumament at Augusta, Ga.
under par, to lead field in opening roand of ninth an-

g

VYTAUTO PARKE
Pradžia 12:30 popiet

PARISH BUYS BONDS

’ri įdėkite Prie
Vvlovanojimo

Štai, pirmoji proga Chicagos Lietuviams išeitį

Prisidėti prie jaunojo ku
nigo kapeliono Antano šve
do iš’eistuvių tikrai yra pa
triotiškas katalikiškas dar
ban ir kiekvienas katalikas
"■ali džiaugtis gavęs progą
apdovanoti liuosanorį Kriskareivį,
šv. Kazimiero Akademijos
mergaitės šiame darbe jau'
prisidėjo su $25.00 auka. .Tai
puikus pavyzdys ir visiems

į plačiuosius pavasariškus gamtos laukus, gra

Yra sumanymas nupirkti
jaunam kunigui kapelionui,
Antanui Švedui, Portable
Mass Kit, kuriame randasi
visi reikmeniai šv. Mišių atlaikymui. Kariuomenė neį
PM
taiso setus; nata kapelionas
turi jį įsitaisyti. Įvykdinti Aukas siųskite šiuo adre
tą sumanymą TT. Marijonų
Bendradarbių Draugija iš su:
rinko komisiją, kurios prie Rev. Chaplain A. Švedas, AUS.'
šakyje stovi kun. Juozapas
Dambrauskas, Bendradarbių C-O Rev. J. Dambrauskas, MIC. Į
23.84 So. Oakley Avenue
Draugijos Dvasios Vadas.
Chicago, Illinois.
Jei šis sumanymas, iškil

žiame Vytauto Parko darže. Išvaikykite visus

žiemos rūkus vėsiame, tyrame, lietuviškame
Vytauto Daržo ore.

Ta pačia proga bus pradėtas didelio Labor Day

Pikniko laimėjimo tikietų platinimo vajus. Ta
da Chicagoje bus paleidžiami pirmieji to di
delio laimėjimo tikietai.

!
BUILDING PROGRAM POSTPONED.—Rt. Rev. Mugr- Wernke. pa«tor of Our Lady of Good Counsel in Little Roek, Ark., ia ahown above
aa he aoeepta 110,000 in U. S. Savinga Honda from C. H. Richter, aeeuritiea agent. The chureh poatponed ita building program nntil after the
war ln order to purehaae the honda.

Tai bus reikšmįnga

dįena "Draugo” istorijoje.

—.________ _ ________ ____________________________________________________

Bus Muzikos Šokiams! Bus Gėrimo Ištroškusiems!
O išalkusiems bus Lietuviškų Valgių.
4

1 -t

D R A U G A S

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šis tas iš Town of Lake Sekmadienį

We$t Pulimmo
naujienos

{Vakaras kunigams
ARD vakarienė
Bridgeport.
Šv. Kazi
Griniui ir Abromavičiui miero
Akademijos Rėmėjų

(M

Air b © ir ©

Cicero. — Žmogui besi 2 ras skyrius rengia vajauB
Bal. 18 d. 10 vai. ryto,
darbuojant
bile kokiam dar vakarienę su programa sek
Balandžio 17 d. pripuola ivyks Dariaus-Girėno
Šv. Petro ir Povilo parap.
kleb. kun. A. Linkaus gim Moterų Auxiliary Unit 271 bažnyčioje įvyks iškilmin be per kurį laiką, sunku es madienį, balandžio 19 d. pa
tadienis ir vardadienis. At šokiai su laimėjimu $5.00
gas šliūbas Albinos Metei- ti, jei niekas neatjaučia, dė rapijos naujai išdekeruoto
je salėje. Pradžia 6 vai. va
simindami jo darbus para Defense Stamps
šis su Edvardu Arbanas. Va kingumo žodž'o neištaria.
Kalbant
apie,
kunigus,
ka

pijoje, kiek trumpu laiku
Kas metą šis vienetas ren kare 7 vai. parap. salėje bus talikiškoji visuomenė su kare. Įžanga 601 centų.
’' A
nuveikė: pastatė naują sa gia šokius, kuriuose atsi šaunus vestuvių pokylis.
Rengimo komisija
pranta jų pasišventimą, bet
lę, įvykdė įvairių pagerini lankę svečiai smagiai laiką
ne visados turi progos tai
pijai. Bus daug svečių iš
mų, komitetas ir parapijo praleidžia, šį kartą betgi
Vakarienė
Bal. 19 d. 6 vai. popiet, pareikšti.
Cicero žinios
Chieago ir kitur. Kviečiame
nai rengia pagerbtuvių puo bus įdomesnis pasilinksmi
parapijos salėje Labdarių
Tokia mintimi ARD 9-tas
visus atsilankyti.
tą bal. 19 d. parap. salėj. nimas, nes bus pagerbtos
(Atkelta iš 5 pusi.)
Šį sekmadienį, balandžio Laidotuvės
Są-gos 10-ta kuopa rengia skyrius rengia bankietą su
Vakarienė prasidės lygiai 6 narės, kurios jau per pen
vakarą su gražia ir įvairia programa pagerbimui vietos ypatingai prie Panelės Šv. 19 d., Moterų Rožancavos
vai. Bus turininga progra kis metus priklauso prie
Balandžio 13 d. palaido
draugija turės labai skanią
programa, kurią išpildys A- kunigų: Griniaus ir Abro per gegužės mėnesį.
ma. Po visam šokiai. Vaka vieneto; joms bus įteiktos
tas
a. a. Juozapas Tamošai
vakarienę parapijos salėje.
teitininkų draugovės artis mavičiaus. Vakaras bus ge
Skaitytas
laiškas
iš
ARD
rienėj šeimininkaus Moterų dovanos.
Visi nuoširdžiai kviečiami tis. Buvo vienas parapijos
tai.
Po
programos
bus
pa

gužės
3
d.
6:30
vai.
vak.
pa9
skyr.,
kuris
kviečia
daly

Sąjungos 21 kuopa, vado-j Vardu Dariaus-Girėno Aupionierių. Buvo geras kata
silinksminimas, šokiai prie rap:jos salėje. Komisijai va vauti pagerbime kunigų-vi- atsilankyti.
vaujant M. Sudeikienei ir J.| xiliary Unit m komisija
likas.
geros muzikos. Vakaro pel dovauja darbšti Elzbieta karų. Laiškas priimtas ir Choro operetė ir balius
Raudonasis Kryžius veikia
Čepulienei. Kviečiami visi: kvįe£įa visus kareivius, jū- nas eis senelių prieglaudos
Brazauskienė.
Iš
anksto
kvie
bus
suteikta
dovana.
Šv.
Cecilijos
choras,
vaparapijonai ir kun. A. Lin-. rininku8, marynua ir kitllr namui.
Mūsų parapijos Raudono
čiame jaunų kunigų gimi
A. Valančius 1 dovybėje muz. Leonardo Šikaus draugai atsilankyti.
tarnaujančius Dėdės Šamo
nes, prietelius ir pažįstamus
-------mučio, Jr., rengia ką tai ne jo Kryžiaus skyrius jau
kariuomenėje uniformose da
darbuotis. Gauta
dalyvauti. Kadangi prie du
paprasto ir gražaus mūsų pradėjo
...
Parapijos
pirmas
ir
pa

Bal. 7 d. įvyko iškilmin lyvauti šiame parengime,
salėje? Bus balandžio 26 d. |
>r visos narės surų bilietai nebus parduoda
f&nnųlVise vakare. Rengia labai links sirenka trečiadieniais para
gos laidotuvės Petro Mar taipgi atsivesti savo myli vasarinis piknikas bus ge mi, dėlto reikia juos iš anks
kovo. Reiškiama užuojautos mąją arba draugę. Įžanga gužės 3 d., Vytauto parke. to įsigyti.
' saps...
A. V.
mą ir juokingą vaidinimą pijos mokyklos kambarin.
Parapijiečiams
jau
išsiunti

Markovų šeimynai neteku jiems bus dykai. Mums bus
su įvairiomis dainomis. Vi Valio, moterys, į darbą!
nėta
pikniko
bilietų
knygų
l
siai mylimo sūnelio ir brolio. malonu su jais susitikti,
Motiejus
'Every tvasted penny addi sas pelnas skiriamas parajuos pagerbti ir sykiu pasi-, tės, kurios visu smarkumu I Iš sąjungiečių
po visą apylinkę platinamos. I
to Hitler’s bank book”
linksminti.
Šv. Vardo draugijos pasi Vakaras bus sekmadienį, iPrie biletų ižanSai i darža
darbavimu jau pasiųsta balandžio 19, Dariaus-Girė- bus duodama penkios dova veikimo
EVER Valk away from the
Paulina Russian and Turkish Baths
refrigerator without elosing
Melrose
Park.
—
Moterų
daug cigaretų šios koloni no svetainėje, 4416 S. West- i ,os po $25' U- S- aPsau803
Savo
Sveikatą Pagerinsite
ankydami
ivo sveikatą
Paderinsite Atsi ankyda
the door. Leaving the door ajar
wastes either ice, electricity, or
į Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą!
jos lietuviams kareiviams. ern Avė. Pradžia 8 vai. vak. boIlai3- Piknike šokiams Sąjungos 60 kuopa laikė mė
gas—and does the food no good!
ELEKTRIKINIAI TREATMENTA1
LENTAI
Prie bažnyčios durų yra dė Vieneto valdyba ir komisija Sr*ea P^il Palmers orkes- nesinį susirinkimą balandžio
Even if you'll need to open it
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
again soon—shut the door!
Radiati-jns, Svvediah Massage ir Movements.
žė, į kurią galima įmesti ci užtikrina patenkinimą. Vai- traa' Visus iš anksto Pra' 6 d. Petraitienės name. Na
Moterims — Trečiadiienlais.
rių atsilankė skaitlingai.
garetų arba auką. Parapi, dybą sudaro: pirmininkė C. aom dalyvauti.
Telefonas:
VIRgiuia 9493
Petraitienė išdavė raportą
jonai prašomi priduoti var
MAS5ACC
A. F. CZESNA, savininkas
Norušis, vice pirmininkė H.
.iš
rengiamo
“
bunco
party
”
dus ir adresus kareivių, jei
Po sunkios ligos praeito
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
Kareiva, 2-ji vice pirm. H.
19 d. balandžio, Waičiulio
kas dar nėra pridavę, kun.
S/
Lukas, raštininkė Marian sekmadienio mirė Ona Rim svetainėj, kad jau viskas
Adominui.
£
Nare, iždininkė Margaret kienė, žmona žymaus para prirengta ir tikietai platina-,
pijos
rėmėjo
ir
seno
West
Brasus, chaplain Helen Zumi.
Gegužės 10 d. parapijos
Those pennies you'll save will
ris. Komisijos narės, kurios Pullmano gyventojo Myko Nutarta užprašyti šv. Mi
bring your family and your coun
WHOLESALE
salėje bus vaidinimas (pro
try added security if invested in
užima svarbias vietas įvai lo Rimkaus. Apie laidotu šias Motinų Dieną ir “in
U. S. SAVINGS STAMPS AND BONDS!
fesionalų artistų) “The VirFURNITURE
riuose komitetuose: Marian ves parašysime kitą savai corpore” eiti prie šv. Ko
tue of Satan”. Vaidinimas
tę.
Sebastian, Irene Pietkiemunijos.
bus anglų kalboje. Artistai
BROKER .
wicz, Marie Mason, tfu lia
Našlaičio ašaros veltu
susirinkime
Sekančiame
t > . - y-y
Įr-— — J
— The Joyce Kilmer PlayLabai sunkiai serga mūsų
Dining Room Sets — Parlor
Pumputis, M. Zapolski, A.
nekrinta.
kuris bus 3 d gegužės, nuers.
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
Ezerski, H. Mason, A. Krue- geras parapijietis Stasys tarta pagerbti naujas nares.
Pirmą kartą tok3 vaidini
— Radios — Refrigerators —
Pašakarni8.
Linkime
grei

ger, Klikunas, Prelgauskas,
Pikniko rengimo komisi
mas bus mūsų salėje ir šio
VVashers — Mangels — and
tai pasveikti.
Rap.
WHOLESALE
M. Chase, M. Marger,
ja
pranešė,
kad
piknikas,
Stovės.
je miesto apylinkėje. Visi
Kviečia valdyba ir komi
LIQUOR
rengiamas
trijų
draugijų:
Nationally advertised items.
ruoškitės pamatyti. Ir ki
tetas.
H. K. tautos dažnai lanko ten esan Moterų Sąjungos 60 kuopoa,
ĮSTAIGA
tiems pasakykite ir pakvies
čius savo žmones, tad ir
kite. Parengimo pelnas eis
, mes, nepamirškime savųjų, SLA kuopos ir L. P. Kiūto,
bus liepos 5 d. Tikietai jau
parap. naudai.
Ch. Liet. Moterų Klubas kuriuos likimas atskyrė nuo gatavi ir prašomi nariai pa
Ištežinjanic
yo vi 4
mūsų.
*
Klūbietė
FACTORY REPRESENTATIVE
Citit ago.
siimti
ir
pradėti
platinti.
Back of the Yards Coun lankys Oak Forest
6343 South Western Avenue, Chieago
cil gegužės 2 ir 3 dienomis
Korespondentė
Juo labiau susipratęs ka
Telefonas — REPUBLIC 6051
rengia parengimus parap. prieglaudą
talikas, tuo daugiau remia
REMKITE
SENĄ
svetainėj. Bus lošimas, lai
%
Tas, kuris daug kalba, re
LIETUVIŲ
Jau pilnai susitarta su katalikiškąją spaudą. Dėl to
DRAUGĄ.
mėjimai ir pasilinksmini
Oak Forest vedėjais ir Oak ir Tamsta pasistengk gauti tai išpildo savo pažadėji N. KANTER, sav.
mas.
Kinų išmintis
MUTUAL LIQUOR CO.
NEŽIŪRINT KUR BONA e— NAMUOSE — SVEČIUOSE - į'
Forest prieglaudos lietuviai “Draugui” naują skaitytoją. mus.

N

ALEX ALESAUSKAS and SONS

laukia savųjų, lietuvių, atsi
lankymo balandžio 19 d. sek
O A R Ą D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
madienį popiet 2 vai.
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
Bus programa ir klūbie
PIRM PIRKIMO
tės nuveš “lauktuvių” lietuAtvyk j mūsų jardą lr apžiūrėk ata
viams prieglaudoj. Tarpe į-1
ką lr aukštą rūšį LENTŲ—MILL(WOKK — STOGŲ IR NAMŲ MAI žymių svečių, kurie pažade-1
T E RIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vtt*
,"T v .
,
jo prieglaudą lankyti, busi
kų, skiepų lr flatu. PASITARK SU
Musų
~ x j- su
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
, .,bažnyčioj 40 valan-i,
,
konsulas P. Daužvardis
cijos lr pertaisymo namų.
dų atlaidai prasidės sekm., i žmona,
kun. J. Prunskis ir
APROKAVUIAS
IR
PRISTATYMAS
DYKAI •
bal. 26 d. Atlaiduose dar
kiti.
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
bus proga atlikti velykinę
Prašome ir kviečiame vi
STANLEY
LITWINAS,
General Manager
pareigą.
sus, kuriems laikas leis, tą
CARR-MOODY LUMBER CO.
dieną sykiu su Chicagos Lie
LIETUVIAI SALESMANAI
Kleb. kun. A. Linkus pa, tuvių Moterų Klubu atlan
Tel. VICtory 1272
skelbė, kad Velykose para kyti lietuvius. Įvairios kitos! 3039 South Halsted St.
pijiečiai bažnyčios ir parap.
reikalams sudėjo virš $2, i
071.00. Beveik pusė daugiau. J
kaip pirmiau būdavo. Mūsų ;
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
parap. niekuomet nebuvo'
TaupykK apsau gotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
tiek sudėta aukų per Vely-'
kas. Klebonas dėkoja vi
Duodam paskolas už 4^^ ir aukščiau
siems aukotojams.

Šv. Vardo draugija ruošia
šokius kas savaitę trečiadie
nių vakarais parapijos sa
lėje. Visi kviečiami pasi
linksminti prie geros muzi
kos.

i STANDARD FEDERAL SAVINGS
WOLK STUDI
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CHARTERED AND SUPERVISED BY U. 8. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP.. Washington,

JTH ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I H CSV SPECIALI
lAPAJIDAVT.MĄ SEKAJVC1V
MUZIKOS INSTRUMENTŲ
A

M

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

C.

Vieniutėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— DESIMTI METAI!
8EKMADIENIA1S 1 vai. p. p
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

Didelių Barabanų, mažų Barabanų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Bąiabanų Si
tų, greiti pėdinlai ••Cyinbols” ir
"Cyinbol Holders” kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pėdais”
bonams Ir orkistroins, Trūbos,
Ciarinital, 8axaphonal, Trombo
nai "Standard” iftdlrbysčlų, Smulkos, Cellos. Htrūnlnlai Basai, Oultarai, Banjos, stonui, ir "cases”,
"mouth pieces”, "mute reods”, ir
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
rinkimas smuikomų smičių
ir
"cases”. PataJsome ir atnaujina
me visokių iSdlrbysėių phonografus ar jųjų dalie.

A. B.a URUMMER8 SERVICE
«14 Maxwell Street, Cliicago

CONRAD

420 W. 63rd Street
D.

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

M

Studija įrengta pie
■nos rtJAIea au mo
darolikomia
užlai
domis lt Hollyarood
•vtenomia
Darbo*
Garantuotas.

J u sti n Mackieuich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE
Tel. VlRGINIA 1141

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
f
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

rARCLTU

Fotografas

D iįi AND LOAN ASS'N. OF CHICAG
™

4707 So. Halsted St.

Telefono*: BOULEVARD OOI4

TaL: Blanlo . ENGlmrood 8888
Rea: <■ ENGlevrood 5840

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenne
Phone: OROvehilI 2242

Ali/A C riARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
L>/vll\z\O Ur\Dr\l\ Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ 111 KOL JŲ DAR GALIMA GAUTI!
Geresnės Ilfišics Anglys Gaunamos Tik 1.4 Tolmicaulų Valstijų.
(Valdžios patarimai anglIninkantH nurodo, kad trumpoj ateityj, karčsi pro
dukcijos dClei. gi'lzkrltų tranzitas ims žymiai sumažintas numy reikalams)
PRIPILDVKrr SAVO KANOP.LHIS ls SEKANČIO PASIRINKIMO:
“V" “
WEST VlRGINIA Po< ahont&M Mint* litui. Iš <SQ art

• J A

gerų mailių, tluiig dulkių Išimta. Perkant 5

'

tonus nrba <laug.au, tiž toną

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

Smulkesni yra daug pige-ni.
I lilutCK BAM> LUMP anglys, už
KOI’PERS OOKK (KOKSAI),
nų Kini).................................................

„/.

$10.50
tlr-

tflOOC

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. I’ORTSMOLTH 9022

~ » K * F « XI

Penktadiehis. bai. 17. 1942

CHICAGA STIPRINASI CIVILINIAME APSIGINIME JAUNAVEDŽIU TRAGEDIJA TURISTU KABINOJE Ateitininkų draugovės Nesibijokite dėl
Walter Ray, Chicagos me j kaip 1,500 instruktorių, kuDu jaunuoliai chicagie- kelionę. Dvi širdys džiaugės veikimas
cukraus atsargos
tropolitan Civilinio apsigy- Į rie kruopščiai ruošia žmo- čiai, tik ką apsivedę, po ves nauju gyvenimu.

Maloniai “Draugo” redak TURIMA ATSARGA
nimo viršininkas, pareiškė, j nes civiliniam apsigynimui, tuvių išvyko į povestuvinę
Bet štai įvyksta tragedi
cijai sutikus, pradėsime nau
kad jo žinioje yra 17,000 as
ja: jaunavedys
Edward ją kolumną apie Ateitininkų NEBUS ATIMTA
menų, kurie aktyviai daly
Kasper, 28 m., užvakar ras
draugovės veikimą. Kas sa Cukraus vartojimo apribo
vauja civilinio apsigynimo
tas turistų kabinoje negy
vaitę stengsimės šį tą para jimo direktorius Illinois
darbuose, jie užima aukštes
vas, o jaunoji Mary Baker
šyti apie Ateitininkų idėjas, valstybei paskelbė, jog žmo
X Kun. A. Linkus, šv.
nes vietas, kaip blokų kapi
Kasper guli Olasgow, Ky., siekius, darbus; duosime į- nės neturi rūpintis dėl turi
Kryžiaus parapijos klebo
tonai ir kiti.
ligoninėje.
mos cukraus atsargos re nas, šiandie švenčia gimta
domesnių
faktų
iš
draugo

Trečiadienio vakare buvo
Walter Roy mano, kad
Kaip galėjo įvykti ši skau vės narių gyvenimo; supa gistracijos metu, nes už tai
greitu laiku bus galima pa pravesta bandomasis priešdi tragedija, tik po trijų ve žindinsime su Ateitininkų nebus baudžiama ir cukrus dienį ir vardadienį. Sveiki
name, linkime Dievo palai
ruošti 300,000 žmonių civili orlaivinės apsaugos aliar
dybinio gyvenimo dienų?
nebus atimtas. Cukraus re mos visuose kilniuose dar
draugovės
Chicagoje
steigėniam apsigynimui, kurie bus mas, kuris tęsės šešias mi
Jaunieji sustojo pakelyje tu1 pais ir rėmėjais.
gistracija įvyks gegužės 4 buose.
išmokyti gaisrininkų, polici nutės, kuris pasirodė nevy
ristų kabinoje, joje buvo ma West Pullman — Cicero, III. dieną.
ninkų ir kitokių darbų ama kęs, nes daugelyj vietų gy
žas pečiukas, jaunieji jį paX Iš arti ir toli sekma
vi
Liet. Kat. Labdarių Są Registracijos metu
ventojai,
nors
ir
žinodami
to.
kūrę atsigulė. Pečiaus smal jungos West Pullmano kuo- siems bus išduodama kny- dienį, balandžio 26 d. suva
Dabar jau yra labinama paskelbtąjį bandymo laiką
kės jaunąjį užmušė, o jauną pa balandžio 19 d. parapi- gutes su dvidešimt aštuo- žiuos žmonių į Aušros Var
80,000 žmonių civiliniam ka jokio aliarmo negirdėjo.
ją apnuodijo.
jos salėje rengjia linksmą niais tikietais. Jei šeimoje tų parapijos salę, kad asro apsigynimui. Ateinant) Sirenų kaukimo ypač ne
lietuvišką vakarą. Ateitinin cukraus asarga perviršija | meniai pasveikinus populepirmadienį bus pradėta la buvo galima girdėti dauge
kų draugovė išpildys šiam du svarus kiekvienam as rų rašytoją ir ‘Draugo’ ben
vinti civiliniam karo apsi lyj Chicagos vietų esant
Konduktorius užmuštas vakarui programą. Gi balan meniui, nuo knygutes bus dradarbį kun. K. Barauską,
gynimui dar 100,000 žmo kambaryje.
džio 26 d. Moterų Sąjungos nuplėšta po vieną tikietą už kuriam pagerbti vakarą
nių. Jau turima daugiau,
dienos laiku
rengia Ramygalos Aido klū
48 kuopa, Ciceroje, pakvie- kiekvieną svarą cukraus.
Jokių nelaimingų įvykių
Užvakar du negrai bandi- i tė Ateitininkų draugovės! Jei pavyzdžiui, šeimoje bas. Vakarienės pradžia —
bandymo metu neįvyko ir
tai ant Ashland ave. užpuolė , tautinį baletą ir artistus į yra penki asmenys cukraus 6-tą valandą.
gyventojai neparodė jokio
atsarga gali būti 10 svarų.
neramumo.
demokratas, už kurio kan- 8tritkario konduktorių ir jį jų rengiamą vakarą.
X Pr. Vaičkus, 634 West
Jei
atsargos
būtų,
sakysim,
stritkaryje
pašovė,
kulka
Draugovės šokikai, vaidin
35 St., žinomas Bridgeport
didatūrą balsavimuose pa
Cook kauntėje, iš 181 draf
dainininkai
visu
13
svarų,
nu0
registrą
pataikė
į
širdį.
tojai ir
biznierius šiomis dienomis
duota viso 392,849 balsai.
to boardų, dešimtas procen
Banditai pabėgo, nespe- smarkumu ruošiasi tiems eijos knygutės nuplėštų tris grįžo iš Miami, Florida, kur
tas blankų jau paruošta išdarni pagrobti $60. Žmonių vakarams, nes nori pasiro tikietus.
apie mėnesį laiko praleido.
i siųsti tiems vyrams, kurie
Registracija prasidės ge Beatostogaudamas susipaži
atritkaryje tuo laiku buvo, dyti su originalia, grynai
yra užsiregistravę š. m. va
kai užpuolimas įvyko, bet lietuviška ir įdomia progra gužės 4 dieną ir visose vie nęs net su aštuoniais lietu
sario 15 dieną.
šosiose mokyklose tęsis iki viais, turinčiais vasarna
jie nieko nepastebėjo.
ma.
Generolas
Lewis
B.
gegužės 7 dienos imtinai.
Konduktorių Knoll, 57 m., Jurgio ir Valerijos
mius, arba orendžių sodus.
Hershey, national director
bevežant į ligoninę, jis pa sužieduotuvės
Kai kurie jų labai gerai lai
of selective Service, pareiš
Iš Washingtono praneša kelyje mirė.
kosi.
kė, kad visi 1-A, greičiau
ma, jog karo gamybos biu
X “Bobutes susipyko”
sia, bus paimti į kariuomenę
ras sulaikė pardavimą bet
Advokatas Anthony A. kokių kanalizacijos (plumb
Tokiu vardu smagią kome
šios vasaros pabaigoj į ka
Traukinys
užmušė
diją vaidins Moterų Sąjun
riuomenę. Taigi, nebus paiso Olis, republikonas, už kurio ing) ir šildymo reikmenų
gos 55 kp. sekm., gegužės
ma kai kurių sveikatos de kandidatūrą į teisėjus baisa pardavimą ir pavieniams lietuvį Juozų Baužą
Baltimorės
laivų
statybos
3 d., Aušros Vartų parapivimuose
paduota
140,356
fektų ir kuriems tenka išlai
vartotojams pardavimą ap
Balandžio 14 d. po pietų
darbininkai nutarė, kad jie jos salėj. Komedija įdomi
kyti šeimas.
balsai.
į, ribojo penkiais doleriais.
Juozą Banzą užmušė trauki
išsižada pagal kontraktą pamatyti.
Šio žygio imtasi, kad
, . pa-1
. nys. Jo kūnas pašarvotas
priklausiančios jiems dvigu
laikyti esamus pardavimui, Lachavieiaus kopiyčic>je> 44
X Serga Šimaitienė, žmo
bos algos už sekmadienių ir
reikmenis ilgesniam laikui.
108th gtr Roaelande
pusantros algos už šeštadie na Naprapato Šimaičio, 2421
Apskaičiuojama, jog s.uol, Juozo Bauzog laidotuvžg
W. 45 PI. Pažįstamieji pra
nių darbą.
metu sandeliuose esamų rei įvyks balandžio 18 d., šešta
Darbininkai atsisako nuo šomi aplankyti.
kmenų turi užtekti šiems dienį, 8:30 vai. rytą.
X A. Smagurienė ir Rupadidintos algos kol tęsis
metams. Sandėliuose esą
čienė ir daugelis kitų bridge
karas.
apie 35,000 pečių, 60,000
portiečių dabar labai “bu
aliejinių pečių ir manoma, LIETUVIS PERGYVENO
sy”. Mat, jos yra rengėjos
jog iki gegužės 31 d. bus DIDŽ. KARO OKUPACIJĄ,
JURGIS PAŠKAUSKAS SU
metinės ARD 2 skyriaus vadar pagaminta 10,000 pe JIS PERGYVENS IR NAC
SUŽIEDUOTINE VALERI
karienės, kuri įvyks balan
čių ir 20,000 aliejinių pečių. IŲ ŽIAURUMUS
JA
TARNAPAVIČIŪTĖ
džio 19 d., parapijos salėj.
Spauda rašo, jog Chicago
Kai
vokiečiai
Didžiojo
ka
Amerikoje
įvairioms
karo
Džiaugiasi, kad biznieriai
Neseniai draugovės gyve
je šių reikmenų prekybinin
ro
metu
okupavo
Lietuvą,'
įstaigoms
reikalinga
apie
gausiai aukoja. Sako, sve
nime įvyko netikėtinumas —
kai esą visai nepasirengę su
tuojau
pradėjo
iš
lietuvių
40
bilijonų
dolerių.
Užvakar
čių vakarienėj tikisi iš arti
didelis siurprizas nariams.
tikti šiuos naujuosius suvar
plėšti
ir
vogti
įvairiausius
1,200
susirinkusių
bankų
at
ir toli.
Tik po mėnesio laiko suži
žymus.
daiktus, lietuvius ėmė tero nojome, kad jauniausi mū stovų iš 14 staitų, Stevens
X Dr. K. Svenciskas, pa
rizuoti ir juos laikė
že sų draugovės nariai Valeri Hotel, pareiškė, kad bankai
miausios rūšies žmonėmis. ja Tarnapavičiūtė ir Jurgis yra pasirengę tiek pasko vasario saulei ‘prasijuokus’,
Lietuvius gaudė ir varė prie Paškauskas jau kovo 7 d. linti karo reikalams pinigų, pradėjo rūpintis savo rezi
dencijos išvaizda iš lauko
Užvakar Chicagoje Kini sunkiausių darbų, kurie bė- yra susižiedavę. Tai pirmas kiek bus reikalinga.
pusės:
žemę purena, gėles
jai gelbėti fondas pranešė, gaudavo — vietoj juos nu žingsnis prie vedybinio gy
sodina. Dr. Svencisko rezi
kad stambiai aukojo Kinijai dėdavo vokiečių žandarai.
venimo, tai kulminacinis taš kyklą ir mokėsi siuvėjo a- dencija (prie kampo 44 ir
gelbėti šios įstaigos: Gene
Vokiečiai Didžiojo karo kas jųdviejų trumpo, vos
mato Jurbarke. Jurgis Paš S. Fairfield) viena gražiau
ral Motors paaukojo $75, metu Lietuvoje ruošė savie keletos savaičių, flirto.
kauskas į Ameriką atvyko sių Brighton Parke.
000; U. S. Steel paaukojo ir siems gyvenimą. Generolas
Valerija ir Jurgis yra tik 1939 m. rugsėjo mėn. 13 d.
• ••Oraiiran" Acm* tempimui'
X San Carlo operos gru
Karys Walt Mandelkow (kairėj) žiūri į aukštesnio gi $75,000 ir Firestone Tire Ludendorff savo atsimini ri lietuvaičiai, abu tik kele ir kartu su vyresniu broliu
rango karininką: sec. lt. Eleanor Kent, U. S. kariuo and Rubber Co. paaukojo muose rašo: “Aš uždrau ta metų, kai iš Lietuvos at Juozu svečiavosi pas savo pė šiomis dienomis vaidina
džiau Lietuvoje žemė3 par važiavę.
menės slaugę iš Cleveland, Ohio. Jie vyksta Australi $25,000.,
■ dėdę, Visų šventų parapi operas Chicago Civic Opera
davimą, norėdamas užtikrin
jos frontan.
Valerija Tarnapavičiūtė1 jos kleboną kun. J. Paškaus- House. Vaidinimai gražūs,
ti ateity Vokietijos agrasi- (Tarnap) yra gimusi Lietu
o bilietų kaina visai priei
ką.
nę ir kolonizaijos politiką”. voje, Raseiniuose, o augusi
Dabar Jurgis yra pašauk nama. Kas vakarą lankosi
Taip
vokiečiai
elgės
su
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
Dvi liūdinčios mergaitės:
Kaune, kur tėveliai gyveno. tas į Amerikos kariuomenę, nemažai Chicagos lietuvių
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė Hazel Wheeler ir Mary lietuviais Didžiojo karo me Kai Valerija baigė penkias
turi IA klasės šaukimą ir iš įvairių parapijų ir chorų.
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi Thorne pranešė policijai, tu, o dabar dar žiauriau su
klases, teta ir dėdė T. Pet- šio mėnesio pabaigoje gal Gaila, kad Chicagos lietu
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
kad užvakar įsibrovė vagys jais elgiasi, nes aiškiai na roszus, 1634 W. 69 St., 1938 atsisveikins su Chicago ir viai nevyksta organizuoto
pirmo- rūšies produktų.
mis grupėmis į paprastos
ir pavogė iš jų persiškų avi ciai mato, kad lietuviai no m. ją atsikvietė į Ameriką. Ateitininkų draugove.
nėlių paltus, tų dviejų paltų ri ir siekia laisvo ir nepri Valerija du metu lankė Sv.
Jurgis ir Valerija yra la visuomenės operą.
klausomo gyvenimo.
vertė yra $1,200.
Kazimiero akademiją, o da bai gyvi, judrūs, linksmi ir
X Chicago L. Kat. Stu
Ką
naciai
darys,
ką
jie
bar
dirba
Metalcraft
Co.
visiems
draugiški
žmonės.
dentų ir Profesijonalų Są
DISTRIBUTOR
beveiks,
vis
tiek
lietuvis
Jurgis
Paškauskas
gimė
Abu
jaunuoliai
gražiai
dai

jungos kuopa rengiasi šią
OF
paliks lietuvių
ir nie Amerikoje, Franklin, Pa., nuoja ir smagiai šoka lietu vasarą priimti iš visos APereitais metais šiuo lai kiu būdu neleis iš savo šir- kur gyveno tėveliai Jonas vių tautinius šokius. Chica merikos suvažiavusius lie
ku Chicagoje taksų buvo dies išplėšti laisvės troški- Paškauskas ir Petronėlė Pet gos lietuviams dar teks pro tusiu* studentus į metinį
jau sumokėta virš šešioli mo. Po didelių kančių ir raitytė. Turėdamas du ir gos du kartu juodu pama jų seimą. Tam tikslui suda
BEERS
kos milijonų dolerių, šiais sunkių pergyvenimų — lie pusę metų, Jurgis su tėve tyti scenoje: balandžio 19 rytas komitetas iš keturių
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki metais dar tik sumokėta tuvis vėl bus laisvas ir ne liais nuvyko į Lietuvą ir d. West Pullmane, šv. Pet kuopos ir Ateitininkų drau
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur $110,519,555. Todėl taksų priklausomas, nes visi tik!, gyveno Zamkaus-Pilies km., ro ir Povilo parapijos salė govės narių: Povilo Balti
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
viršininkai ragina pasi sk u-i kad nacizmas vėliau ar Skirsnemunės parapijoj, Rau je ir balandžio 26 d., Cice nio, Eduardo Martinaičio,
nusisuks
sau donės valsč. Jurgis baigė roj, Šv. Antano parapijos Elenos šliterytės lr Mozei 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808 binti sumokėti laiku paskir ' anksčiau
tas taksas.
j sprandą.
^Skirsnemunės pradžios mo- salėje.
,
rytės.

mu

CHICAGOJE DAUG KUR NEGIRDĖTA
SIRENŲ KAUKIMO BANDYMO METU

Vasaros pabaigoj bus imami 1-A vyrai

Teisėjas

John

T.

Zuris,

.

.

Apribojo pečių ir
plumbing reikmenų
pardavimą

Darbininkai savo
uždarbį aukoja
karo reikalams

PAKELIUI

AUSTRALIJON

Bankai į karą įdės
40 bilijonu doleriu

Stambios aukos Kinijai

Liūdi dvi mergaitės

LEO NORKUS, Jr.

Ragina mokėti taksas

Ambrosia & Nectar

