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Dahar karo imtu darbo 
negauna tik tie. kurie neno
ri dirbti () algos dabar tai 
nemenkos, tokios, kad ga 
įima žmoniškai pragyventi 
ir dar pasidėti juodai die
nai.

r

šio karo metu mūsų kraš
to reikalai yra didesnėje 
vyriausybės kontrolėje, ne 
gu ano karo metu. Praeito 
karo metu kaikurių pramo
nių darbininkų algos gal 
buvo ir didesnės, negu da
bar, bet užtat tąsyk gyve-. 
mino reikmenų kainos ne
buvo valdžios reguliuojamos! 
ir todėl jos buvo labai iš
kilusios. Kompanijų pelnai 
tąsyk taip gi buvo neribuo- 
jami. Todėl tada buvo pri
dygę daug milijonierių. To 
nebus šio kai o metu

Ano kiro metu Amerikos 
lietuvių reikalai buvo didės 
ni, negu dabar. Tada para 
pijų skolos dar buvo di
džiulės, vienuolijos dar ne
buvo sustiprėjusius, labda 
rybės darbai dar nebuvo 
toli nužengę, spauda buvo 
silpnesnė, negu dabar. Vi
suose minėtuose reikaluose 
dabar stovime daug geriau 
šio karo metu.

Trečias laivas 
sutorpeduotas

Londonas, gegužės .3 d.— 
Aviacijos ministerijos ir ad
miraliteto komunikatas pa 
reiškia, jog paskutiniosiose 
aviacijos atakose sunkiai 
sužalota vokiečių karo lai
vai Gneisenau ir Seharn- 
eliorst ir kruzeris Prinz. 
Kūgiu sunkiai nukentėjęs 
nuo submarino atakos

Komunikatas pažymi, jog 
padarytieji nuostoliai vi 
siems trims laivams yra pa 
t virt uiti

Gneisenau Gdynėj.

Komunikatas pareiškia, 
jog 26,000 tonų Gneisenau 
esąs buvusiam Lenkijos uos 
te Gdynėj ir kovos laivas 
SeliariH'borst tebėra Kiel 
dokjarduos.

Britų komunikatas taip 
pat pabrėžia, jog šiuo metu 
laivai nebetinkami ir jiems 
reikalinga plačių pertaisy
mų. Britai pareiškia, jog 
laivams padaryta nuostolių 
vasario mėnesį, plaukiant iš 
Bresto pro Anglijos sąsiau- 
sį. Beto, ir vėliau jiems pa 
daryta didesni nuostoliai.

AŠTIDNIDS MOTERYS IžMtsTOS l’LR EKSPLOZIJĄ

Ginklų fabrike Versailles, net iii MeKeesport. Pa 
tuonios darbininkės užmuštos ir dešimts da rbiiiinkių

įvyko eksplozija, per kurią aš- 
buvo sužeista.

Lietuvoje naciai viską griebia
I

i savo rankask

Panaikina Lietuvos bankus, o steigia 
savusI

I
I *‘Wilnaer Zeitung" rašo, Itauen). Jos tikslas būsiąs
t I

JAPONAI PAĖMĖ BURMOS 
SOSTINE, SKELBIA KINAI.

Nors ano karo metu mūsų 
vietiniai reikalai buvo di
desni, negu dabar, bet dar 
buotė Lietuvos atstatymui 
tąsyk buvo smarkesnė, ne
gu dabar.

•

Amerikos valstybiniame 
veikime ano karo metu lie
tuviai nebuvo “siekeliai" 
išskiriant būrelį Lenino ir 
Trockio garbintojų. Pasta
rieji ne kitaip elgtųsi ir da 
bar, jei nerūpėtų Staliną 
gelbėti.

•
Iš to. ką matome, galima 

sakyti, kad dabar Ameri 
kos lietuviai paskolos bonų 
išperka daug daugiau, negu 
ano karo metu. 0 Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
darbe lietuviai dabar nepa
lyginamai daugiau veikia, 
negu ano karo metu

• !
Dabar kol darbai gerai ei j 

na ir kol uždarbiai geri. 
Chicagos lietuviai privalo! 
ypatingai sujusti. kad už 
baigti Labdaringosios Są-1 
jungos namo statybą. Tą 
senai užsibrėžtą darbą už-1 
baigkime dabar.

Nenustokime pirkti Ame 1 
takos paskolos bonų Tuomi 
prisidėsime prie atstatymo' 
laimės visoms tautoms ir 
kart u I ,iet u va i l’o ka r- > da
lį t ų bonų skirsime Lietu- 
vos medžiagini ’m u kult ū J 
rimam atstatymui Po karo, 
-oil ten m Ibis likę ib i \ ic i

Siibinarino auka.

Prinz Eugen iš Presto 
Vokietijos uostau atvyko 
saugiai. Tik vėliau, jam 
vykstant į Trondheimą, 
Norvegijoj, britų submari
nas Trident .jį atakavo prie 
Kristiansundo.

Nors laivo nuskandint 
nepavyko, bet padarytieji 
nuostoliai dideli.

Bombardavo italų 
submarinų bazę

Kairo, gegužės 3 d. — 
šiandie pranešama, jog še
ši britų bombanešių eskad 
ronai. kiekvienas numetęs 
3.000 svarų bombų, prave
dė smarkią ataką ašies sub
marinų bazėje Leros saloje, 
Docec.anesų salyne.

Britų aviacijos komuni
katas pareiškia, jog patai
kyta keliems subrr. ari nams 
ir saloje padegta aliejaus 
t aukai

Kopenhaga Olandija — 
Mirė Danijos ministeris 
pirmininkas ir rašy tojas 
T \.M. Stauning -lis lai
vo 71 imtu amžiaus.

nos bažnyčios, nei vienos 
mokyklos, nei vienos laik
raščių ir knygų leidyklos. 
Išanksto skirkime dalį savo 
sutaupų minėtiems reika
lams

Pereito šeštadienio (geg. 
2.) "Trumpai" laivo ne "I, 
s ", liet “.I P ".

Chungkingas. gegužės 3 d. 
— Komunikatas paskelbė, 
jog Kinijos bombanešių gru
pė. padedama amerikiečių 
"skraidančių tigrų", bom 
bardavo japonų okupuota 
Lashio miestą Burmoje.

Pasaulyj
Londonas. — Tokijo ra

dio paskelbė, jog Minda 
nao saloje. Filipinuose 
baigiamos kovos galuti
nam okupavimui.

San l'raneiseo. — IŠ 
Pacifiko pakraščių Ims iš
kraustyta 113,(1110 japonų.

Nevv Yorkas. — Aus 
t rali jos sekmadienių įsta
tymai nebus taikomi A 
merikos kariuomenei Au
st Talijoje.

New Yorkas. — Skel
biama, jog Vichy vyriau
sybė sugrąžino Vokieti- 
jai pabėgusį karo belais 
v į prancūzu generolą Hen
ri Honore Giraml.

Bernas. — Mussolini i- 
sakė pravesti įstatymą, 
pagal kurį pelnas turi 
būti panaudojamas pirki 
mui specialiu iždo borui

\Yasbingtonas — Yy 
riausybė gali rekvizuoti 
Didžiųjų ežerų laivus ga- 
lwnimui geležies rūdos 
karo dirbtuvėms.

Australija. — (’orregi- 
dor tvirtovė, Manilos j 
la ii ko je, bombarduojama 
l»cvcik Ih> perstojo .Japo
nai, matomai, deda pas- 
kutniąsias pastangas iv ii 
lovę užimti

Kiek ankstesnis kinų ko
munikatas oficialiai paskel
bė. jog gegužės pirmą die
ną japonų kariuomenė įžen
gė į Mandalay. Buliuos sos
tinę. Sostinėj įvykusios ko-
vos ir did .•lė netvarka.

.lapoti 11 tebeŽĄ giuoja į
išaurę nuo Lašino, bet 170
mylių į į liet vakarius. prie
Taunggyi miesto kinų ka-
riuomenė tebekovoja Sll J;1

Laivyno nuostoliai
M asbingt onas. gegužės 

3 d. — Laivynas paskel
bė, jog per keturis karo 
mėnesius žuvo ar dingo 
be žinios 5.186 jūrininkai.

Sąrašai! įimama mari
nai ir pakraščių sargyba 
ir apimamas laikas nuo 
gruodžio 7 iki balandžio 
15 d Sąraše pateikiama 
3,991 žuvę, 2,195 dingę he 
žinios ir 907 sužeisti.

ponais.

Sunaikino 1,018 
vokiečių orlaivių

Maskva, gegužės 3 d. — 
Šiandie visam plačiam rytų 
fronte rusai ir vokiečiai te
bekovoja už pozicijas, kai 
tuo pačiu laiku rusų kariuo
menė paskelbė apie savo lai
mėjimus orlaivių ir kariuo 
menės kovose prie Lening 
rado.

Tarp kovo 22 ir balandžio 
22 d. pasak rusų. pašauta 
1.018 vokiečių orlaiviai, kai
tuo pačiu laiku tušai nete
kę 391 orlaivio.

Nuo vokiečių-rusų karo
pradžios, pasak rusu, vokie
čių nuostoliai siekią 15.000
orlaivių ir 40 000 lakūnų.
Busti siiluik\ti.

Berlynas, g. gūžės 3 <1
Vokieti ios radio paskelbė.
jog Murmansko sektor uje 
vokiečiai atmušė stiprias 
rusų atakas.

šį pranešimą padarė Vo
kietijos karo vadovybė

•
"Wilnaer Zeitung" rašo. 

kad Vilniaus apskrityje prie 
visų pradžios mokyklų bus 
prikalti užrašai vokiečių ir 
lietuvių kalbomis. Apskri 
lies valdyba užsakiusi len-

I t ch < su 11 ib ia is užrašais

Nacių bombanešis 
virš Islandijos

Reykjavikas, Islandija, 
gegužės 3 d. — Birmoje ko
voje virš Islandijos Norve
gijos orlaivis atakavo vo
kiečių tolimojo skraidymo 
bombanešį ir pataikė į bom
banešį jam dar nesuspėjus 
pasprukti.

Pasak Amerikos karo vy
resnybės pareiškimo. nor
vegas lakūnas pastebėjo na
cių bombanešį ir skubiai 
pradėjo ataką. Nacių bom- 
banešiui padaryta nuosto
lių, bet norvego orlaivis 
išliko nesužalotas.

Sauks senesnius vyrus 
kariuomenėn birž. m.

\Vashingtonas, gegužės 3 
d. — Drafto oficialiesiems 
asmenims planuojant netru
kus suregistruoti jaunuo 
Ims tarp 18 ir 20 metų am 
žiaus, kariuomenėn birželio 
mėnesį gali būti pašaukti 
vyrai tarp 36 ir 45 metų 
amžiaus.

Savo pareiškime valstijų 
direktoriams brig. gen. Le
rvas B Hershey pažymėjo, 
jog 10,000.000 vyrų 36-45 
melų amžiaus, kurie užsi 
registravo vasario mėnesį, 
bus paskirstyti proporeio- 
nali.ai tarp 1 A vyrų

kad Vokietijos reicho komi- 
' saro įsakymu Lietuvoje 
■ steigiama "Ūkio Sąjunga"
! t VVirscdiaftsvereinigung Li-
----------- ----------------- ------ --------—

Britų dienos 
atakos Vokietijoj

Londonas, gegužės 3 d.— 
šiandie britų aviacija vėl 
pradėjo dienos atakas Vo 
kietijoje ir okupuotoje 
Pnncūz.ijoje.

Didelės britų orlaivių gru- 
pės nuskrido okupuotojon 

, Praneūzijon ir paskui grį
žo iš Calais pusės.

Aviacijos ministerija pas
kelbė, jog Norvegijos pak
raščiuose nuskandinta di
delis nacių tankeris. Vokie 
čių orlaiviai pravedė kovą 
prieš britų aviaciją virš 
šiaurės jūros, kur žuvo du 
britų orlaiviai. Kiti britų 
orlaiviai pasėjo minų prie
šo vandenyse.

Naciai šaudo Lietuvos 
žmones
Baudžia ūkininkus už 
nepristatymą javų

“Kauener Zeitung" deda 
tokį Vilniaus lauko komen
danto pranešimą: "Už vogi
mą vokiečių kariuomenės 

! nuostoliui 1942 m. vasario 

7 d. sušaudyti:
1) Sudejko Stanislav. Vil

nius, Ukmergės g. 52 butas

; H :
2) Kovalenski Josef, Vil

nius. Kalvarijos 3 16 būtas 
2;

3) Seut Alex, Vilnius, An
takėlis 13 butas 1;

| 4) Kaminski Stanislav.
i Vilnius, Markučių g. 21 bu 
tas 4."

į Skelbimo data: 1942 m. 
j vasario 19 d., o laikraštyje 

paskelbta vasario 21 d.
"Kauener Zeitung” rašo, 

kad Vilnius apskrityje nu
teisti piniginėmis baudomis 
iki 35 markių 30 ūkininkų, 
kurie valdžiai nepristatė nu
skirto javų ir kitokių mais 
to produktų kiekio.

Nuleido vandenin 
4 U. S. destrojerius

Kearney, N. J., gegužės 
3 d. — šiandie nuleisti van 
denin keturi nauji Jungti
nių Valstybių destrojeriai. 
šie destrojeriai pastatyti

(“susidarančiam privatiniam 
ūkiui Lietuvos generalinėje 
srityje suteikti reikiamą sa
vivaldybę.” Ypač ji savo pa

dariniais bei iniciatyva pa
rengsianti ekonominėje sri
tyje vokiečių civilinę admi
nistraciją.

! Laikinu šios sąjungos ve
dėju esąs paskirtas dr. Pe
nse, vokiečių generalinio ko
misariato Lietuvoje ūkio 
skyriaus vedėjas. Reikalų 
vedėju paskirtas dr. Kling- 
spor, vokiečių generalinio 
komisariato amatų referen 
tas.

Į Tas pats laikraštis prane

ša, kad Vokietijos reicho 
komisaro įsakymu steigia
mas "Gemeinschaftsbank 
Ostand". Jis turėsiąs viešo
sios teisės įstaigos pobūdį ir 
būsiąs reicho komisaro prie 
žiūroje. Bankas teiksiąs 
kreditus viešosioms įstai
goms, amatams ir žemės ū- 

! kiui. Tačiau reikšminglau- 
' šia laikraščio pastaba, kad 
J “esantieji Ostande bankai 
į bus likviduoti ir įsilies į 
"Gemeinschaftsbank.” Tas 
monopolinis bankas turė
siąs skyrius Kaune, Taline 
ir vėliau Minske. Jo direk
torius esąs paskirtas kon
sulas Richard Wehdor, pa
čioje Vokietijoje kelis ban
kus jau suliejęs.

Artimiausiomis dienomis
Lietuvoje pradėsiančios vei
kti vokiečių taupomosios 
kasos. Jos turėsiančios sky
rius Kaune, Vilniuje, Šiau
liuose ir Panevėžyje, šios 

' kasos veiksiančios taip pat 
Latvijoje ir Estijoje.

Suvaržys keliavimą 
traukiniais, busaisI

, Washingtonas, gegužės 3 
d. — Duodama suprasti, jog 
netrukus gali būti suracio- 

Jnalizuota civilių keleivių su

sisiekimas autobusais ir ge
ležinkeliais.

Apsaugos transportaci- 
jos direktorius J. B. East
man pareiškė, jog neišven- 
gimai būsią suvaržyta ke
leivinių traukinių ir auto 
husų susisiekimas. Po to bu
vo duota suprasti, jog vy
riausybė gali perimti savo 
kontrolėn visas civilių susi 
siekimo priemones.

Federal Shipbuilding & Dry 
Dock kompanijos dirbtuvė
se.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
2501 Dusevičiutė. Jadvyga (Vincas), 31, student.
2502 Dusevičius, Algnuas (Vincas), 8 yrs. oid, student.
2503 Dvorackas, Jonas (Martynas), 39, saiesman, res. 

Kretinga.
2504 Dvorackienė, Elzė (Jonas), 30, housevvife.
2505 Dvoreckaitė, Elzbieta (Jonas), 17, student.
2506 Dvoreckas,Juozas (Jonas(. 14, student.
2507 Dvoreckas, Drasutis (Jonas), 8 yrs. old, student.
2508 Dzaikonskis, Balys, 50, farmer, res. Vilnius, Ostro 

vecas, Vitkai.
2509 Džiakonskienė, Jaman and 2 children, 40, farmer.
2510 Džianakauskas, Vacys, 33, employee, res. Alytus,

\ arena.
2511 Dzianakauskienė, Aleksandra, res. Alytus, Varėna.
2512 Dzianakauskas, Andrius (Vaclovas).
2513 Dziergač, Vytautas (Andrius). 45, dealer, res. 

Vilnius.
2514 Dziervanovska, Ona (Jonas), housevvife, res. Vilnius
2515 Dšokiienė, Elena, 54, res. Pabradė.
2516 Dzievetova, Elena, 28, maid. res. Vilnius.
2517 Dzikas, Leonas (Jonas), 39. teacher, res. Kaunas.
2518 Dzikas, Pranas (Jonas). 40, teacher, res. Sviliai, 

Josvainiai.
2519 Dzikienė-Žiupsnytė, Genovaitė, 35, .eacher.
2520 Dzikas, Jonas (Pranas), 33, organist, res. Josvainiai
2521 Dzikienė, Emilija (Vladas), 38, housevvife.
2522 Dzikas. Vytutas (Pranas), 17, student.
2523 Dzikas, Juozas, (Pranas), 30, poiiceman.
2524 Dzikas. Ignas (Kazys), 79, farmer, res. Juozapyne, 

Pernorava.
2526 Dzikas, Kazys (Ignas,. 35, farmer.
2527 Dzikaitė, Elena), 32, larmer.
2528 Dzikas, Romualdas (Ignas), 22. farmes.
2529 Dzikas. HcnriKas (Ignas), 18. student.
2530 DzikovsKi, Kazys (Juozas), 37, farmer, res. Rūd

ninkai, Jašiūnai.
2531 Dzimbmskas. Jonas (Julius). 28, employee, res. 

Biržai.
2532 Dziminskienė, Marija, employee, res. Biržai.
2533 Dziubinskas, Jonas (Julius), 28, employee, res. 

Biržai.
2534 Dziubinskienė Jasinskaitė, Marija (Mykolas), 26. 

typist, res. Biržai.
2335 Dziuvė, Jonas (Adomas, 56, pensioner, res. Vilnius.
2536 Dziuvienė, Ona 50, housevvife, res. Pasvalys.
2537 Duokenienė, Monika. Vabalninkas, Kaišedorys.
2538 Drobatienė, Marija, 45. larmer. res. Žąsliai.
2539 Domeika, Konradas (Antanas), res. Panoteriai, 

Ukmergė.
2540 Domeikienė, Viktorija, 75. res. Panoteriai.
2541 Diušaitė, Kazė (Kipras,, born 1912, librarian. res. 

Kražiai.
2542 Dubinskien- -Zitkiutė. 35, farmer, res. Juknaičiai, 

Skuodas.
2543 Dubinskas. Kazys, 40, farmer, res. Juknaičiai, 

Skuodas.
2544 Dudonytė, Duse (Juozas), 15, student, res. Krostai, 

Rokiškis.
2545 Dagys, Juozas, born 1920, vvorker, res. Anykčiai.
2546 Dudonis, Andrius (Juozas), 10, farmer, res. 

Anykščiai.
2547 Ederienė, Marija (Jokūbas), 68, housevvife, res. 

Trenpiai, Raguva.
2548 Eičius, Jonas (Jonas). 38, employee, res. Jurbarkas
2549 Eičienė, Veronika, (Jonas), 37, housevvife, res. 
Jurbarkas.
2550 Eičius, Alfonsas (Jonas), 10 yrs. old.
2551 Eičius, Algimantas (Jonas), 5 yrs. old.
2552 Eidenienė-Rimkaitė, Ona (Antanas), born 1894, 

teacher, res. Ubiškė, Telšiai.
2553 Eiderigevičienė, Stasė (Aleksandras), 59, farmer, 

res. Panevėžys.
2554 Eidrigonis, Mečys vvith family, (Adomas), 37, tea

cher, res. Kaunas.
2555 Eidukaitis, Stasys (Antanas), 42, bookeeper, res. 

Kaunas.
2556 Eidukaitienė. Eugenija, 31, housevvife, res. Kaunas

2507 Eichler, Kristina, 50, seamstress, res. Vilnius.
2568 Eichler, Kristina (Kostas), 19, student, res. Vilnius
2569 Eichlei, Marijonas (Kostas), 17, student, res. 

Vilnius.
2570 Eimanlienė-Valytė, Ona (Jonas), 18, woi ker, res. 

Kaunas.
2571 Eims, Stasys (Jonas), 44, res. Girkalnis. Rasėmis
2572 Einikienė, Stasė (Jonas), 29, seamstress, res. 

Girkalnis.
2573 Einorius, Balys, born 1903, employee, res. Kaunas.
2574 Einorienė, Marija (Jonas), born 1907, teacher, res. 

Kaunas.
2575 Einorytė, Ramutė (Balys), 2 years old, res. Kaunas
2576 Eismontienė, Zofija (Antanas), 38, employee, res. 

Tauragė.
2577 Eismonaitė, Irena, 15, student, res. Tauragė.
2578 Eismund, Boleslovas (Jonas), 37, shoemaker, res 

Vilnius.
2579 Elenderskis, Martynas, 26, vvorker, res. Tauragė.
2580 Elenderskienė, Stasė, 29, vvorker, res. Tauragė.
2581 Eelenskas, Antanas (Jonas), 30, poiiceman, 

Marijampolė.
2582 Elenskienė, Magdalena (Petras), 35, housevvife
2583 Elenskas, Antanas), 14 years old.
2584 Elenskas, Aloyzas (Antanas), 10 years old.
2585 Elenskaitė, Ona (Antanas), 8 years old.
2586 Elminavičius, Stasys (Adolfas), 30, vvorker, 

Vilnius.
2587 Elzbergas, Julius (Petras), 45, farmer, res. Janu 

laičiai Padubysis.
2588 Endzelis, Petras (Vincas), born 1910, 

res. Švėkšna.
2589 Enzulaitis, Antanas, 46, lavvyer, lormer statė minis-
2590 Endziulaitienė-Grigaitytė, Aldona (Jonas), 40, 

ter, res. Kaunas.
employee.

2591 Endziulaitytė, Aldona, 19, student.
2592 Endziulaitis, Vacius (Antanas), 42, retired lieut., 

res. Šedygai Griškabldis.
2593 Engelmanas, Juozas (Viktoras), born 1920, emp'.o- 

yee, res. Sargenai Lapiai.
2594 Engleris, Viktoras (Juozas), 64, employee, 

Kaunas.
2595 Englerienė, Katarina (Vincas), 54, employee, 

Kaunas.
2596 Ertel, Kazys (Stasys), 46, larmer, res. Vilnius
2597 Ertelaitė, Kvilina (Silvestras), 28, farmer.
2598 Ertmanova,, Elena (Antanas), 30, housevvife, 

Lentupis.
2599 Endziulaitytė, Danutė (Antanas), 17, student, 

Kaunas.
2600 Falkauskas, Stepas (Mečys), 32, technician, 

Vilnius.
(Daugiau bus)

ras

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyki! apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. \part ap- 
drau.los ine> turime didžiausį atsargos tmiihį visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4'2 - ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS&n
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO* BI

Justin Maekievvich, Pres. aini Mgr. —
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

res.

lt

K)

I

(!)

ėst (ji

Jis

CHARTERED AND SEI’ERVISEl) BY E. S. GOVERNMENT 
MEMBER OE EEDERAL SAVINGS \ LOAN INSURANCE CORE’., VVashington, D.

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

į

i

I

J r.--m .rT-i.m .-^r -f ų, -........................_ _ jį

į kiai greičiausiai atliko dar- skyriai važiuos kur nors j 
bą. Dėl to, vajaus vadai pa- parką kaip paprastai. Vai 

i kvietė juos, nufotografavo kams ir jų tėvams šis išva-
ir paskelbė kaipo greičiau- 

res- šiai pasidarbavusius.
Kitos šv. Mišios

Pas mus yra apsistojęs
employee, RUn. Peter Stoll, S.V.D. Jis

bus čia su savo darbu ke

žiavimas nekainuoja. Pats 
klebonas rūpinasi padengti 
visas išlaidas.
Tik le kvorta

Pienas brangus krautuvė
se. Reikia mokėti 12 arba 13

11 yrs. old. 
43, employee, 

housevvife, 

housevvife,

res.

res.

res.

res.

res.

MOSU GYVENIMAS IR DARBAIe.

Lietuviai pasižymi
sporte

Omaha, Nebr. — Kai O 
mahos jaunuoliai laimėjo 
pirmą vietą besketbolo žai

dime, jie tuojau pradėjo 
ruoštis prie basebolo. Jau 
suorganizavo rinktinę ir tris 
kartus j savaitę mokinasi 
lošti. Šiais metais Vladas 
Bazis yra rinktinės vadas 
“manager”.

tęs.

res..

255? Eidukaitis, Eugenijus (Stasys)
2559 Eidukaitis, Albonas (Pranas),

Keturvalakiai.
2560 Eidukaitienė, Uršub, 30,

Keturvalakiai
2560 Eidukaitienė. Uršulė, 30,

Keturvalakiai.
2561 Eidukaitis, Keistutis, (Albinas), 15 yrs, old.
2562 Eidukaitytė, Danutė (Albinas), 12, student, 

Keturvalakiai.
2563 Eidukaitis, Juozas (Albinas), ! yrs. old.
2564 Eidukas, Juozas (Kazys), 72, larmer, res. (hutai, 

Grinkiškis.
2565 Eidukas. Matas (Kazys), 69 farmer, res. Ginčai 

Grinkiškis.
2366 Enlukas. Jonas (Juozas!, 18, res. Panevėžys.

les.

H A D A D V’ra Geriausia U/\D/\l\ \ann. Matcri
ias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
ijolą Dar Žemomis Kainomis.

lėtą mėnesių. Taigi dabar centų už kvortą. Musų mo- 
mūsų bažnyčioj esti ketve- kyklos vaikučiai gauna pie
tuos sv. 
madienį 
žmonių.

Mišios ir kas sek- 
prisirenka daug

Vaikų piknikas

Mūsų mokyklos vaikai kas 
met turi išvažiavimą. Šiais 
metais bus kitoks išvažia
vimas. Septintas ir aštun
tas skyriai važiuos į Lin 
coln, Nebr., kur apžiūrės į- 
domesnes vietas. Žemesni

no iš valdžios tik po 4 cen
tus už kvortą. Pienas vai
kams reikalingas, kad aug
tų.

Vestuvės! vestuvės!

Karas eina pirmyn. Jau
nikaičiai imami į kariuome
nę. Kai kurie pasilikę vedasi. 
Neseniai ištekėjo Helen Je- 
sonis. Ji ir toliau priklau 
sys prie mūsų parapijos ir 
chore giedos. Jos dvi sese
lės jau ištekėjusios ir prie 
mūsų parapijos priklauso. 
Apsivedė ir Juozas Kanslius. 
Jis taiji pat ir toliau bus 
mūsų parapijonas.

Vietinis

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. P. ATKOciiiNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
A ut radicnitiis, K .-tvirta dieniais

ir l’i-nktadie 
ln-: 10 12 rvte.

lai-
L-H, 7 9 4’. 41

OR. VAITUSH, OPT.

Valai
3147 S. Halsted St., Chicagt

P iiiiiad lemais, Tie.i.i Ji elitais 
ir Šeštadieniais

Valandas: 3 - * popiet.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IK AKINTUS PRITAIKO

7 U VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-1 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tel. CANai 5969

DR. F. C. VVINSKUNAS 'dr, VVALTER J. PHILLIPSLIETUVIS 
Iklį uV l»V IOJAS 

SL I « I įs i A'

Suvirš 21) metų prakUkavliuu 
taisyme Ir gydyme

GERAI PRITAIKINTI ARINIAI 
pataiays kreivas akis, truiopajeg7«t« 
ir tollregyste;
palengvins aklų (tempimą. pratalLoa 
galvos skaudėjimą, svaigimą Ir aklų 

j karttj.
MODERN ISKIAIISI, TOBULIAUSI 

• EGZAMINAVIMO uruAi
SU- 1 SpeclaJt atyda atkre:piama J valkų 

•kis.
siorganizavo darbininkai SU- Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 
.... . . V AIMANUOS;

rašinėti tuos, kurie pirks iu-tos iki 8-tOo valandos kasdien 
bekrnaditrials pagal sutarij.

PIRM PIRKIMO
\lwk į mfi-u jardą ir apžiūrėk šla
ką ir ankstą rūsį I.ENTU—Mll.L- 
VVOKK _ STOT.I, IR NAVŲ M\- 
TI.RI-IOI.V Dėl garažų, ponių, vis
ko, skiepu ir fialų. PASITARK SU 
Mi si, EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo narni).

APKOKAVIMAS IR PKISTATV M \S l>V KAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS. General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Ilalsted St. Tel. VIUtory 1272

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora akii.i visam gv- 
v. niillill Saugokite las. 1- jsdilini 
is-gza minuoi i jas inoili-rniškia u.-ia 
im liala. kuria regi linu. mokslas 

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių (tempimą. . .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kam pas 1 S-los
Telefoną-: CANAI, 11523, (.lueug. 

OI ISO VALANDOS:
Kaa.licn 3:30 a. m. iki 8:30 d. m. 

Tročlad. ir fteStart. 9:30 a. ln. 
iki 7:00 p. m.

Greičiausiai pasidarbavo
Prieš kelias savaites

“Defense Bonds”. Improve- 
ment Club, kuris yra lietu
vių rankose, teko surašinė
ti mūsų apylinkėje. Mūsiš-

4712 So. Ashland Avė.
Tel. YABDS 1873

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina
res.

Res. 6958 So. Talman Avė. 
akinius i Reg. Tel. GROvehill 0611 

atsako minga! ui į Office teL HEMIock 4848 

prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DftL RADIO PATAISYMO 

PASALKITE:
VAROS
ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
I I.iel uvių Auditori joje) 

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

Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Boom 2014 TeL STAte 7572

Ofiso vai.: 1—3 
T ro'iarlipniais

ir 6—8:30 P. 
papai sutartį.

M

Telefonaa: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal autartj.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis muitamii
2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal autart(.

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. YARda 5921.
Res : KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai.: ano 1-3; nno 6:30-8:30
756 W«if X5th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22/

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cerniak Road 

Ofiso teL CANai 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal autartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Etos. teL: llEMiock 3150

Tai. YARdl 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: lIEMloek 5819

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CU1RLEGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 v&L Vak 7 Ud fi 
Nedėliimis pagal sutartį.

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

1913 Su. ilalsted bt.
OFISO V Al, A N DOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal autartį.
Sckmadie>iais taipgi pagal sutartį

Res. telefonas SEEley 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais

ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Avė.

Tel. CANai 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdienį 

Ofiso Tel.................... VIBginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1853 West 35th Street
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHABLIS SEDAI?
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros labos)

TeL MlDway 2880 Chicago, III

OFISO VALANDOS:
Nuo 1<» iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. |H>|iici ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

Si kiniui, nuo 1<) <ki 12 vai. ryto.

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
0YDYT0JA8 IR CHIRURGAS

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1 3 |H>pi<t ir 7—b v. v I

REZIDENCIJA:
6631 S. Califomia Avė.

Tel. R E Public 7868

Tel. CANai 0257
Rai. tel.: PROupect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rezidencija: fibOO So. Artesian Avė 
VAIANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

< iki U vai vakare

Tel.: ĮIEMI.IK K 9)61

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

657>8 So. Hcslern Avė.

(ii IMI vai \NI»OS:

K.imIk u nuo 9 0" v G r\to iki 
vai. vak ; ties. tad leidais nuo 9 o®

arta UU ii H

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct.

OFISO VALANDOS:
į 2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.

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

Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
t Liet uvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 14 ir nuo 7—9 vakare

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų talafonaa VIRginla 2421 

Rez. Tci. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

•1116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEIJzic 2808 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8.30 vak.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Tel. YARda 0994 

Rez. teL PLAsa 3260
VALANDOS
Nuo ln 12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vaL dieną

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDuay 0001 
Res. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
rUYSICIAN AND SURGEON

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

2403 Mest 63rd Street

Kai Minrdom gyvenimą 
dėl pinigu, lui suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Išmintingas žmogau — at- 
sikrat.vk draugu, kuris su 
lavų priešais sėbrauja.

Dietas suteikia, nuims g.i-

rrečiatUcniaia nuo 2 un 4 popiet ,,,s daiktus per musų pačiu 
NądaUoaua Pagal SualLaruną Į runku. Udlu priežodu
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Lietuviu Kultūrinio Instituto leidiniai
Ihe l'. ill < IM J Ild 1.1 ll ( Illl

tederuI Km"
Iii) sukėlė 
m c j i m ų 
sluoksniuose

(I n i U K I ’a k. 
m mažų susiilti 
I :i i |it mi uuti< i i-

ii jau Iii vi-ik
visa išpai d m it a I >a bu r 11 
didesniais kiekiais m besimi 
tinėjama, t iriau atskiru jus 
egzempliorių dar galima 
gaut i ( kaina 2(1 rent ų i

l.d:| vertinga lituanistinę b 
leratiira l*uskiin|c brošiū
roje neseniai pasirodė prof 
A Senu labai įdomus moks
liškas straipsnis “< )n the 
I >eglee of Kiliship l ’.etvveen 
Slavu- and l'.altie" (13 pusi ) 
Sitų puikaus straipsnio In 
stitutas išsiuntinėjo 100 egz. 

'įvairiems Amerikos moksli
ninkams kalbininkams. Jų 
dar galima truputį gauti 
atsiuiieiant pašto ženklais

I

13c

Išėjo iš spaudos Aniceto 
Simučio magist ro disertaci- j 
pa " I lie liconoinie Itccon 

strurtioii ot Lithuania Atter 
19IK”. Išleido Columbia Uni-' 
versity Press, New Yorke. Į

‘"liu* Lithuanian Situa- 
tiuii” dar galima gauti Pa 
skitas egzempliorius iltie, u 
gi po 30 egz. ar daugiai! 
kilimu pa lik 2< l rentų.

Naujos knygelės

šiomis dienomis spaustu
vei bus įteikta Antano Vai
čiulaičio trumpa lietuvių Ii 
teratūros apžvalga: "latįm
aniau Literature” (apie 40 
pusi ). Ji kainuos .‘>0 rentų, 
ogi užsakant pu 30 egz. ar) 
daugiau t ik pu 20 rent ij.

Knygelė ši pravarti bėdų tu 
rėti kiekvienu lietuvio na
muose, nes ji vaizduos ke 
tunų šimtų metų lietuviu 
literatūrinę kūrybą. Institu
to direktorių vargina min
tis kiek jos reikėtų spaus 
dinti? Tai paaiškėtų, jeigu 
iš anksto įplauktų bent ke-ituto leidiniai labai nelygiai 
liolika stambių užsakymų, plinta: jei kurioje kolonijoj 
Bijoma jos atspausdinti per- atsiranda veiklus žmogus ir 
maža. Tad labai prašyt ūme I suinteresuotas plačių visuo 
kolonijų veikėjų kuo sku-j menę supažindinti su Lietu- 
biau pranešti sau norimų i va, tai ten knygelės gerai

APSIYEDf. n; kakvs |'| i;sk\i;, Nėra tokiu duibo, in-r t i 
kul-i vieto.;, nei a tuklus die 
ln e:, kili li'll pi up us pud.l 
ryti I evy nei lnut k ų n:iu 
dingų Visur, visada ir visa 
kilu darbas galima taip pa 
da ryt i, kai I jis st įprin;; mu 
sų tėvynės jėgas.

VI. Pultis

I t

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

ki: v i i . xs m ir vv x \ 11 n 
AI>X I Ii I įsi M. UI l'Alt IMI \ I

127 Nii. Iii iii luini SIii iI 
1,1 ; lt V-Mlnlpli lllhh 9 IMI

lll.l.l* XX,\\III> — VYltAI

("niilllgas" Al iui- I. ll idioto)

Leut Earllen Alini (kairėje), iš Jacksonville, III. ište- 
14S pusi. kaina $1.50. Pa-' kūjo už kapitono Garnet Francis (dešinėje), iš Alexandria, 
tartume kiekvienam lietu-!Va- Jaunoji iš Bataano džiunglių buvo perkeltu su kito- 
viui inteligentui turėti šia'mis norsėmis į Corregidor, o jos vyras paliko kovoti prieš

i •
knygų savo bibliotekoje, už-! JaP3,HIS-

jsisakant jų tiesiai iš Colurn-! ------------------------------------------ ■---------------------------------------------
bi'i IJniversity Press, šios
knygos Liet. Kultūrinis In
stitutas užsisakė 1G3 egz. 
ir platins jų žymesniuose 
universitetuose ir šiaip su
interesuotų mokslininkų (ar
pe.

Lietuvių Kultūrini-o Insti-

Naciai lunką 
Lieluvos pienu

I
•lan (lukštu nei tepalu 

ratams

Panevėžyje buvo sušaukti 
tos srities kooperatyvų at
stovai. Tarp dalyvių mini 
iru “Lietūkio” direktorius 
Meilus ir- “Pienocentro” di
rektorius Jacevičius. Vokie
čių komisariato atstovas y- 
patingai kalbėjęs apie mais

esu įteikti nurodymai, kiek 
pieno reikia pristatyti nuo Į 
kiekvienos kar vės. Jeigu ū-j 

kininkas nustatyto kiekio 
nepristatys, Lai jis būsiąs 
griežtai baudžiamas. Direk 
torius Meilus, tarp kita, pa

Glen Miller's Moon- 
lighl Serenade” Radio i 
Programa Nauju Laika

I ’radedant su ant radieiiiu, j 
geg i) d., šis popularus j 
(’hesterl ield radio progra
mas sugryš prie originalio Į 
antradienio, trečiadieni-;) ii 
ketvirtadienio t vai kymą, 
bet nauju laiku — 7:13 vai. 
vak. Atkartojimas įvyks , 
11:13 vai. vak, Nevv Yorko,

I

laiku, per CBS radio siste
ma.

Glen Miller jau trečias 
metas kaip yra pripažintas 
kaipo žymiausias muzikos 
vedėjas.

i ■ c
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jos egzempliorių skaičių. platinamos, bet daugumoj P’-oduktų pristatymo prie
.. /- i- • i •• kolonijų tokių žmonių nepa- xo^s atlikimų. Ūkininkams
l)r. Pianas (.alinis baigia ., . . , .

rašyti knygelę apie Mažųjų
Lietuvą: “Lithuania Minor”. Į 
Ji bus panašaus didumo ir- jlnL
panašios kainos kaip ir A. , šia proga čia patiekiame 
Vaičiulaičio knygelė. Prašy- pirmojo leidinio didesnius

sitaiko surasti ir- ten insti- 
leidiniai lieka nežino

tume ir jos užsakymus jau 
siųsti. Dr. Galinio knygelė 
gvildens Mažosios Lietuvos 
praeitį ir lietuvybės likimų 
Lietuvos pajūry bei viltis 
gražinti Lietuvai tų gražų 
ir brangų mums kraštų.

užsakymus: Nevv York — 
200; Shenandoah, Pa. — 
200; Rochester, N. Y. — 
200; Philadelphia, Pa. — 

Chicago, III. — 130;
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Po svietu pasidairius
Allaliabad. Indija, gegu- į 

Visos Indijos ' 
darbo komisija
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reiškęs, kad “vienas aktua- i Kongreso
I -liausiu klausimų yra ratams šiandie nusprendė raginti

tepalo gavimas.” Tepalo pa
skirstymo tikslams suregis
truoti visi ūkininkų vežimai

AUSTRALIJOS
PASIUNTINYS
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kongreso j e vi vij si"

100; Maspeth, N. Y. — ' 
100; VVashington, D. C.
70; Cicero, III — 30; Nevv ' 
Britain, Conn. — 30.

Likusios knygelės išpla
tintos po vienų ar po kelis 

Iegzempliorius ir daugiausia 
svetimtaučių tarpe, aprūpi
nant universitetus, bibliote 
kas, ir kai kur iuos p.avie- Į 

I nius profesorius, senator ius

200;
So. Boston, Mass. — 100;
Brockton, Mass. — 100;
Lavvrence. Mass. — 100; Pro

Kitos knygos I vidence, R. I. — 100; Ne-1 Jeigu vietoje 17 stambių
Lietuvių Kultūrinis Insti- ' vvark. N. J. - 100; Detroit.; platintojų turėtume jų apie

tūtas platina ne vien tik sa Mich. — 100; Mt. Carmel, 
vo išleistas knygeles, bet ir, Pa. — 100; Brooklyn, N. Y.

ir kongresmanus.

50, tai instituto darbas žy
miai palengvėtų, knygelių 
leidimas gal pradėtu apsi 
mokėti.

( Indijos mases nekovoti, jei 
j jų kraštų užpultų japonai. !_ 

Svarbiausio ji
vadai ragino savo žmones

‘atakos metu priešintis prie 
išui “nepanaudojant .jėgos 
i ir- nekooperuojant.” 
j Savo pareiškime kongre- 
j sas pažymi, jog “invazijai
prasidėjus, būtina jai pasi- 
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Buy
U. S. Savings BONDS 

„ ..TODAY
Perles “F" United Siūles Savings 

Honda ure now uvuilutde ai
TIiih 12-veur lx»nd ik v* ori Ii 

at rnaturity and in redeevnable a t 
o|»tion. Many ehnr< h und Irutei* 
nul nrganizalionft are buy ing ihe^ 
bonds Hitli their senii|,er manent 
I unds.

They are iHsued bv Federal Ke- 
Kerve banks aini ihe United ‘Mate* 
T reasury I>epartmeni at U anlong- 
lon, l>. U.
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(Jsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 

MONUMENT CO.
VIENIŠKI — VERTINGI 

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

SI firma x1rš 50 m. tos pačion 
šeimynos rankose!

Dr. K. Pakštas, dircklorius
Lith. Cultural Institute, 
6017 So. Kenvvood Avė., 
Chicago, Illinois.

( " I )r;i ilgu s” Aciiii* bbphoto)

Ovvcn I)i\on, AuKŠčiausio 
teismo teisėjas, paskirtas 
Jungtinėms Amerikos Val
stybėms pasiuntiniu.

tegali būti tik nepanaudo
jant jėgos ir nekooperuo- 

i jant kadangi britų vyriau 
sybė sulaikė organizavimų 
nacionalės apsaugos bet ko

kiu kitu būdu.”

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program ot

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP
1IM MUarelaa •< th. Mtl)

Kantrybė yra vilties me- ’ 
nas. Voveng i
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DIAMOND POINT SAVY 
FILING WORKS
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Labai klysta tas, kurs 
sau draugo ieško puikiuose 

rūmuose ir puotose. Seneca

Nesidžiaug radęs, nede
juok pametęs.

Skurdas yra revoliucijų ir 
nusižengimų motina.

| Žmogaus geidulys pradžio 
ije pašalinis, paskui — sve
čias, paskui — namų šeimi 
įlinkas. Talmudas

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

E. Ožeškienė

Moteris ir vyras apsvai
gina jauną ir seną.

PLI3'f)\AI,IZi;i) MEMORTALS AT NO ADDITTONAL COST.

Mcnrorials l'.rcetcd L\ cryxx here.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kari Užtikrinti Pastatymą 
Pirm Vainikų Dienos (Deeoration Day)

BIJY DEFENSE BONDS VVITH TIIE SAVING!

KREIPKITĖS PPIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

<ftO5-W SOUTH HERMITAGE AVENUE
Tel. YARDS 1741-1742

4447 SOUTH FAIRFIEI.H AVENUE 
Tel. LAFayette 0727

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ JSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENA IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mcmhcr of the Idtlmanlan CtiamlM-r of Conimerco.

REZIDENCIJA:
5919 South Trov St. 
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 iki 9 v. vak.; AeStad. ir Sekm. 9 iki 6 vai.

MODERNI Išxi<IInė PARODA ! 
4535 VV. VVashington Blx«l. 

Tel. ESTebrook 3645 į -

NARIAI (TIK A(iOS IR CICEROS LIETCVTŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASO( IA( IJOS

L -I. ZOLP 
Ifi Ifi Weat 4fith Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAVV ICZ IR Sf NAI 
2311 West 23rd Plaee

Tel. CANai 2515

42-44 F,a«»t 1081 h Street
Te). PULlman 1270

P. I. RIDIKAS 
3351 South Halsted Tfreet

Skyrius: 710 West 181h Street.
Visi telefonai: YARda 1-119

J. LIULEVICIUS 
1318 South Callfomia Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lifunniea Avenue

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1110 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

fi812 South (Vestern Axenue
Tel GROvehill 01)2

MAŽEIKA ir EV ANAI SK AS 
3319 Lituanien Venue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARI) F. BI K VI SKAS 
10821 South Mlehlgan \xenue

Tel. PL’Llman 9fifilRadio Programa. — 10 DI) vai. antradienio Ir 5eMadlanlo rytala 
IS Stotlea WHIP < 1620). au P ftnltlmleru.
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DRAUGAS
THE LITUI AMAS DAILY FKIEND 

MSI South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Puhlishcd Daily, cxccpt Sundays 

A member of the Catholic Presą Association
Suhscrlptions: One Yenr $6.00; Six Months — $3.50; Thrcc 

Months $2.00; One Month 75c. Europe -- One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas'* bnngs best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Valstybės, Sovietų Rusija ir kiti. Vokietija jau ver 
čiaina pereiti iš ofensyvo j defensyvą Tad, dabar jau 
aišku, kad iš viso Hitleriui neteks sėdėti prie taikos 
stalo. Jis ir jo visa naciškoji kampanija bus visai su
triuškinta. Vokietijos vardu kalbės pačių vokiečių tau
tos pastatyti padorūs žmonės, kurie mokės taikoje 
gyventi su visais savo kaimynais, pagerbs sutartis, iš 
sižadės militarizmo ir imperializmo dvasia bus praei
ties skaudžiu atsiminimu. Kokia čia, pagaliau, gili bū 
ti taika su tarptautiniais gengsteriais ir plėšikais, įsi
rioglinusiais į valstybių sostus. Su jais taikintis, reikš
tų save apgaudinėti, arba saužudystę daryti.

Pasaulis, norėdamas taikaus, kultūringo gyvenimo, 
pirmiausiai turi apsivalyti nuo nacizmo, fašizmo ir ki
tų izmų.

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

Tarėsi "du broliukai"

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

Pavyzdys kitiems
Mes džiaugiamės tais savo tautiečiais veikėjais, ku

rie įeina į Amerikos visuomenės gyvenimą savose apy 
linkėse. įsigija įtakos, pagarbos ir tuo būdu garsina 
lietuvių tautos vardą.

Praėjusios savaitės “Garso" numeryje pastebėjome, 
kad Vincas T. Kvietkus-Kvietkauskas. Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoj vykdomosios tarybos sekreto
rius, yra Amerikos Legijono VVilkes Barte, Pa., posto 
civilinės apsaugos skyriaus vyriausias obzervatorius, 
civilinės apsaugos komiteto sekretorius, kuris pirmi
ninkavo posto įsteigtam fondui, nupirkusiam civilinei 
apsaugai nuo priešų lėktuvų brangų su specialiais įren
gimais automobilį, šiam mūsų tautiečio vadovaujamam 
sąjūdžiui pritarė ir padėjo vietos anglų kalba dienraš
čiai, kurie reiškia pagarbą V. Kvietkui už jo veiklu
mą apylinkės gerovei ir apsaugai.

Esame pastebėję, kad V. Kvietkus ir kitose tos apy
linkės gyvenimo srityse aktyviai veikia, neaplenkda
mas nė politinės dirvos.

Ir tai jam nė kiek nekliudo šauniai tvarkyti mūsų 
didžiosios ir šauniosios apdraudos organizacijos — Lie
tuvių R. K. Susivienymo reikalų.

Jo pavyzdys yra ir pagirtinas ir sektinas. Šiais lai
kais mums visiems reikia dalyvauti visuose krašto 
gynimo darbuose ir reikaluose: civilinėse krašto ap
saugos organizacijose, karo bonų ir taupymo ženkle
lių pardavinėjime, Amerikos Raudonojo Kryžiaus dar
buose.

Praėjusią savaitę, kaip praneša Associated Press, 
Salzburge, Vokietijoj, buvo suvažiavę pasitarti Berly- 
no-R<xmos braškančios ašies tepimui “du broliukai” — 
Hitleris ir Mussolini.

Susirinkime jiedu džiaugėsi karo “pasisekimais” ir 
sutarė vieningai darbuotis ir ateityje.

Bet taip pranešama tik “dėl svieto akių.“ Nieks ne
žino, kas jų susirinkimuose yra kalbama, nes tie Hit- 
lerio-Mussolinio susirinkimai vyksta slapti, uždaryti 
“devyniomis sienomis.“

Paprastai, po Hitlerio ir Mussolinio susitikimo, Hit 
leris blitzkriegą kurion nors pusėn pakreipdavo. Ir pa
vykdavo. Šį kartą tokių baikų vargu besulauksime. Jei 
ir mėgintų, nieks iš to nebeišeitų. Gal būt kad dar 
greičiau sau sprandą nusisuktų.

Greičiausia bus taip — Hitleris savo mažesnįjį “bro 
liuką“ Benito pasišaukė tam, kad jį gerai išbarti dėl 
italų nebepaklusnumo ir skleidžiamus gandus apie at
skirą taiką su santarvininkais.

Vienybės reikalingumas

Daro pažangą
“Garsas“ praneša, kad Lietuvių R. K. Susivienymo 

Amerikoj centro valdyba pakvietė Matą Šimonį gene
raliniu tos organizacijos organizatorium Detroito ra- 

i°nc- - •
Vadinas, ši organizacija jau turi antrą nuolatinį a- 

gentą — organizatorių. Ligšiol darbavosi vienas P. Ka
tilius, dabar jau darbuosis du. Tai yra savo rūšies 
pažanga. Neabejojame, kad ir LRKSA augime nariais 
nuo dabar bus daroma dviguba pažanga. Būt ne pro 
šalį, jei dar ir daugiau veikėjų LRKSA į talką pasi 
kviestų.

Matas Šimonis yra darbštus mūsų visuomenės vei
kėjas. Jis nuo seniai dirba ir dirba su didžiausiu pa
sišventimu visoms mūsų idėjinėms organizacijoms ir 
lietuvių katalikų spaudai. Jo dėka Detroito lietuvių 
žinių skyrius dienraštyje “Drauge“ išsilaikė per dešimts 
metų Sus-mas, gavęs šį patyrusį veikėją ir apsukrų 
organizatorių, daug laimi.

Džiugu, kad LRKSA jau ima tvarkytis taip. kaip 
kitos moderniškos tos rūšies organizacijos tvark >si.

LRKSA 53-tysis seimas, kaip jau buvo rašyta, įvyks
ta birželio 22 — 25 dienomis “apdraudos biznio“ cent
re, Hartford, Gonn. Nors gana toli, bet, tenka girdėti, 
kad ir iš Vakarų nemažas delegatų būrys į seimą nu
važiuos.

Valstybės departamentas (Department of State) jau 
atsakė Lietuvių Tautinės Tarybos rašiau pranešant a 
pie susiorganizavimą. Atsakė palankiai.

Supiantama, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė ro
do palankumą ir Lietuvos ir kitų pavergtų valstybių 
piliečių susiorganizavimui ir akcijai prieš nacizmą. 
Tai visai sutinka su Prezidento Roosevelto pareiški
mais, su Atlanto Čarterio dėsniais ir su Jungtinių Tau
tų pernai paskelbta deklaracija.

Lietuvos piliečiai nori, kad jų pavergta valstybė kuo 
greičiausiai nusikratytų nacių sunkaus jungo ir to no
rėdami, stoja į talką demokratijoms, siekiančioms na
cius sutriuškinti. Kas gi tam gali nepritarti?

Tam tik, kaip jau aiškiai pasirodė, nepritaria lietu
viškieji komunistai ir, nežinia kodėl “smetoniškieji tau
tininkai”. Suprantama, kodėl nepritaria komunistai — 
jie yra aiškūs atviri Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės priešai. Daug keisčiau nurodo, kai Lietuvos pi
liečių susiorganizavimui priešinasi tautininkai, kurie 
visada sakydavosi esą “šimtaprocentiniai patriotai”. Jie, 
tiesa, savo darbais niekuomet nepajėgdavo įrodyti, kad 
yra verti to vardo, bet dabar dar aiškiau pasirodo esą 
“žodžių patriotai“.

Kam ne kam, bet jau Lietuvos piliečiams, ar jie būt 
buvę prezidentais, ar profesoriais, ar veikėjais, ar pa
prastais piliečiais, yra būtinas šiandien reikalas stip
riai organizuotis ir vieningai dirbti. Dėl to mes su pa
sitenkinimu konstatuojame, kad tik maža jų dalis ne
prisidėjo prie Lietuvių Tautinės Tarybos ir kad tary 
bos susiorganizavimas palankiai sutiktas valstybės de
partamente.

(“Draugas“, 1917 m. ge
gužės 4 d.)

Abdikuoja karalius.... Iš
Atėnų atėjo žinia, pranešan
ti, kad Graikijos karalius 
Konstantinas nusprendė pa
sitraukti nuo sosto ir savo 
vietą pavesti sūnui.

•

Gen. Petain štabo virši
ninkas.... Verdūno tvirtovės 
apgynėjas gen. Petain Pran
cūzijos vyriausybės paska
tas generalinio štabo virši
ninku.

e

Prašalino 23 generolus.....
Rusijos karo ministras Guč- 
kov, aplankęs pietvakarinį 
karo frontą, pašalino iš pa
reigų 23 generolus ir daug 
karininkų.

Airiai rūpinasi Airija......
Gausi Chicagos airių dele
gacija išvyko Vašingtonan 
prašyti paramos Airijai iš
laisvinti.

•

Būsiąs ištremtas caras....
Rusijos dūmą svarsto klau
simą, ką daryti su buvusiu 
caru Nikalojum. Manoma, 
kad jisai bus ištremtas iš 
Rusijos.

Lietuvos žmonės priešina
si prijungimui prie Yokie 
t i jos. . .. Dienraštis “Tribūne 
de Geneve“ kovo 20 d. 1917 
m. rašo:

“Kadangi vokiečiai supla
navo jungti Lietuvą prie 
Vokietijos, visa lietuvių 
tauta, iki vienam žmogui, 
visomis jai prieinamomis 
priemonėmis pasipriešino 
Lietuvos prijungimui prie 
Vokietijos ir smarkių 
smarkiausiai protestuoja 
prieš visas priemones, ku
riomis tas prijungimas
prirengiamas”.... “Prie tų
protestų prisidedame ir 
mes visų savo skaitytojų 
vardu, nes tikime, kad ir 
jų tekia pat nuomonė.“

V ,
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Po svietą pasidairius
Vienas mano tavorščių — 

A. P. rašo, jog šiais ėėsais 
dėlto yra tiek daug, kaip 
balšavikai sako, svolačių, 
kad daugelis yra išsižadėję 
savo tikrosios tėvynės. O 
kas išsižada savo tikrosios 
tėvynės, tasai palieka -Judo- 
sius ir razbaininkas.

štai, lietuviški balšavikai 
sako, kad jų tėvynė ne Lie
tuva, alc matiuška Rasija ir 
nori, kad Stalinas Lietuvą 
pasmaugtų, u jų brolius iš
varytų į Sibirą ir nudaigo
tų. Per trumpą laiką 12(100 
lietuvių išvaryti į Sibirą jie 
sako permažai: galėjo išva
ryti iki 100,000. Kibą vago 
m, gyvuliams vežti pliliu- 
ko.

Stalinas sako, kad jo tė
vynė ne Gtuzija, alc Sov. 
Rusija. Savo tėvynę Jisai 
senai yra atidavęs į ėekos 
rankas, kuri laiko pasmau
gus.

Hitleris sako, kad jo tė
vynė yra ne Austrija, ale 
Vokietija. Savo tėvynę ji- 
sais pasmaugė pats savomis 
rankomis.

Lavai sako, kad jo tėvynė 
ne Prancūzija, ale Vokietija 
ir dabar, patapęs Judošium, 
derasi su Hitleriu, už kiek 
pardavus dar neokupuotą 
kraštą,

Kvislingas sako, kad jo 
tėvynė ne Norvegija, ale 
taip pat Vokietija. Prismau 
gtą savo tėvynę jisai pave
dęs Hitleriui už kaušą ska
nesnio ėdalo.

Musolinis sakoma tikras 
italionas, ale ir tasai savo 
tėvynę skaito Vokietiją, ku
rios budeliui yra pavedęs 
visą savo kraštą.

Bulgarijos karalius Bori
sas nors keliavo savam 
krašte, ale savo tėvyne skai 
tė ir gi Vokietiją ir laukė

progos, kad galėtų palikti 
Judošium, tai yra savo tė
vynę parduoti Hitleriui.

Taigi, matot. Kaip tik. 
žmogus išsižada savo tėvy
nės, jisai palieka baisiausiu 
sutvėrimu, Judošium. Tiktai 
gaila, kad pardavę tėvynės 
jie nei vienas neina po me
džio šaka, kaip padarė pir
masis Judošius.

Vokiečiams visur nesise
ka, Viena gazieta praneša, 
kad Pennsylvania tremų į 
Harisburg važiavo prūselis. 
Sėdinčiam sale savęs pasa- 
žieriui jis išreiškė noro, kad 
ši vaina dar tęstųsi kokius 
tris metus. Tuomet jis pa- 
liksiąs turtingas. Užnugary
je sėdėjo motina dviejų sū
nų, kurie jau tarnauja ka
riuomenėj. Pakilus moteris 
atsistojo prieš prūselį ir kir 
sdama per vieną žandą ta
rė: “Te tau už vieną mano 
sūnų, kuris randasi Filipi
nuose“. Po to tvykstelėjo į 
kitą žandą sakydama: “Te 
tau už kitą mano sūnų, ku
ris dar tesiranda Virgini
joj“. Smūgiai buvo tokie, 
kad prūselis net po suolu 
nusirito.

Motina padavusi Marytei 
skalbinėlį sako:

— Nunešk, Marytė, ir pa
kabink jį ant saulutės, kad 
išdžiūtų.

Už valandėlės Marytė 
grįžta su skalbinėliu ir sa
ko:

Mamyte, skalbinėlio 
egalėjau padžiauti, nes sau
lutė peraukštai — epasie- 
kiau.

Lietuvos Rėmėjų Drau
gijos, VVorcester, Mass., mi
tinge nutarta “surengti pik
niką sekmadienį, gegužes 10 
d. L. U. Klūbo bungalow- 
vasarnamy“. (“Am. L.”.

Gandai apie taika
Londone skelbiama, kad pasi a t a is sešena is menesiais 

V >kie|i|os nai lai nei I ris karius siūle taikos sąlygas 
Did/.ia|ai Britanijai Bei pastaroji ir kalbeli nenorinti 
apn nacių taikos pasiūlymus.

Suprantama, kad taikos nebus tol, kol visa Berlvno- 
Tokio ašis nebus sudaužyta, visos nacių pavergtos 
tautos išlaisvintos.

Jei Anglija nesilaikė su Hitleriu prieš metus ar dm 
giau laiko, kuomet jai visomis pusėmis buvo grąsma 
ma dideliais pavojais, kuomet jai beveik vienai reikė 
|o laikytis prieš nacių blitzknegus. tai dabar ir kal
boj būti negali Dabar unta naciau kovoja Jungtinės

Taigi.,.
“Amerika“ teisingai pastebi, kad komunistų “Bais 

vės“ žmonės visomis jėgomis teršia lietuvių gerą var
dą. Jie skundžia angliškai spaudai lietuvių amerikiečių 
patriotinę spaudą, apsukriai panaudodami ne laikraščių 
redakcijų mintis, bet įvairias žinias. Jie rėkia, kad lie 
tuvių laikraščiai perduoda naciškas žinias.

Bet tie patys rėksniai mielai pasinaudoja musų laik
raščiais. Štai, praeitą savaitę “Laisvė” panaudojo “A 
menkos“ pranešimą apie pulk Matulevičiaus pakol i 
mą Mes nepavydime tos žinios, bet ji gauta iš tų pu
čui šaltinių, kaip ir- visos kitos žinios apie padėt, Bu 
lovoje. Ar dėl to dabar turime apšaukti “Laisvę“ naciš
ka agentūra?

•

Gegužės 9 <1 Isubatos vakarei,) rezervuokime Lietu
vos Vyčių chorui, kuris duos gražų koncertą ir links
mą vaidinimą Tai bus motinėlių pagerbimas Koncer
tas rengiamas Sv Antano par salėj Remkime dainuo
jant, lietuvių katalikų jaunimą ir keliant, lietuviškąją 
damą.

NEW YORKO DALIS MANHATTAN PER APTEMDYM/Ji

( •! u . g . ." a n.- d irpnotei

Ne\v Yorko dalis Manila 11 an buvo .iplemdyla ikaiiepi Bei dėl menulio sviesos me 
nc^alįrųa buvo juteuiby'-i lūiiitire State uumą i eleaiiicje) u Nelson Tover (kairėje)
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Vajus šauniai pavyko. 
Sukelta $800.00

nė, Mis. Loviek, Abromavi
čienė, Kodienė; Z. Kaunie- 

Kiti aukojo ponė $1.50. 
mažiau.

Bridgeport. — Sv. Kaži- Pu $1.00 aukojo: kun. J. 
miero Vienuolyno Rėmėjų 2 Prunskis, Mitehell, Gailius, 
skyrius vajaus vakarienę Sullvenis, Beinarauskienė, 
rengė balandžio 19 d. Pavv Fisher, Derdžinskas. Rumbe- 
ko labai gerai. Taip atsiti- menė, Zidykus,
ko dėlto, kad visos darbi- kienė. Gumbas
įlinkės atliko savo užduotis Gumbas, Katauskienė, Jau 
uoliai ir rūpestingai. ėauskaitė, J. Mačeikienė,

Lenkus. Gricienė, Venkus 
P. Mačiulienė, Jonikienė, 
Batkūnas, Aleliūnienė, Pra-

Prankaus- 
Anna, V.

Nuo ryto per visas pamal
das buvo prie bažnyčios ko- 
lekta. Žmonės j bažnyčią ei

GEGUŽES 17-ji SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
RĖMĖJU DRAUGIJOS DIENA

123-jį seimą skaitlingai suvažiuos skyrių 
i atstovės ir svečiai, viešnios, seserų

prieteliai iš arti ir toli
Jau artinasi toji diena, 

gegužės 17-ji. kuomet Sese 
rų Kazimieriečių ir Sv. Ka- 
z.miero akademijos priete
liai ir rėmėjai skaitlingai 
susivažiuos j bendrą — me
tilų seimą.

Toji diena laukiama dau
gelio. Organizacijos, klubai

liautieji gausias aukas dėjo "inskienė. Lesčauskis. Wod- kuopos, skyriai gavę pakv',.- 
i rinkėm dėžutes manienė. A. Mačiulienė, Pu- timus. renka i seimą atsto-j rinkėjų

kelienė, Leščinskienė (ir 10 
Vakarienės rengimo komi- svarų mėsos). Jonaitienė, 

sijoj buvo uolios veikėjos Sullvienė, Budrevičienė. Kie- 
Smagurienė ir R u č i e n ė. 7a ą Petrauskienė. Gedvi- 
Joms pagelbėjo Staneviėie- ijene, LT. Vaišnorienė, Budul, 
nė, Jonikienė. Vaičekauskie- F simkuSi Rriphas, Jurė
no. Janušionienė, Bubnienė, vičienė. Bardauskienė, H.
Galeekienė. Sekleekienė. Gar Selvenis< W Notrėm. A.
bužaitė, Martinkienė ir Juš Hastner. S. Alsindravijas 
kienė. Visi svečiai ir vieš- Giržaitienė, Rasinski, Ačias. 
nios gėrėjosi jų pagaminta čebatienė, Pakalnis, 
vakarienė, pavyzdinga tvar tienč Talkevičienė, 
ka ir rūpestingu patarnavi Taliusnai Savickienė,

Bita u
sulsis.
Dobra-

mu- volskienė, Kachinski, Elsfe
Prie stalų patarnavo mer- dev, A. Petrauskienė, A. Gri

gaičių Sodalieijos narės. Pri- nius, Kisielius. S. Ūsienė, P 
žiūrėtoja buvo Stella \Vod- Beman Co., Sam Sotos, An- 
man. tanas Kairis, Garinskaitė.

Už baro patarnavo Račas Banelienė, O. Mažeika, R. 
ir Puišis. Prie tikietų Jau- Mazeliauskienė.
ėauskaitė ir Sadauskaitė;
prie durų Giržaitienė ir Vai 
čekauskienė.

Vakarienės programų ve
dėju buvo skyriaus dvasios 
vadas kun. S, Gaučias. Bu
vo atsilankęs ir kalbėjo J. aukų susidarė $800.00

'' PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIU ll

vus, skiria dovanas.
Seimo tvarka bus sekin

ti:
9:30 šv. Mišios vienuoly

no koplyčioje.
10:30 pirmas posėdis Ma 

rijos Gimimo parap. salėj.

12:30 pietūs Sv. Kazirvie 
ro akadem'jos salėje.

2:00 antras po-čdis ",a 
rijos Gimimo parap salėje.

5:45 st inio uždarymus.
0:00 palaiminimas Sv. Si 

kramentu \ iYnuolyno kopL 
čioje.

0:30 seimo dalyvių pager 
bimas vakariene su prog
rama Sv Kazimiero akade 
m i jos salėje.

I’asit ikitne, kad ypač š uis 
sunkiais, i eraminis 1 :ik: ■ ■ 
seserų prieteliai jų m apk iv. 
Lauksime delegačių delega
tų ir visu gerųjų, dosniųjų 
sesučių rėmėjų. A. N

STATYBAI —

t-l
iii

REMOM AYTMI'I ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
I’\\ALDOKITE PROGĄ l>\I5 Mil ISF.MS ŽEMOMS 

M OsIMLIO KAVOMS.

TAPKITE FINANSINIAI N FPK1KEAI SOMI !

TAI t PY k ITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi S5.OO4MM) apdrausti per Kelerai Saviugs and Loan In
surance C'orporal ion. Mokame 3'..',. Jūsų pinigai greiiai išmoka
mi ant pa i cik.davimo.
SENIAI SI \ IK ŽYMIAUSIA LIETI XII, HY\VSI\f; ĮSTMGA 

—- Ki .Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. ( ALi MET 11 IK Jos. M. Mozeris, See’y. 3230 SO. HALSTED SI

Skyr pirm. O. Kazlaus 
kaitė begalo daug dirbo, bė 
giojo, kad tik viskas pavyk
tu.

Stambiųjų ir smulkiųjų

CDRPORAL

bu

baro ir dovanų) sekantieji: 
Druktenienė. Varpučinskie 
nė. Laurencienė. Laurinavi
čienė, Krotkailė, Miliatukas 
iš Cicero, Zvibienė. Juzai 
tienė, Bitinai. G. J iškūnas 
iš Cicero, J. Buda iš YYcst 
Side, Barauskienė iš Cice
ro ir žinomas biznierius Jos. 
Budrikas. Taigi visiems mm- 8 
širdžiai ačiū.

Bankieto meninę pr >gra- 
! mos dalj išpildė solistes: B. 

Brazaitylė. I Aitutytė, E 
Kandratai'ė ir Austos Y’ar- 
tų parapijos mergaičių siks- 
tetas. Joms. kaip ir varg. J. 
Brazaičiai ačiū.

Kun. dr. K. Rėklaitis, 
MIC., Tėvų Marijonų provin 
eiolas. praeitą šeštadienį at
vyko i Chicagą. Sykiu atvy
ko ir kun. J. Jaučius. MIC., 
kuris šią savaitę Kenosha, 
YYis., ves misijas.

S. Jurga i t ės, DKK na
rės, ir jos mamytės pasidar
bavimu balandžio 29 d. Sv. 
Kryžiaus bažnyčioj buvo ge
dulo pamaldos už a. a. kun. 
A. Skripkaus s elą. Pats 
klebonas giedojo egzekvijas 
ir laikė Mišias šv. Per Mi
šias mokyklos vaikučiai gic 
dojo ir priėmė šv. Komuni
ją velionio intencija.

M. M a šoka s, 3144 So. 
Lowe Avė., jau šešios sa
vaitės. kaip guli ekskareivių 
ligoninėj Ulines. Ill.l. Jis 
priklauso Darius-Girėnas 
postui, kurio nariai dažnai 
aplanko. Prašomi ir pažįsta-

Kapelionas kun. A. šve
das, MIC., rašo, kad laimiu 

ai pasiekė paskyrimo vie- m eji aplankyti.
tą, tik kol kas tenka gyven 
t i už 5 mylių nuo stovyklos 
nes pačioje stovykloje trūks
ta vietų. Rašo, kad labai 
daug karo lakūnų vedasi, 
kas kapelionams sudaro 
daug darbo.

Helena Adomaitis, Slel-

(!)

iii

(i)

Ii)

DĖL “SAFETY FIRST” 
Balsuokit Demokrat iškai! 

N D M I N U O K I T

M. pralotas M. L. Krušas. 
Dalyvavo ir kalbėjo kun. J. 
Prunskis ir kun. K. Baraus
kas. Laidotuvių direktorius 
Antanas Phillips taip pasa
kė prakalbėję, pagirdamas 
vienuolyną.

Muzikalė programo dalis 
buvo po vadovyste komp. A. 
Pociaus. Visus sužavėjo mo

DR. J. ROBERT
D OT Y 
0 24 - A

už CORONER
“Išrinkit Daktaru už.

Pavieto Daktarą’’
• Gavo leidimą prakti

kuoti gydytojo pareigas 
Lake County — 1917 m.

• Gyvena nuosavam na
me po adresu: 623 Taft 
St., Gary, Ind.

• Turi platų patyrimą 
pareigose Coroner's ofi
se.

• Pirmininkas Indiana 
State Coroners Assoeia- 
tion.
PRIMARY RINKIMAI

Geg.-May 5, 1942

J. Jaukštis, vienas pir
mųjų Ctiicago lietuviu, ap
gailestauja. kad jis jau per 
senas buvo registruotis ir 
tuo padėti Dėdei Šamui grei 
čiau sutriuškinti Hitlerio 
sudalytą a»į. Jis y t 1 00 m. 
amžiaus ir šiuo metu gyve 
na YVest Side pas sūnų.Ačui taipgi svečiams kai- In Kupris ir Juli.i Šliogeris

energingai darbuojasi, kad 
Sv. Jurgio parapijos choro 
dainų festivalis, kuris bus 
gegužės 10 d. atremontuotoj 
salėj kuo geriausiai pavyk
tų.

Ilenry YV. Sakauiez,
sekretorius aid. J

na Jokubauskienė, O. Gid- Ebopa (21 YVard), prieš mė- šiuo L. Jusevičius, A. Ju- 
vienė, Elena Butkus, M. Sa- liuosnoriai įstojęs karo /ajtis ir M. Masilionis. Jiems
baliauskaitė, L. Kneita, Ju tarnybon, pakeltas į eoipo- dėkui už pasidarbavimą, 
lijona Gailius, V Stakaus- ^a-l laipsnį. Jis tarn mja lau Kad vidujinė b a n k i e t o 
kienė, A. Puleikis, Mikalina aitiletijos skytiuje Camp tvarka buvo pavyzdinga, už 
Vitas. Claiborne. La. Jo tėvas Vin- paį ačiū C. Drujcteniui.

cas yra žinomas YVest Side
2 skyriaus valdyba ir va- politikierius, gyvena adresu 

2100 YVest 23rd St.

Naujos narės prisirašė:
Ona Bernotavičienė, Julijo- VY'S

betoj ams
Visą vakarą svečius vai-

terų choras. Patiko ir to cho jaus rengimo komisija sir- 
ro dainos ir geras išsilavini- dingai dėkoja visoms pagel- 
mas ir chorisčių pasirėdy- bininkėms, visiems aukoto- 
mas. Solo dainavo Bronė Jams ir visiems svečiams ir 

viešnioms už atsilankymą į 
vakarienę. Tokiu būdu mū
sų darbas išdavė pageidau 
jamus vaisius.
Valdyba ir Reng. Komisija

Strasdauskaitė.
Narės, kurios yra išbuvu

sios 10 metų gavo dovanas. 
Tokių buvo net keturios: 
Zalatorienė. Budrevičienė, 
Jucienė ir Ežerskienė J r.

Prie bažnyčios kolektavo 
šios: Vaicekauskienė. Jan- 
čauskaitė, Giržaitienė, I’ui 
šiene, Kazlauskaitė ir Auti 
kauskaitė.

Vakarienės metu amžino
mis narėmis įsirašė it pu 
ŠIUO aukavo šios: Barbora 
Pipirienė, Juozas ir Agnieš
ka Sabaliauskai ir N N

Draugija Sv. Jurgiu pa
rap moterų (būras aukoju 
9 00; Apaštalystės Maldos 

dr-ja 85.00; Mergaičių Su 
dalicijos dt ja 8500; Amži
nųjų Rožančiaus dr |a $5 00; 
Sv Petronėlės dr-|a 85 10; 
Marijonų Bendradarbių 10 
ekyrius $300; Tretininkų 
dr ja 84 00; Gyvojo Rožan
čiaus dr ja $3 00 , Sv (Inos 
dr-|a 8300. Ona Kazlauskai 
t( Šio 00. Ignas Radavičins 
81000 11 bulvių maišą, ai 
(lerrnonas Hugh B Connelly 
Su 00. Jurevičiene .83,00 A 
I ’hillips 81 00 Bu 82 O"
S P Mažeika. B .1 Ridikas. 
.1 Mozeris. Mačiulis. Kala 
tinskaitė Puišieuė, Obelie-

Ramygaliečių 
komisijos žodis

1 Vakaras rengtas kun. K 
Barauskui pagerbti pavyko 
taip, kaip komisija nei ne-

— ----------------------------------- sitikėjo. Susirinkusieji ta-
Kur kas yra geriau turėti 1 mygaliečiai ir kun įtaraus

išmintį, negu auksą.

Jei žmogus mandagus, tai 
nemandagiausias stengiasi 
mandagiai su juo apsiūti.

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

Paskalis

Savu džiaugsme as nesi
klausiu; kodėl; kai aš liū
džiu, tada nėra abejonės, 
kodėl taip yra Diana

ko bičiuliai gėrėjosi vaka
ro tvarka, ypatingai gera 
vakariene. Už tai padėka 
priklauso vyriausiai ši imi 
niūkei A. Vaišvilienei ir jos 
pagelbininkėnis: M. Varpu- 
činskienei, K. Juozaitienei. 
Y’ Jesevičienei. V. Glebaus 
kienei. Zalatorienei. P Lau- 
r.navič* nei ir Bitimeriei

Rengiant bankietą auko
mis prisidėjo (prie virtuves,

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl ųerian-in palenųv iiiiino 

kreipkite- prie
I OOT E—Z SIIDE SIIOP

"\( i l’A IN l'.iU ui u,a i 
A u I k s, | ,i n ma m, mi is 
ka iriunns, į n it :i i k i n 11 jū

' KU k,i jums. kuri |,:i k llll-

Vllll 1 visus knjij s ka OS-

mus.
\ I ,T 11 SIIOES. C lillls

,1, 1 Km nu. ('.i 11 ' U ĮSI s
uuiiili:,.

, |< >s A 11 si Į ,;tll'l.i Vi li III

l’ailuinl i 
Ir l'aplaliuli 

\O. LA SALLE S T.

BATAI
1X9

20

Raud. Kryžiaus lietu
vių vienetas Bridgeporte ry 

Komisija toj, gegužės 5 d., pradės na-
___ _ _______ mų slaugių pamokas Lietu-

Pirk tik išmintį, mokslą '*9 Audituiijoj. Iradžia 10 
ir supratimą. Saliamonas vai. ryto. Raginama kuo dau

giausiai moterų ir merginų

Viskas prapuolė — kodėl 
man ašaros liko?

A. Mickevičius

Jei pastatysi gražiausią 
bažnyčią, o jei katalikai bus 
žalia medžiaga, bedievybė 
ją suvirškins, o iš tos baž 
nyčios bedieviai padarys te
atrą. muziejų, šokių salę pa 
galios paleistuvybės namus.

f %

CONRAD
Fotografas

Studija įrengia plr 
nop rūAies su mo 
dern iSkotnis u/.lni 
domis lr Hollywoo« 
Avlesomia. Darba; 
r Hm a rituota*

420 W. 63rd Street
Tel..- Biznio - F.N(«lewoo<l 5H83 
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S8.40

S 10.50 
$12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG A\E. TEL. COUTSMOI TH 9032

dalyvauti.

LIUI OR 
ĮSTAIGA

WHOLESALE

zi<»i;»inr 
I i» \ i ;i
( h n agi».
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I •!: \ I < . \

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sėt- — Bedroom Sėt- — Rūgs 
— Radios — Refrigerator- — 
Wa-her- — Mangels — and 

Sto\es.

Nationally advertised items.

\ k \ \ i i i:. xix.
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1797 So. Ilalsleil St.
I , I, I,>n.i IK >1 i i.x \IU> 00 1 i

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FA (TORY R E P R FS E M A 11Y 17

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — KEPI BLIU 6051

_________________________________________________
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NEZICRINT KUR BCNA — NAMt OSE — SX EŽIUOSE — 
AR V AŽINĖJANT LAUKUOSE — X IS X ( lll( AliOS IR 

APM.INKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

1MPGITIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių (’rugramaa 

Amerikoje!
— DESIMTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAI*, ir sILsTAl>. 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. YVestern Avenue 

Phone: GROvehilI 2242
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Siandie Prasideda Cukraus Registracija!
Kur reikia registruotis dėl cukraus KADA KAS TURI DALYVAUTI 
korteliu CUKRAUS REGISTRACIJOJE

Mokyklos ir jų adresai. Vietos, kuriose 
daugiausia gyvena lietuvių

2,500,000 nauju darbi
ninkų gavo darbo

čia mes paduodame tas 
cukraus registracijos vietas 
kut gausiai gyvena lietuvių. 
Čia yra mokyklų vardai ir 
adresas.

DEYINTAS YVARI)

Roselande
Bennet — 10115 Prairie.
Brenan —

11411 Eggleston.
Curtis —

11445 S. State st r. į
Gornpers —•

1251)2 S. Stale st r. '

Koltu
10414 S. State str.!

Poe — 1(152,S S. Langley
Pullman — 512 E. 112, str.
Seanlan — 11725 S. Peny
Y. Vlissingen —

12,7 YY'. 1081b PI.!
YV. Pullman —

11941 S. Parnell
Riverdale —

12,222, Pra i t ie
Gillespie —

9200 S. State str.
VIENI (KUKTAS YY'ARDAS

Bridgeport
Armoui 950 YV. 33d pi.
Greerie 3527 S. Paulina
Healy — 3037 S. YVallace
Holden _ 1104 W. 3,1 str.
McClellan —

3527 S. YVallace
Sherridan — 533 YV. 27th.
37th ir YVells —

250 YV. 37th.
Richardo 2535 Green. 

DVYLIKTAS YVARI)
Brighton Pat k

Burroughs —
3542 S. Washtena\v.

Pavis — 2,014 YV. 39th.
Everett — 3419 S. Bell. 

Gunsaulus —
4420 S. Sacramento

Hedges —
4 735 S. YVinehester.

Long fellovv —
1901 YV. 2,51h.

Shields —
4250 S. Roekvvell.

TRY KEIKTASIS YVARI)
Marąuette Park 

Byrne —
52,21 S. Oak Park. 

Eberhart —
2,400 YV. 651h.

Edvvards —
4815 S. Karlov.

Hale — 6120 Linder
McKay —

6901 S. Fairfield 
Marąuette —

6550 S. Richmond. 
Pasteur —

5825 S. Košt nėr. 
I’eck — 2,826 YV. 5Sth.
Raater- —

(lt altam 
I landote

4)2.9 S. Union

4747 S. Bishop 
313 YV. 43rd. 

5300 S. Loomis. 
245 S. 51 si r.

1 lendi ieks 
Libby 
I ‘ar k man 
Shernian - -

51 16 
Sevvard —

4600 S. Hermitage. 
Hancock —

4616 S. Pineeton. 
PEN KI( KEIKTASIS 

YVARI)
Dalis Marąuette Park 

h'iilt o n —
5300 S. Hermitage. 

Gage Pat k —
5516 Maplevvood. 

Henilerson —
5650 S. Roekvvell 

Nighlingale —
5250 S. Roekvvell. 

Morril — 6011 S. Roekvvell 
O’Toole — 6550 S. Seeley. 
DVIDEŠIMT PIRMASIS

YVARI)
YY’est Side

Gooper —•
1624 YV. 491h str. 

Froehel —
2021 YV. 21 st str. 

Jirka— 1420 W. 17th St. 
Kotnensky —■

1923 S. Throop
Piekard —

2301 YV. 21 st pi. 
YY’alsli — 2015 S. Peoria. 
YVhittier —

1900 YV. 23rd str.

DVYLIKOS MI TU 

JAI NOJI
t;

Morgan.

Elva Plaggenburg 12 me

Cukraus registracija įvyks .si trečiadienio rytą ar prieš
š. m. 4, 5. 6, 7 iid.

Užregistruoti reikia visus 
šeimos narius, šeimos narius 
registruoja tėvas, jei tėvas 
negali, tai tada motina, jei 
motina negali, tai tada šei 
mos narys, bet jis turi būti 
senesnis kaip 18 metų.

piet; kieno pavardė praside 
da raidė S, registruojasi tre 
čiadienį po pietų; kieno pa
varde- prasideda raidė T U 
V-W-X Y-Z, tai registruoja
si ketvirtadienj iš ryto ar

ILsKO s.NII’l

Gustave Beckman, 55 m., 
buvo nuteistas už nemora
lius prasikaltimus. Jam bu

I vėl t e |t» | .U I e ig 11 l. i |n i |i;e,.i-
11 Ii I O S k, m i u Ii l: I u \ i l k»- |.i •; I. 
K m n I i.o

I >;i b.n į : ,ią vu i ą y i u 
pakviestas žymus žurnalis
tas Jonas Pilipauskas.

Veiklus diplomatas
Dr. Alfred Bilmanis, Lal- 

I vijos pasiuntinys Jungi. 
jArnerikos Valstybėms, at
siuntė Lietuvių Tautinei Ta 
rybai gražų ir nuoširdų svei 
kinimą josios sudarymo pro 
ga ir palinkėjo gerų pasek
mių josios darbe. Dr. Alfred 
Bilmanis nuolat gyvena

Registracija bus

) kasdien nuo 8 vai
8 vai. vakaro.

Šeimos registruojasi tose
mokyklose, kurios yra ar
čiausia jų gyvenamo namo.

Patogumo delei yra austa 
tyta kas kada turi registruo

ryto iki

bes, nepaisė savo. Gydytojai 
sako, kad Josephine Dargy
tė pasveiksianti.

Registruos 18-20 metg 
amžiaus vyrus

MALDOS UŽ POPIEŽIŲ PIJU XII
Chicagos arkivyskupas išleido rasta, ku-

Į dai bą pi įimta 2.599,999 
naujų darbininkų Numalo- 

Cukraus registracija prasidėjo šiandie lna’ kad lkl 1942 1,1 pabal
gos bus dar paimta 2,999,-

ir baigsis ketvirtadienį. Žiūrėkite kokįa 999 darbininkų darban, 

raide prasideda jūsų pavardė. i l* r\Josephine Dargyte 
atgavo sąmonę 
po 484 valandų

Josephine Dargytė, žy
niaus veikėjo Dalgio, gyve
nančio Markct Parke, duk
tė, š. m. gegužės 1 dieną, at

prieš piet, o ketvirtadienį po gavo sąmonę, kurios buvo 
pietų registruojasi visi tie, netekusi |)er lėktuvo katos- 
kurie negalėjo užsiregistruo

viešose itį nurodytų jiems laiku. Jo.sepb.ua Dargytė Nevv
pradžios mokyklose ir tęsis I .. , .. . .. .Svarbu visus užregistruo- Yorko ligoninėje be st,mo

ti cukraus registracijoje, r)ės išguli jo 484 valandas, 
nes pagal šią registraciją, J* buvo sužeista per lėktuvo 
jei bus reikalas, bus skirsto katastrolą s. iri. balandžio 
mi ir kiti gyvenimo reikme 11 dieną.
nyS Josephine Dargytė yra

lėktuvo paatai nautoja ir 
Jei kas bandytų per- cuk- .... ... t .slauge. Ji per lėktuvo katas

tis. Kieno pavardė prasideda raus registraciją gaut. dve- tr.ofą gelbėdama kitų gyvy 
raidėmis A-B G, tai regis- Jas cukraus korteles, bus
truojasi pirmadienį rytą ar skaudžiai baudžiamas, 
prieš piet; kieno pavardė Nereikia kiekvienam pas- 
prasideda r aidėmis D-E F- kirai eiti registr uotis. Užre- 
G. tai registruojasi pirma- gistruoti šeimos narius gali 
dienį ,kj pietų; kieno pavar- tėvas, motina ar koks nors 
dė prasideda raidėmis II I suaugęs šeimos narys.
J-K, tai registruojasi antra- Per cukraus registraciją
dienį ryt;, ar prieš piet; reikės pasakyti kiek kas tu Generolas maj. Levis B.
kieno pavardė prasideda rai ri cukraus atsargos namie. Hershey, kalbėdamas praė 
dėmis L M, tai registruojasi šeimos tarnas, tarnaitė tu- jusios savaitės pabaigoje In 
antradienį po pietų; kieno ri registruotis atskirai ir dianapolio mieste, Indianos
pavardė prasideda raidėmis sau reikalauti Ration book valstybėje, pasakė, jog jis
N-O-P-Q-R, tai registruoja- (kvotų knygelę). mano, kad liepos 1 dieną
______________ _______________________________  bus registruojami 18 29 me

tų amžiaus vyrai.
Dabar įstatymas drau

džia imti kariuomenėn jau 
nesnius kaip 29 in. vyrus, 
bet kongresas gali leisti im-

riuo raginama melstis už Popiežių Pijų li arniiJ°" ir jaunesnius. 
XII. Tridienio maldos bus ne tik kated- Chicagjefįs kunigas 
roję. bet ir visose katalikų bažnyčiose. fiĮjpjpy didvyris 
Daug jaunimo eis prie Šv. Komunijos. Chicagietis kunigag John

L. Curran, karo kapelionas 
Popiežius Pijus XII š. m. parapijų klebonus, kad kiek už didvyriškus žygius Fili- 

gegužės 13 d. švenčia 25 me vienoj parapijoje būtų pra pinų karo fronte yra apdova 
tų vyskupavimo sukaktuves, vestos tridienio maldos už noįas gatbės ženklu. 
Popiežius Pijus XII rūpina- Popiežių Pijų XII ir žmones Kun Jhn L Curran į ka
si pastovia taika, nepapras- jose uoliai dalyvautų ir ei- riuornenę yra įstojęs 1940 
tai sielojasi žmonių reika- tų prie šventų sakramentų. metais jr pastaruoju laiku 
lais, kur tik ir kada tik gali ypač ragina, kad jaunimas pasižymėJ0 didvyriškais dar 
visur ir visuomet ištiesia pa gegužės 13 dieną gausiai ei bajs
galbos ranką. Visų žmonių, tų prie šventos komunijos. 1 ____________ _
kurie tiki į dvasines verty- Tą dieną katalikiškose mo p, . . v. . . i. .
bes, jų akys nukreiptos į kyklose nebus pamokų. Tai- Ll1ICdgi6Cldl )3linU0ll9l 
Bažnyčios galvą — Popiežių gi lietuviškose parapijose
Pijų XII. rnes turėsime tridienio pa-

Chicagos arkivyskupas maldas š. m. gegužės 19, 11 į Nemažas būrys chieagie-
Samuel Stritch šiomis dieno 12 dienomis, o gegužės 13 čių jaunuolių karių dabar 
mis išleido raštą, kuriuo ra- dieną jaunimas ir vaikai randasi Australijos frontuo
ginama melstis už popiežių, gausingiausiai eis prie šven se. Chicagos kariai nepapras

Chicagos katedroje gegu komunjos. tai yra sužavėti Australija
žės 19 dieną prasidės tride Pagerbkime didelį Bažny- įr sakosi, kad jie laikina šį
dienio maldos už Popiežių čios vyrą — Popiežių Pijų kraštą.

laikina Australiją

692,6 S. Hermitage tų, Carsonville, Mo., lankan- Pijų XII Gegužės 19 diena XII. Geriausiai mes jį pa-
su bus skirta vyrams, gegužis gerbsime, jei melsimės ir 
m. GI dieną — moterims; gegu gyvensime taip, kad kovei-

vo siūloma sumažinti baus- YVashingtone ir skaitomas 
mę, jei jis išduos šnipus, su vienas iš energiškiausių ir 
kuriais pirmiau yra turėjęs plačiausiai žinomų Baltijos 
lyšius kraštų diplomatų.

Pašalintas komunistas 
iš atsakomingu pareigu

Yra liežu vnink ų, kurie 
musės negalėtų nužudyti, ta
čiau artimus pamažu užmu
ša, vogdami gerą jiems vai

šiomis dienomis iš Chica dą ir dalydami iš mažiau- 
gos Civilinės apsaugos radi šio jų nusikaltimo dideliau- 
jo divizijos lietuvių kalbos šią istoriją. I nisteris

1942 METŲ RADIOS

ti mokyklą, apsivedė 
Glendon B. Eddings, 2

5815 S. Homan. Tėvai toms vedyboms nėra žės 12 d. vienuolynų sese- kiaušiai pasauly įsigalėtų 
512,1 S. Linder. priešingi, nors Missouri vai rims ir broliams. Gegužės pastovi ir teisinga taika, 

sti jos įstatymai draudžia 13 dieną jaunimas
vestis jaunesniems kaip 15 šv. Komuniją, 
metų amžiaus

Lietuvis advokatas pa
skirtas j atsakomingas

Savvyer ave.
5248 S. Savvyer.

Tonti 
Tvvain
Hubbard —

6299 S. Ha m i n.
KETI RIDI.IKT YSIS 

YY YRIK
Tovvn of Lake, prie Tovvn of 

Lake priklauso ir dalis
Vienuolikto vvard’o 

I Tevvev — 511 5 S. I Inion.

priims pareigas
Adv. J. Grišius guberna- 

pas-

Kaip negalima t«..lti gide 
žies be ugnies, taip negili 
ma išauklėti gero būdo br 
tikėjimo.

Kontroliuos eiscremą
Per visas šias dienas bus Chieagoe dėl kartūno sto- toriaus Dvvight Green 

laikomos iškilmingos pontifi kos bus kontroliuojamas eis kirtas Illinois State Defense 
kalinės šv. Mišios, o vakare eremas, bus gamiama ma- Council svetimi, kalbų sky- 
bus šventoji valanda. žiau eiscremo rūšių. Eiscre riaus nariu. Sveikiname!

Chicagos arkivyskupas mo kokybė nebus pakeista,________________________________
Samuel Stritch ragina visų pasiliks kokie buvusi. PLATINKITE “DKAIJGA’

Atlaikyta naujų Radio, 599 įvairių modelių ir iš
dirbysčių: ZENITH, RCA VICTOR, PHILCO, 
CROSLEY’ ir kitų. Kainos nepakeltos, žemos, to
kios, kaip buvo praeitą metą. Kadangi Radio Iš- 
dirbystė sustabdyta, tai yra paskutinė proga įsi
gyti gerą radio dabar-.

MAŽOS RADIO po ............................ M4 95
DIDELĖS, Gražiuose Kab. po 95 *r auk-

RADIO TR PHONOGRAEAS. automa
tiškos kombinacijos po . . M 04.50
PANEŠAMOS VICTROLOS, elektri-
kinČR’ I)O .............................. $1 4.95
NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI, po 55 centus 

už senus rekordus mokama po 2 centus ir
ki 19 centų, dėl mater ijolo.

GEGUŽINIS IšPARDAYTMAS eina ant namams
Rakandu abejose Budriko Krautuvėse.

Jos, F. Budrik, Ine.
3241 ir 3409 S. Halsted St.

Telephone Y YKds 3988

Budriko YY'CFL 1009 K. Radio Programas naujų Y’a- 
saios laiku Nedėlios Y’akate 0 30 P. M.

Jo.sepb.ua

