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tfiat gcrtenunent of

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
DRAUGAS*

Ašies orlaiviai■ V 1 ■ ■■virs Airijos.
Londonas, gegužės 10 d. 

— Viešojo saugumo minis
terija šiaurės Airijoj, kur 
yra Amerikos kariuomenės 
daliniai, šiandie paskelbė, 
jog priešo orlaiviai pasiro
dė virš teritorijos ir jog 
priešorlaiviniai pabūklai 
pradėjo atsišaudymą.

“Incidentų neįvyko,” pa
reiškia komunikatas.

Londonas gegužės 10 d.
berods, “Vytintas Maža ~ Britų aviaciJa Siandie te’ 
sis.“ kur Vytauto paver- | *etęsia atakas V„okie- 
čiamas tiesiog pasaulinio
masto banditu.

VYTAUTAS IR 
KOMUNISTAI.

Tariamieji “lietuvių liau
dies vadai.” Paleckis ir Co. 
Maskvųje ragino lietuvius 
prisiminti “kunigaikštį Mar
gį, nepamirštamus Graži
nos žygius, galingąjį Vy
tautą.” Vadinasi, jie yra 
didžiausi Lietuvos patrio
tai.

Tačiau mes negalime pa
miršti komunistų nusiteiki
mo prieš kelis metus, štai, 
pavyzdžiui, užtenka prisi
minti Pruseikos knygutę,

VYTAUTAS 
NEPASIKEITE.

Vytautas senai miręs. Jis 
kapuose negalėjo pakeisti 
nė savo ankstyvesnės poli
tikos, nė savo lietuvišku
mo. Tačiau šiandie jis ko
munistams labąi garbinga 
asmenybė. (Mums jis visa
dos buvo ir pasiliks garbin
ga asmenybė).

Vytauto vardas šiandie 
komunistams pravartus 
propagandai. Na, o komu
nistui sau pačiam priešta
rauti juk paprasčiausias 
dalykas. Tad, ką jiems reiš 
kia senai mirusį Lietuvos 
didvyrį taip panaudoti, kaip 
jiems tinka.

DIRVOS RASIZMAS
“Dirva” baisiausiai pikti

nasi, kam Lietuvių Tautinę 
Tarybą sudaro katalikai, 
socialistai ir žydai. Katali
kus “Dirva”, lyg ir būtų pa
sirengus toleruoti, na, gal 
net ir savo globon priimti, 
bet socialistus ir žydus — 
tikrai neįmanoma.

Tačiau, mūsų manymu, 
šiam darbe brangus yra kie- 
kiekvienas Lietuvos pilietis, 
nežiūrint jo įsitikinimų ir 
juo labiau tautybės. Žino
ma, apie komunistus kalbos 
negali būti. Mums ir žydai 
yra tokios pat vertybės 
žmonės kaip ir kiti.

•
KIAULES IR ŽMONES

Atrodo, jog šiuo momen
tu yra svarbesnių reikalų 
spaudai, negu spręsti klau 
simą, kas ganė kiaules, o 
kas ne. Sakytum, jog nuo
kiaulių ganymo ar negany- i kitų, galime pasiųsti nuo
mo priklauso pasaulio atei-' širdžiausius linkėjimus drą- 
tis. | sieros savo kovotojams.

Tačiau “Dirva,” pavyz-i • 
džiui, labai rimtai svarsto OFENSVVA. 
klausimą apie kiaulių gany
mą. Vadinas, kultūrinkitės

rie jūsų visuomenės darbi
ninkai yra ganę kiaules.

LAIMĖJIMAI
Pagaliau nekantriai vi

soj Amerikoj lauktos žinios

lietuviai, ir sužinokite, ku- karo okupaciją ir apie gali-
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Kinai Atsiėmė S varbuBurmosMiestą
Nugalėtas japonų laivynas. Gen. Stilwell vadovaujama kinų 

kariuomenė pavojus japonams.
Japonai apsupę britus Indijoje. Atkirtę 
britų pasitraukimg iš Burmos

tijoje ir okupuotoje Pran
cūzijoje.

Šį rytą didelis skaičius 
anglų bombanešių nuskrido 
šiaurinėn Praneūzijon ir 
grįžo iš Boulogne ir Calais 
pusės.
Išsprogdintas Kiel.

Aviacijos fotografijos į- 
rodo, jog paskutiniosiose a- 
takose Kiel, Cologne ir Ru- 
hr krašte padaryta milži
niški nuostoliai.

šeštadienį milžiniškos 
atakos pravesta Rostocke 
uosto įrengimuose ir svar
biam geležinkelių centre 
Hazebrouck, šiaurinėj Pran
cūzijoj.

Virš Hazebroucko įvyko 
milžiniška aviacijos kova, 
kurioje dalyvavo apie dvi
dešimt nacių orlaivių.

Anglijoje naciai pravedė 
mažo masto aviacijos ata
kas, kurių metu žuvo vie
nas asmuo ir skaičius su
žeistas, kurių tarpe ir kele
tas vaikų.

Chicago, Ilk, gegužės 
20. — Chicagoje per ge
gužės mėnesį vieną savai
tę (4-9) leista > parduoti
1.169 padangos (tires).

apie vykstančias kovas prie! 
Australijos galėjo visus 1 
maloniai ųuteikti. * Paskuti
nieji ' pranešimai { . skelbia, 

jog šiose kovose, kuriose 
japonų laivynui • padaryti 
dideli nuostoliai, Amerikos 
laivyno nuostoliai labai 
menki.

Mes netikime, kad šios 
kovos būtų išsprendusios 
karo eigą, bet mes tikime, 
jog jos milžiniškai prisidė
jo prie karo laimėjimo. To
dėl mes, kartu su milijonais

Kita maloni žinia buvo 
pranešimai apie Madagas-

mus Amerikos žygius Mar- 
tinique.

- Atrodo, jog sąjunginin
kės tautos, iki šiol vedusios 
defensyvos karą, pradėjo 
ofensyvą.

(“Draugas” Acme telepbotol

Viršutiniam vaizde matomi japonų lėktuvai ir karo laivai, kurie labai nukentėjo 
kautynėse netoli Solomon salų, Koralų juroje. Apačioj — J. A. Valstybių karo laivai 
koviniai išsirikiavę.

Amerikiečiai, prancūzai tariasi 
dėl Martinique ir kitų salų.

Washingtonas, gegužės 
10 d. — šiuo metu tarpe A- 
merikos ir Prancūzijos ofi
cialiųjų žmonių vyksta kon
ferencijos, kuriose būsią 
prieita tam tikro susitari
mo dėl Prancūzijos Martini- 
que ir kitų nuosavybių Ka-

KARO EIGA
Chungkingas, geg. 10 

d. — Trys amerikiečiai 
belaisviai pabėgo iš japo
nų stovyklos Shanghaju- 
je ir vyksta Chungkingan. 
Pavardės nepaskelbta.

Kairo, gegužės 10 d. — 
Britų štabas paskelbė, jog 
priešo tankų ir artileri
jos daliniai pasitraukė po 
susitikimu su anglų dali
niais.

San Francisco, gegužės 
10 d. — Kinai paskelbė, 
jog japonai planuoja pa 
dalinti Prancūzijos Indo
kiniją. Dalis teksianti Šta
mui ir dalis japonų su
darytai Nankingo vyriau
sybei.

Londonas, gegužės 10 
d. — Ašies orlaiviai ata 
kavo Aleksandriją anksti 
šį rytą. Aatkoje žuvo 22 
ir sužeista 40.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ribų jūroje.
Valstybės departamentas 

paskelbė, jog adm. John H. 
Hoover, Jungtinių Valsty
bių laivyno pajėgų Karibų 
jūroje vadas ir Samuel Re- 
ber atvykę Martinique sa
lon pasitarimams su Pran
cūzijos vyriausiuoju komi- 
sionierium Martinique.

Šių konferencijų tikslas 
esąs sulaikyti perdavimą 
Martinique salos ašies vais-artybėms.

Generolas Girand 
sulaikytas Genevoj.

New Morkas, gegužės 10 
d. — Pranešama, jog pabė
gęs iš nacių belaisvių sto
vyklos Koenigeteine Pran
cūzijos ger.. Gi raud suareš
tuotas Genevoie už keliavi
mą netikrais dokumentais

Spėjama, jog generolas 
Giraud buvęs pakeliui į Li
saboną.

Berlynas, gegužės 10 d. 
— Pasak nacių radio, vo
kiečių vadovybė paskel
busi, jog rusams padary
ta dideli nuostoliai. Sovie
tų atakos Laplandijoj 
Donets baseine lr fronte 
šiaurėje nepavykusios. E 
są pašauta 22 rusų orlai
viai.

Pašovė 71 nacio 
orlaivį, rusai.

Maskva, gegužės 10 d. — 
Sovietų karo vadovybė pas
kelbė, jog ypač Leningrado 
ir Charkovo apylinkėse vyk
sta smarkūs mūšiai ir jog 
į vieną dieną, pereitą penk
tadienį, pašauta septynias
dešimt vienas nacių orlai
vis.

Savo paskutiniajam ko- 
munikate sovietai trumpai 
pareiškė, jog jokių svarbių 
pasikeitimų karo fronte ne- 
įvykę. %

Rusai taip praneša, jog 
aviacijos kovose žuvę dvi
dešimt šeši rusų orlaiviai.

Kalinino fronte į dvi die- 
! nas rusų kariuomenės dali- 
I niai nukovę šešis šimtus 
I vokiečių.

įvyko vengru, rumunu 
i sargybų susirėmimas.

Maskva, gegužės 10 d.— 
Sovietų informacijos biuras 
šiandie pranešė, jog įvyko 
Vengrijos ir Rumunijos pa
sienio sargybos kruvini su
sirėmimai netoli Vengrijos 
pasienio miesto Bretzku. 
Susirėmimai vykę per dvi 
valandas ir juos išprovaka- 
vę rumunai, kurie perėję 
Vengrijos dieną ir užpuolę 
vengrų sargybos būstinę.

Susirėmime nukauta dvi
dešimt vengrų ir jų lavonus 
rumunai persigabenę su sa
vim Rumunijon.

Berlynas, gegužės 10 d.— 
Berlyno radio paskelbė pra
nešimus iš Tokijo, kurie pa
žymi, jog japonų kariuome
nė perėjusi/ŠBhindwin upę, 
-----------------------------------

Kovoje Nuskandi
no dar daugiau 
japonų laivų.

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 10 d. — 
Šiandie Amerikos laivyno 
ir aviacijos pajėgos ieško 
Conal jūroje nugalėto japo
nų invazijos laivyno liku
čių/

Tolimesnių kovų laivyno 
fronte nebepranešama, bet 
gen. Mac Arthur štabo ko
munikatas pareiškia, jog 
sąjungininkių tautų aviaci
jos pajėgos sužalojo vieną 
priešo jūros orlaivių tende
rį, vienai Unkerį ir suža
lojo ar sunaikino dar ketu
ris jūros orlaivius.

Virš Naujosios Gvinėjos 
pašauta trys iš šešiolikos 
japonų orlaivių, atakavusių 
Port Moresby.
Menki nuostoliai -

Mac Arthur štabe pabrė
žiama, jog šiose penkių die
nų laivyno kovose prie Aus
tralijos Jungtinių Valsty
bių laivynui ir aviacijai pa
daryta “palyginamai menki 
nuostoliai.”

Kovų pradžioje buvo ap
skaičiuojama, jog japonai 
neteko apie 100,000 tonų 
karo laivų.

Nutraukė Jvedijos-Vo- 
kietijos telefoninį susi
siekimu, praneša.

Londonas, gegužės 10 d. 
— šiandie Reuters praneši - 
maš iš Stockholmo skelbia, 
jog šeštadienį, 9 vai. ryto 
nutraukta visas telefoninis 
susisiekimas tarp Švedijos 
ir Vokietijos. Tai įvykę to
kiomis aplinkybėmis, kurios 
pirma sudarydavusios svar
biausius įvykius.

Tuo tarpu Švedijos spau
da rašo, jog Prancūzijos 
Lavalis turėsiąs arha pilnai 
prisidėti prie ašies arba 
perleisti Hitleriui Prancūzi
jos laivyną.

Spauda rašo, jog esą gan
dų, kad reichsmaršalas Go 
ėringas yra Prancūzijoje, 
kai tuo pačiu laiku prane
šama apie padidėjusį britų 
laivyno veiklumą Europos 
pakraščiuose.

atkirto britų pasitraukimą 
iš Burmos ir visiškai apsu
po stiprius britų dalinius 
Manipur apylinkėje, Indijo
je.

Chungkingas, gegužės 10 
d. — Jungtinių Valstybių 
Įeit. gen. Joseph W. Silwell 
vadovaujama kinų kariuo
menė atsiėmė Chefangą. 
Kiek anksčiau paskelbta, 
jog kinai atsiėmė aliejaus 
miestą Burmoje Maymyo. 
Mandalay priemiesčiuos.

Ankstesni pranešimai pa
reiškia, jog Stilwell vado 
vau j am os pajėgos esančios 
japonų okupuoto Mandalay 
priemiesčiuos ir jog jos e- 
sančios pasiryžusios šį svar
bų Burmos susisiekimo cen
trą atsiimti.

Amerikos savanoriai avi
atoriai apšaudė kulkosvai
džiais dvi motorizuotas ja
ponų kolonas.

Savo staigiu Žygiu fin. 
Stiwell atkirto jšponų dll- 
siaiekimo linijas, kurios bu
vo nusitęsusios Burmos ke
liu.
Nukovė 3,000 japonų.

Kinai paskelbė, jog per
eitą naktį Kinijos Yonan 
provincijoj nukauta trys 
tūkstančiai japonų ir jog 
japonai bėga pietvakarių 
ilnkui į Burmos pasienį. -

Kituose Kinijos frontuo
se kovos tebevykstančios 
visu įtempimu.
Iškraustė belaisvius.

Kinų sluogsniai pareiškia, 
jog Hongkonge suimtuosius 
amerikiečius ir britus kinai 
iškraustą į Formosos salą. 
Suimtųjų tarpe daugiausia 
esą Amerikos lakūnai.

Japonai sumušti Hupeh 
provincijoje.

Didelis žemės drebėji
mas Japonijoje

Berlynas, gegužės 10 d.— 
Vokietijos radio paskelbė 
pranešimus iš Japonijos, 
jog Nagano provincijoj, į 
šiaurvakarius nuo Tokijo į- 
vyko didžiausias Aaamaya- 
ma vulkano išsiveržimas, 
šis vulkano išsiveržimas 
padarė nuostolių, kurie esą 
dar nepatikrinti.

Vokiečių kontroliuojamo 
Brusselio radio pranešimas 
paskelbė, jog pelenais ap
dengta daugelio mylių plo
tai žemės ir šis žemės dre
bėjimas buvęs “katastrofiš
kas.”



draugas

Komunistą vadas gavo i nosį
smarką spriktą

Fosleiz komunistų vadas, važiavo į Ka
nadą, bet policija jo neįsileido. Toli
pramatanti kanadiečių ir anglų politika
Jungtinių Amerikos Vals-i bei už jos stiprią, aiškią ir 

tybių komunistų vadas Mr. toli matančią politiką komu 
niatų atžvilgiu. Neseniai Ka
nados Vyriausybė uždraudė 
net spausdinti įvairius ko
munistų propagandos lape
lius, nes ji mato, kad komu
nistai griauna valstybės pa
grindus ir naikina krikščio
niškąją civilizaciją.

Kažin kaip ilgai teks 
mums laukti panašių žygių 
prieš Amerikos demokrati
jas griovėjus?. Turimi davi
niai rodo, kad ir šiame kraš 
te bus griežčiau pasielgta 
su tais, kurią griauna demo 
kratijos pagrindus ir kėsina 
si į žmogaus asmens laisves.

Foster šį kartą gavo į nosį 
apriktą ne nuo amerikiečių, 
bet kanadiečių ir anglų. 
Kaip tai įvyko?

Ponas Foster sumanė kai 
po britų sąjungininkas pa
daryti Toronto komunis
tams pranešimą, bet jis di
džiai nustebo kai Kanados 
pasienio policija, jam atvy
kus prie rubežiaus, jojo Ka- 
nadon neįsileido ir jis turėjo 
nusiminęs keliauti namo. To 
ronto komunistėliai Foster 
laukė ir nesulaukė.

Reikia atiduoti kreditą 
Kanados ir Britų Vyriausy-

KOKS BUS PERU VAIDMUO KABE

Pirmadienis, geg. 11, 1942

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyklt apsaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti aavo ateiti. Apart ap- 
dramles nes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4'/2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGC

Jnatin Marktovrioh, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_______________ Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashingUn, D. C. 

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

Peru respublikos prezidentas Manuel Prado (kairėje) 
atvyko į Washingtoaą pasitarti su prezidentu Rooseveltu, 
kokis vaidmuo šiame kare turėtų tekti Peru respublikai 
Pacifiko pakrančių apsaugoje.

Vai kaip jis mėgsta saldumą
Vienas chicagietis susikrovė cukraus 
atsargų 15,000 svarų. Jis numatęs prieš 
dvejus metus, kad bus karas, todėl dėl 
cukraus nesnaudė.

Ckicągoje jau cukraus re
gistracija pasibaigė. Cuk
raus registracijos metu pa
aiškėjo kai kurios smulkme
nos.

Cukraus registracijos me 
tu į vieną boardą ateina 
chicagietis užsiregistruoti. 
Cukraus registruotoja pane
lė paklausia chicagiečio, 
kiek tamsta turite cukraus 
namie. Jis ramiai atsakė: 
“turiu 15,000. svarų cuk»- 
raus”. Sumišusi panelė pap
rašė kelis kartus pakartoti 
pilietį jo turimo cukrau* 
kiekį ir jis vis ramiai paku t 
todavo, kad turi 15,000 sva 
rų. Kai panelė jo paklausė 
kam jis tiek cukraus prisi
pirko, jis ramiai atsakė: 
"ai jau prieš dviejus metus 
numačiau, kad būsiąs karas 
ir kad būsianti cukraus sto*

ka, todėl ir pradėjau krauti 
cukraus atsargas”.

Kadangi toks cukraus pir
ki:-a s pagal viCuts įstaty
mus skaitės teisėtu, tai uz* 
su' gistravęs ndietis ramiau 
riai išėjo iš boardo ir grįžo 
į namus. Tačiau šis pilietis 
gerokai davė boardui darbo, 
nes jis turėjo plačiai įvyku
sį faktą aprašyti ir su pa
aiškinimais pranešti Wa- 
shingtonui.

Karo bonų 
pirkimo vajus

Mulcahy gavo 
kitą poziciją

Iki šioliai buvęs Chicagos

Pradėjus šiandien — pir
madieniu, tūkstančiai vadi
namųjų ‘Minute Men” aplan 
kys visus Chicagoj ir visoj 
Illinois valstybėj privačius 
namus ir pasiūlys žmonėms 
rastu pasižadėti kas savaitė 
pirkti karo j ženklus, arba 
bonus, kaip i|ęąi tęsis šis ka 
ras.

Kai kurie namą savininkai nusprendė 
imli aukštas nuomas

t

Namų savininkai dėl nuomų kainų
kreipės pas kainų administratorių

Kainų administratorius L | jis kiek nors pakeistų savo 
Henderson andai nusprendė, 
kad Chicagoj (ir kituose 
karo pramonės centruose) 
namų savininkai pradėjus 
birželio 28 diena už nuomo
jamus butus imtų kovo 1 
dienos buvusias nuomų ra
tas.-Prieš to nuosprendžio 
paskelbimą daug namų savi 
ninkų jau buvo padidinę 
nuomų ratas už gegužės mė 
nesį. Jie nesitikėjo, kad ša
lies vyriausybė bus jiems ne
palanki. i £52*

-. . OKlbU PRITAiaatTa SKANIAISlO gegužes meneSEO pra- • patamys kreiva* akla, trumparegy** 

dŽią dalis namų savininkų , palengvina akly Įtempimą, praiall i 
tad atšaukė tas savo paskel -‘Urtmą u aki

btas ratas, o kita dalis griež MODKUNipiuAtisi, tobuuauh* 
tai nusistatė iki birželio 28
d. imti didesnes ratžs. Sako, 
nors šiais dviem mėnesiais 
bus pasinaudota gauti po 
keletą dolerių daugiau sau 
pelno, kurs yra reikalingas 
namų užlaikymo išlaidoms.

Varžomas prieskonių 
vaitojimas
Karo gamybos boapdas to 

mis dienomis iš Washington 
pranešė, kad perpus (5O'?i>), 
suvaržomas įvairių priesko
nių vartojimas, kadangi jų 
importas dėl karo nutrauk
tas ir kai kurių visiškai ne
galima gauti. Tad atsargose 
turimi prieskoniai turi būti 
kukliai vartojami, kad il
gesniam laikui jų pakaktų, 
kad nebūtų didinamos jų 
kainos. Nuo daugelio tų 
prieskonių žmonės turi visiš

nuosprendi, kad ir būtų g«- T. (ŠIKS
Įima gauti daugiau pelno už1 «■ m***
butų nuomojimą.

OI. VAITUSH, GPT.
UETVTU <KJV OVOVIOJAB Ht-*-*'* ’ • ‘MTO*

Karkti
MOtlF.KHiaitlAlIHl,

E6ZAŠINAVIMO BfDAJ 
Mpeclali atyda atkreipiama | vai 
akla.
ūkiniai pritaikomi tiktai kada ratą ■ 

VAIiANDOb:
įu-to. iki 8-toa valandos kasdMn 

Rekmadlcrlala Pacai sutarti.

4712 So. AsUaml Ave
TaL YARDS 1878

B

kai ataisaky“- Tas bus ge Mažėja toksainausioji išeitis. ‘
Prieskoniai yra einamo- UZ automobilius'

nas, imbieras, įvairių rūšių 
lapeliai ir šaknelės, juodieji 
ir baltieji pipirai ir daug ki 
tų. Pirmiau jų daugumas bu 
vo importuojama iš Tolimų
jų Rytų salų, kurios šian
dien karo ištiktos.

REMKITE; i i “DRAUGI’

Illinois valstybės finansų 
direktorius George B. Mc- 
Kibbin praneša, kad iš auto 
mobilių pirklių taksai vals
tybės iždui palaipsniui mažę 
ja nuo to laiko, kai suvaržy 
tas automobilių padangų 
vartojimas.

LIETUVIAI DAKTARAI

Šie aiūlymaš norą privalo- 
rajone padangų ir enlrr^ma jmas- Kiekvienas turįs darbą 
paskirstymo viršininkas M. asjnuo patrijcOniain sumeti 
F. Mulcahy gavo kitą pozi- mais panižadės tuo būdu fi-
ciją. Kainų administrato
rius Henderson jį paskyrė 
kainų administratorium šia 
me rajone, po metinė alga 
8,000 dol.

Rytinėse valstybėse tik 
3 galionai gąsdino

Washingtonas, gegužės 8 
d. — Kainų administrato
rius Leon Henderson šian
die pareiškė, jog automobi
listams rytų pajūrio valsty
bėse bus duodama nedau
giau trijų galionų gasolino į 
savaitę.

nansuoti vyriausybę, kad 
priešas veikiau būtų sutriuš 
kintas, laisvė apsaugota, ka 
ras laimėtas ir pasauliui grą 
|inta taika.

Chicago majoras Kelly 
tuo reikalu išleido atsišauki 
mą-

Gal bus susitaikinta 
su darbininkais

Pieno iš vėžio to jų unija 
Chicagoj darbuojasi gauti 
didesnį atlyginimą iš kom
panijų. Kompanijos paga-

s,„ nuostatas palies tuos ,Uau darhininkams
automobilistus, kurie auto po du dolerius daugiau sa

vaitės atlyginimo.mobilius vartoja asmeniams 
reikalams, o ne būtiniems' Pranešta, darbininkai 
karo gamybos reikalams. I šiandie svarstys kompanijų
Tai palies apie trečdalį au
tomobilių.

pasiūlymą. Spėjama, šį kar
tą tuo bus pasitenkinta.

ADVOKATAS

buvusia
Assistant State’s Attorney 

of Oook County
Dabar veda generalinį teisių praktikų 

' po antrašu:
One North La Salle St.

ROOM 1215 — Tel.; RAN<M,)h 8322 
VALANDOS: nuo • ryto Iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriminališkuose srityse.

ŪB. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena perą akių viaam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Išegaarulnuott jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų {tempimą. . .

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, k

O1*TO.M ETKISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 1-8-tos
Telefonas: CANAL 0523,

OFISO VALANDOS:
Kasdien »:80 a. m. Iki 8:30 p. m.

TraOlad. Ir tettad. 8:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Namų savininkai kreipės „ ■ ■
į kainų administratorių, kad ^ERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Vichy, gegužės 8 d. 
Pranešama, jog Madagas
kare dar tebekovoja maži 

prancūzę daliniai.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Prttaiktaa aktariu 
atsRkomfcigaft ut

Ofiso tel. VIRgima 0096 
RMidendjoa tet: BBVacbr 8844

DR. T. DUNDULIS
gydytojas nt chirurgas

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Telefone: HVCMIAIGK 0M1.
DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Ave. 

Chicago, BĮ.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:80 ryto iki 12:00 pietį

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

Ofiso taL CANaI 2345 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
Rea.: 7004 So. Fairfield Avenne 

Res. taL: HKMtack 8150,

Tel. YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 0 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 1U 3 vaL Vak 7 iki 0 

NedėUlmia pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
UR. PElER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. H&lstod SL
OilSO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

* ir pagal sutartį.

TsL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 0:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 5940

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai vakaran-

' ANTRAS OFISAS 
2G17 Se. VVestern Ave.

TsL CANaI 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofiso Tel. ...... VIRgtnia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

Rea
taipgi pagal sutari} 
im SRElay 00434.

UL CHARLES SEGAL
GYDYTOJAI IR CHIRURGĄ. 
4729 bo. Abhlanu Ave

(U-troa iuboM į
tel MlDway 2880 Chicago lx

OFISO VALANiKMS.
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 nu i 
vai. popiet ir nuo 7 iki 6:Jo »aJ. vaa

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

etų;
it ir

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJ!

3241 So. Halsted Si.

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO

YARDS MM
ADVOKATAS

WHH«Y L TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
8188 8. HALSTED ST. 

(Lietuvį Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mne Iki 8-toi 

valandos vakare. 
Telefonas CALamet 6877

134 N. LA SALĖK ST. 
Room 2014 TeL STAta 7572

Rea. 61M So. Tilman Ava.
Rea. Td. OROvehfll 061)
Office taL HSHock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitartu
3423 VVest Atarqaette Rd.

ano 2:00 iki 5:00 vai. po piet 
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka- 
pagai sutartį.

DR. STIUKO
PHYSICIAN AND BURGfcON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office ML YARda 4787 
Namų taL PROspeet 1980

TU. CANaI 6122

DU BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2281 VVest Cenaak Rd.
Valanda*: 1—3 popiet > 7—ti ▼. 

RJE2/JDENCTTJ A :
8631 S. Calffomte Are. 

TeL REPublic 7866

TsL Cicero 1484

UR. S. fi. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
TeL Cicero 1484

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 Sa Ashland Avenue 
O«mo Tel.: Yards 0994 
Rea. Tel.: Kcnwood 4S00

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 V. vak 
Nedėliomia nuo 10 Au 12 vaL dieną

TaL YARda 6981.
Res.: KENvrood 6107.

OR. A. J. BERTASH
•TDTTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vdU nno 1-3; nno 6:39-8:3T 
758 VVest 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22/.

TeL OANal 0267
Asą. taL: PROspeet 6659

M. f. Z. ZALATORIS
YTO JAS 1& OfaJ.it A S 

1821 So. Halsted Street
RsaMemdjs: 6406 No. Artesian Ave
VALANDOS: 11 v. ryto aki 3 popiet

« iki • vai. vakavę

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 1 
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namu telefonas Vl&giaia 2421

TELEFONAI:
Offloe — BKMlaek 6524 
Emergency — call MWway 0001 
Rea. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PMYSICIAN AND 8URGRON

OFISO VALANDOS:
Nao 1 iki 8 ir auo 8 iki 8 v. vak. 

2406 Wcst 6SH Street

Tel.: HKMLOCK 2061

DR. JOSEPH KĖLU
DANTISTAS

6688 Se. YVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kaa<lea nuo V:0« vai. ryto Iki #:00 
vai. vak.: trečiadlenlala nuo 9:09

vaL ryto Ud »!«•• vai. ui«ku.

Rez. TeL LAFayette 0094 .

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KKDzie 2806 

VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 lr n«o 8 Ud 8:80 vak 
Tiečtadleniata nno 2 im 4 popiet

Pairai R.ialtarima

Kai snardom gyvenimą 

dėl pinigų, tai ^nardytas gy- 

veitimas nesirūpina pinigai*.

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

Dievas suteikia mums go
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

OfaJ.it


FlrmaJTenTs. geg. TT.
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Po svietą pasidairius
Tarp kit ko, tavorščiai, 

šiandie dedu ant delno vož- 
nų paieškojimą Amerikos 
Lietuvių Liaudies Sąjungos, 
kuri Chicagoj eildo “Liau
dies Tribūną”. Ji buvo pasis 
tanavijus: “a. subendrinti 
Amerikos lietuvių kultūrinį 
ir tautinį darbą, b. pravesti 
kelią priaugančiam lietuvių 
jaunimui, c. teikti kokią tik 
išgalimą jaunuomenei para
mą, moralę ir materialę, d. 
stengtis, kad Amerikos lie
tuvių jaunimas liktų tautos 
dvasioj tautinėj sąmonėj ir 
kad būtų pavyzdingi Ame
rikos poliečiai”.

Kur ji yra ir kodėl ji to 
nedaro? Ui

“Lietuvių tautos vadai”, 
balomis ir pro beržynus nu
nešę Maskvon savo knynus, 
siunčia Amerikos lietuviš
kiems išverskūriams šiltus 
sveikinimus. .

Kodėl jie nenuvažiuoja į

Trys kompanijos turi grąžinti 
56.000,000 gazo vartotojams

Kompanijos mokėjo perdideles ratas 
Natūrai Gas Line Kompanijai už gau
nama vamzdžiais natūralinį gazą

U. S. vyriausiojo teismo! 
nuosprendžiu trys visuome-. 
nės naudos (Utilities) kom-j 
panijos turi grąžinti gazo 
vartotojams apie 6 milijo-J 
nūs dol., ką kompanijos ne-’ 
teisėtai prisirinko nuo 1940 
m. rugpiūčio 1 d., iki praeito 
balandžio 1 d.

Šios kompanijos yra: The 
Peoples Gas Light and Coke 1 
Company, Public Service I 
Company, of Northern Illi
nois ir Western United Gas 
and Electric Company.

šios kompanijos per dide
les ratas mokėjo Natūrai 
Gas Pipe Line kompanijai

JI

Sibirą sušildyti tūkstančių 
lietuvių, kuriuos patraukę 
kacapai išvarė iš gimtinės? 
Amerikos išverstskūriams 
šiluma nereikalinga: jie čia 

f net per šiltai gyvena.
I -----------

Pas garsų smuikininką 
Rubinšteiną sykį atsilankė 
jauna mergina, kuri sakėsi 

i turinti didelį pašaukimą 
prie smuiko. Ji norėjo, kad 
Rubinšteinas pasiklausytų 
jos griežimo ir pareikštų, 
savo nuomonę dėl jos atei- j 

ties. Baigus griežti kurinį, 
ji, rodydama tikrą miną, 
paklausė:

— Na, ką Tamsta man 
patari ? *

— Kuogreičiausiai ištekė 
ti, — atsakė Rubinšteinas.

Motina bara vaiką. Vaikui 
tas netinka. Šalę jo guli šu
niukas. Vaikas pasižiūri į jį 
ir sako:

— Mudviejų šuniškas gy
venimas (You and I led a 
dog’s life.

(Įsteigta 1889 m.).

PEIER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

|fti firma viri 50 m. to* pačio* 
ielmynos rankose I

Chicago planuoja didingai minėti 
"Esu Amerikietis" dieną

Minėjimas įvyks gekužės 17-tq d. — 
ateinantį sekmadienį.

Chicago parkų distrikto 
valdyba ir civilinės apsau* 
gos pareigūnai sudarė pla
nus patrijotinėmis iškilmė
mis parkuose ir mokyklose 
minėti Esu Amerikietis die
ną — “I am an American 
Day” ^teinantį sekmadienį, 
gegužės 17 d.

Minėjimo planai sudaryta 
kai mayoras Kelly tuo rei
kalu išleido formalų atsi
šaukimą gyventojams, ra
gindamas visus prisijungti 
prie šių didingų patrijotinių 
iškilmių.

Pirmiau prezidentas Roo
seveltas paskelbė Esu Ame
rikietis dieną. Paskiau tai

Karo šelpimo ir labdaros veikla
Karo šelpimo, Raudonojo 

Kryžiaus, katalikų, žydų ir 
kitų įvairių labdaros organi 
zacijų Chicagoj vadai majo
rui Kelly pirmininkaujant 
turėjo pasitarimus tikslu 
subendrinti veikimą ir šie
met surinkti daugiau, negu 
praeityje, įvairiems gyvie
siems šelpimo reikalams.

Susirinkime iškelta aikš
tėn, kad paskirai vykdant 
kampanijas visuomenė daž
nai klaidinama ir nužymė
tiems reikalams mažai suren 
karna. Aiškinta, kad bendru 
veikimu ^neįvyktų nesusipra 
timų.

už gaunamą vamzdžiais na
tūralinį gazą, kuriuo atmie- 
šia dirbtinį gazą. Ir tą per
viršį išgaudavo iš savo gazo 
vartotojų. Kai teismo nuos
prendžiu natūralinio gazo 
imama rata pripažinta ne
teisėta, dabar priverstos per 
mokėtus pinigus grąžinti ga 
zo vartotojams.

131 kalinys 
bus išlaisvinta

Žiniomis iš Springfieldo, 
iš Illinoiso įvairių bausmi
ngų įstaigų 131 kalinys bus 
paroliuota.

D R X e O X 8

pakartojo Illinoiso guberna
torius Green; pagaliau pas
kutinėmis dienomis — Chi
cago mayoras Kelly.

Programa bus vykdoma 
visuose, kaip didžiuose, taip 
mažesniuose parkuose ir mo 
kyklose. Dalyvaus Amerikos 
Legijono postai, užsienių ka 
rų veteranai, Legijono au- 
xiliariniai daliniai, bernukų 
drum ir bugle korpusai, Rau 
donasis Kryžius ir eilės ki
tų patrijotinių organizacijų. 
Įvairios tautinės grupės sa
vo tautiniais kostiumais ža
vins žiūrovus. Bus pareikšta 
ištikimybė kraštui ir vy
riausybei.

Kol kas bendros veikimo 
planai dar nepadaryti. Iškel 
ta įvairių sumanymų, kurie 
bus svarstomi kituose vadų 
susirinkimuose. Į šią bendrą 
ją veiklą norima įterpti ir 
žinomą bendruomenės fon
dų kampaniją.

Kai kas yra nuomonės, 
kad bendrai veikiant karo 
šelpimui ir privačių labda- 
rybių reikalams šiemet Chi
cagoj bus galima surinkti 
iki 25 milijonų dolerių.

Nebus didinama 
pieno kaina* ,

Associated Milk Dealers 
sekretorius Paul A. Potter 
praneša, kad pieno kaina 
Chicagoj nebus didinama ir 
pasiliks kovo mėnesio kai
nos lygmenoje.

Apie 8 milijonai 
įsiregistravo cukrui

Pranešta, kad praeitą sa
vaitę visoj Illinois valsty
bėj, įėmus ir Chicagą, apie 
8 milijonai asmenų įsiregis
truota gauti vyriausybės nu 
statytą cukraus kiekį.
SUPAŽINDINKITE KITUS

SU DIENR. “DRAUGU”

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Lietuviu Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovių 
pranešimas

Pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį, gegužės 11-12- 
13 į jūsų namus atsilankys 
žmonės ragindami pirkt ka 
ro bonus. Lietuvių Taupy
mo ir Skolinimo bendrovių 
są-ga, Illinois (Lithuanian 
Building and Loan Associa
tion League of Illinois) ra
gina visus lietuvius remti 
savo valdžią ir pirkti karo 
bonus kiek tik išgalint. Vi
sos šios bendrovės atsto
vauja Amerikos vyriausy
bę ir karo bonus parduoda 
savo ofisuose.

Šių bendrovių vardu bus 
aiškinama pareigos Ameri
kos gyventojų pirkti karo 
bonus per Peoples Furnitu- 
re radio valandą (WGES — 
1380 kilo) — gegužės 12 d., 
nuo 7:7:30 vai. vakare (ir a- 
teinantį ketvirtadienį, gegu 
žės 14 d. per Budriko radio 
(WHFC — 1420 kilo) tarp 
7:8:00 vai. vakare.

Šie aiškinimai bus pas
kelbti per laikraščius “Dr- 
gą” ir “Naujienas” trečia
dienį ir penktadienį.

Motinos širdis, tai gelmė, 
kurios dugne randasi dova
nojimas.

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

CHARLOTTE
GIRDAUSKAITfi

Mirė geg. 8, 1942, 8:05 vai. 
vak., sulaukus 8 metų amž.

Gimė Chicagoj.
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Alice Ir tėvą Kazimie
rą Girdauskua, močiutę Oną 
Girdausklenė ir senelj Kazi
mierą Girdauską, Anastaziją 
ir Kastantas Adamkievlcz. 
Tetą Helen Kriaučiūnas ir dė
dę Kazimierą Kriaučiūną, te
tą Marijoną Radvilas, tetą 
Stella ir Tomą Mulvlhill, te
tą Margaritą ir Stanislovą 
Olrdauskus. tetą Bernile ir 
John Girdauskus ir Seimą ir 
daug kitų draugų-gių ir pa
žįstamų.

Kūnas pašarvotas 1800 S. 
Peoria.

I.aidotuvės jvyks Antradie- 
nj. gegužės 12 d. iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta j Die
vo Apveizdos parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydčta j 8v. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Motina Tėva«, Se
nelis, Močiutė, Tetos Ir Visi 
Ginti ries.

I^idotuviu direktorius P. J. 
Ridikas, Tel. Yards 1419.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS" HEIJ* VVANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. DejirlMim Street

Tel.: RANdoiph #488-W45#

H EI,P VVANTED — VYRAI

D I E .M A KERS 
Pirmos klasės. >1.20 Į valandą Ir 
"overtime”.

UNITED SPECIAI.TIES • 
#706 (dttage Grove Ave.

, COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCK AI.IMIMM ('ANTINO* COKP. 

2743 VVest 3«th PI.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
. naminių plūkiu, tai mūšy speclaly- 
I bS. RaSyklte dėl "Free Catalogue”

kainavimo sąrašo.
Prisiųsklte plūktus paStu "parcel

post."

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MO.Nroo 13#7

Britai turi pasitraukt, 
iš Indijos - Gandhi.

New Delhi, Indija. Geg. 
10 d. — Mohandas K. Gan
dhi, rašydamas savo leidi
nyje Harrijan, šiandie pa
reiškė, jog britai ir indai 

| turi pilnai persiskirti. ,
1 Jis pareiškė, jog tai turi 
įvykti karo metu, o ne po 
karo.

“Tik tuo būdu galima ap
saugoti abu ir visą pasaulį”, 
rašo Gandhi. “Britų buvi
mas Indijoje yra kvietimas 
japonams pulti Indiją. Bri
tų pasitraukimas pašalintų

Bombay, Indija, gegužės 
priežastį.”

Ašies kariuomenė 
atakose Libijoj.

Berlynas, gegužės 10 d.— 
Vokietijos radio paskelbė 
Italijos žinių agentūros pra
nešimą, jog italų ir vokiečių 
orlaiviais atgabenta kariuo
menė pravedusi sėkmingą 
ataką ant britų aviacijos 
bazės apie šešiasdešimt my
lių nuo Lib jos rytinio pa
jūrio.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

TT

Help vvantf.d — moterys

PULI.ER BRUKU CO. relkulaula 3 
motery tarpe 22 Ir 4(1 mėly amžiaus. 
Atsišaukite ) Room 841,

80 F.. JACKSON

PATYRUSIOS GUZIKAMS SKYLU
ČIŲ OPERATERKOS. dirbti prie 
marškinių. Defense darbai. Moder- 
n i Aka dirbtuvė. Gera užmokestis. At- 
siAaukite prie: •
VV. V. BROVVNING. 1#22 S. Halsted

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

174 W. RANDOI.Pn ST.

REIKALINGOS APVALYMUI KAM
BARIU MOTERYS. Pastovūs dar
bai. gera užmokestis. Matykite Mrs. 
Wood, GEORG1AN HOTEL. 422 
Davis St., Kvanston. T«-L Green- 
leuf 4IOO.

Kas gėdisi vlešai^špažinti
savo tikėjimą, tas jau nr • 
krikščionis.

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

Pranešimas pareiškia, jog 
šis kariuomenės dalinys su
naikinęs tris šimtus aliejaus 
tankų ir kitų įrengimų.

New Delhi, gegužės 10.— 
Britų komunikatas pareiš
kia, jog septyni britų orlai
viai vakar atakavo japonų 
okupuotą Magwe aerolromą.

Iš aštuoniolikos aerodro
me buvusių priešo orlaivių 
esą sunaikinta du, du gal 
būt sunaikinta ir penki su
žalota.

Iš šių atakų, nežiūrint 
priešo priešorlaivinių pabū
klų atsišaudymo, grįžo visi 
britų orlaiviai.

Chicago dosnus 
labdarybei

Apskaičiuota, kad praei
tais metais įvairių rūšių lab 
daringiems tikslams Chica
gos gyventojai suaukoję 

i apie 17 milijoų dolerių.

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

Paskalis
Kur kas yra geriau turėti 

išmintį, negu auksą.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Everyvvhere.

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

BUY DEFENSE BONDS VVITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthnanlan <3uunher of Gnmmeree.

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMnit Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2814 West 2Srd Place

Tel. CANai 2515

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS 
8354 Sonth Halsted Ttreet

Skyrių*: 710 We*t IRth Street
Viai telefonai: YARda 1419

MODERNI Iftvldlnfi PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
REZIDENCIJA: 

5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LA Fa y et te 0727

J. LIULEVICIUS 
4S4R Sonth Callfornla Avenne

Tel. LAFayette 3572

VALANDOS: Kasdien B Iki 9 v. vak.; fteėtad. Ir Sekm. 9 iki 6 vai.

.

R»<lk> Profrtmu — 1««« rai. antradienio Ir HeUtadlanlo rytala 
U Stotina WHIP (1620), ru P. Aaltlmlern.

I. J. ZOLP 
1040 Weat 401 h Street 
Tel. YARda 0781-0782

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

•812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8810 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Mlchlgjan Avenne

Tel. PULIman 9001

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lltnanlea Avenne 

Tel. YARda 4908
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
tSM Soath Oakley Avė. Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundays 
A member of the Catholic Preso Asoociation

Sabocriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 70c. Europe — One Year — fF.OO; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “D rau g a*" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

fe

negražiname, jei ne
tikslu!

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų 
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), ualiekant didelius tarpus pataisyrhams. ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios koresporfdehcijbs laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma ch 31. 1916 at Chicago, III.
Under the Aet of March 3, 1879.
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Didieji reikalai šaukte mus organioelis

ir veikli
»

Mūsų visų šiandien yra didžiausias rūpestis, kad A- 
merika laimėtų karą. Jos laimėjimas, nėra: jokios abe
jonės, yra visų tautų ir visų žmonių laimėjimas. Ir 
lietuvių tauta, kaip dažnai mūsų spauda teisingai pa
brėžia, savo likimą it ateitį į Jungtinių Valstybių ran
kas yra sudėjusi. <>į

Dėl to tai mūsų veikimo centras — A: L. R. K. Fe
deracija pati pirmoji padarė pareiškimą, pasižadėdama 
visu kuo — ir darbu ir pinigais remti Jungtiniu Val
stybių kilnius užsimojimus išgelbėti pasaulio demokra
tiją ir išlaisvinti iš kruvinųjų diktatorių nagų paverg
tąsias tautas. Ir Federacijos centras, ir apskritys, ir 
skyriai tuojau įsikinkė į U. S. karo bonų ir taupymo 
ženklų pardavinėjimo darbą, į pagalbą Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

Bet kad' šiomis dienomis vyriausybė užsibrėžė dar 
labiau suintensyvinti visus karo darbus, ir mums teks 
didesniu uolumu ir pasišventimu dirbti. Federacijos" vei
kėjai per apskritis ir skyrius tiems darbams tuiūs au
koti žymiai daugiau savo brangaus laiko ir pastangų. 
Jie turės ir daugiau jėgų prisikviesti į, talką.

Piiimojfe vietoje vyriausybė, siekdama didesnę karo 
lėšų dalį padengti gyventojų paskolomis, nori, kad kiek
vienas iš mūsų pasižadėtume, kiek tik išsigalime, iš 
savo Uždarbių pirkti U. S. karo bonus ir taupymo ženk
lus per visą karo laiką — iki laimėjimui. Dėl to visa
me krašte eina tokių, pasižadėjimų rinkimas. Mfes, lie
tuviai; ne tik pasižadėsime ir pažadus ištesėsime, bet 
žiūrėkime, kad ir visų tų darbų sūkuryje aktyviai da
lyvautume. Tai yra labai svarbu. Kodėl svariau — mū
sų veikėjai patys puikiai tą žibo.

Visus aukščiau suminėtus ir visus kitus karui laimė
ti darbus dirbkime vieningai ir organizuotai. Tokiu1 
būdu daugiau nudirbsime ir tuo pačiu kartu savo tau
tos vardą plačiau paskleisime pačios veikliausios A- 
merikoe visuomenės tarpe.

Nebūsime nei organizuoti nei viėnihgi; jėi savų or
ganizacijų palaikymu ir sustiprinimu nesirūpinsime. Ir 
šiandieniniai Amerikos reikalai ir mūsų, lietuvių, tau
to# būklė šaukte šaukia mus didžiausio dėmfesto kreip* 

ti į tai, kad kiekvienas lietuvis, ar jaunas ar senas, bū
tų gyvas, veiklu# lietuviško# organizacijos narys.

Į tai atsižvelgdama, ALRKF dažnai paragina lietu
vius katalikus būti savų, lietuviškų parapijų nariais, 
rašytis į Lietuvių R. K. SUsivienymų Afriėnlttjė, Mote
rų Sąjungą-, Ektuvių R K. DbrikMiultų Sąjungą* Lietu
vių Katalikų Studentų Sąjungą, lAtertiHo# Vyčiu#.’ Kam 
nebūtų galima į šias organizacijas dėti#, tepriklauso 
ir teveikia lietuvių katalikų lokalinėse draugijose sa^ 
vose parapijose. Žinoma, svarbu; kad viso# organizoei- 
jos ir draugijos jungto# į Federaciją bendriems lietui 
viškiems ir katalikiškiems darbams dirbti.

Kalbant apie organizacijų stiprinimą, neužmirškime, 
kad kitą mėnesį* būtent, birželio 22 — 26 dienomis, 
Hartford, CoOri., įvyksta- mūsų seniausioj gaužMgiaU- 

Slos ir vienos garbingiausios orgUnizaoijo# Lietuvių R. 

K. Susivienymo Amerikoj 53-čias seimas. Nesigailėki
me pasiųsti jam sumanymų ir vieną, kitų šiltesnį- svei
kinimo žodį. O jei kas išsigalime, ta proga ir auką 
tautos išlaisvinimo arba šelpimo reikalam# pridėkime.

Neužmirškime, taip pat ir to, kad gegužė# mėnesio 21 
d; LRKSA organas “Garsas” mini garbingą sidabrinį 

jabiliėjų. Pasveikinkime jį, nes jis per dvidešimts pen
kis metus ištikimai ir nuoširdžiai tarnavo ne tik savo 
organizacijai, bet visai Amerikos lietuvių visuomenei 
ir visiem# lietuvių tauto# reikalams. A. L. R. K. Fede
racija ypač nuoširdžiai sveikina “Garsą", ries jo# idė
joms skelbti, lietuvišką ir katalikišką akciją vesti jis, 
“Garsas”, nesigailėjo savo brangios vietos. Tuo ir ki-

Ta pačia proga primename, kad Lietuvai Gelbsti Fon
do vajui dar tebeina, kad dar yra visa eilė kolonijų,- 
kurios savo kvotų dar neišpildė. Išpildyti reikia, ne# 
Lietuvos tremtinių' šelpimo problema tebėra opi. tfe- 
išpildę kvotos, neišpildę savo pareigų, nestiprin&me, 
bet silpniname savo veikimą. Dėl to stengkimės iš visų 
savo jėgų baigti LGF vajų, baigti išpildant kvotą, at
liekant savo pareigą. Jei mūsų veikėjai dirb# ir pra
šyti atlkos iš savo tautiečių nė viena# neatsisakys pa
aukoti bent vieną dolerį savo tautai išlaisvinti ir bro
liams bei sesutėms šelpti:

Artimo meilė, Sakoma, prasideda pas save, namuo
se. Kai savus reikalus aprūpinsime, savus sušelpsime, 
patys savo tarpe būkime vieningi ir organizuoti, ir mū
sų* kaipo Amerikos lietuvių, pagalba didžiajam Jung
tinių Valstybiiį1 ir santarvininkų užsimojimui išgelbėti 
demokratiją- it išlaisvinti pavergtuosius, bus kur kas 
efektingesnė ir stipresnė. Tad, į darbą, į vieningą, ir 
organizuotą darbą!

Žodis konwnaciaffl5
Melagių ir šmeižikų šlamštai — “Laisvė” ir “Vilnis” 

stato “mandrą” klausimą, kodėl girdi, “Draugas" ir 
kiti lietuviškieji laikraščiai “slepia" Hitlerio barbariz-

Kad Draugas" neslepia Hitlerio barbarizmo, tai vi
si skaitytojai puikiai žino. Jie gerai žino ir tai, kad'

“Draugas” griežčiausiu būdu smerkė Hitlerį ir na
cizmą dar tais laikais, kuomet Bimba, Prūseiko, Ml- 
zara ir Andrulis Hitlerio čebatus tebelaižė ir prez. 
Rooseveltą imperialistų ir kitokiais šlykščiais vardais 
tebevadino.

Neprimeskite, tad, savo komunaciškų aktų kitiems. 
Jie yra jūsų, juos sau ir pasilaikykite.

Bolševikų sapnas
Savo vėliausiame numery “Tėvynė" rašo apie tai, 

kad lietuvių komunistų šulai per naktis sapnuoja, kaip 
išnaikinti visus Amerikos lietuvių laikraščius, nes no
ri, kad tik jų laikraščiai pasiliktų. Bimbams, Pruse'i- 
koms ir kitiems tada būtų tikras žemėje rojus. Jie 
valdytų visą “lietuviškąjį pasaulį”. Jei pajėgtų “tai 
nekomunistiškų laikraščių redaktorius šaukšte vandens 
prigirdytų; jei galėtų — visus leidėjus į koncentraci
jas susodintų”. -n . i ’ •

Ar tai ne dėl tb komuiiistų šlamštai šmeižia; meluo
ja ir net skundžia ištikimąją ir Amerikai ir Lietuvai 
spaudą, kad jai pakenkti, kad stengtis ją suriaikinti? 
Bštikro; tiems tautos j ūdoms būtų gera gyventi; jei, 
sakysime, liktų tik “Vilnis" ir “Laisvė”, tada jau jų' 
judošystėms galo nebūtų;

Bet bolševikų sapnai ir svajonės neišsipildys. Lietu
viškoji spauda gyvuos ir gins lietuvių tautą- nuo Pa- 
leckių, Bimbų ir kitų išdavikiškų ir niekšiškų darbų.♦
Apsaugok mus nuo prietelių.--

“Dirvos” redaktorius ir jo bėbdradarbiai paskutiriiais 
laikais ir “Draugui” ir, apskritai; katalikams pradėjo1 
rbdyti nepaprasto “bičiuliškunlo”. Jis labai “rūpestis 
gai” pradėjo mus “ginti” nuo, jo žodžiais kalbant’, “ci- 
c i liktų”. Mfes tiesiog ir suprasti nebegalime, kodėl Dir
vos redaktorius toks “geras” mums pasidarė. Juk mes 
jo visai nesame prašę tosio# malonės. Ir dabar nepra
šome. Mums kažkodėl nesinori dėl to “Dirvai” dėkoti, 
bet ima pagunda pakartoti seną ir teisingą posakį: 
“Apsaugok, Dieve, mus nuo prietelių, o nub priešų mes 
patys apsiginsime!”

Visuomenė ir- spauda
“Lifet. Knioe” pastebėjo, kad lietuviška, katalikiška 

spauda atlieka puikų ir naudingą darbą; bet iki šiol ji 
nesulaukė iš visuomenės tinkamo įvertinimo. Anot' “L. 
Ž.”, net mūsų inteligentai dažnai nepakankamai brangi
na lietŪVišku# laikraščius. Toliau “L. ž.” sako:

“jfelgu visuomenė spaudos neparems, tai ji turi ži* 
noti, kad mes nebeturėsime lietuviškų laikraščių.

O ko# dėlto nukentės, gi pati lietuvių visuomenė ir 
lietuvybės idėja.

Tanikiai mūsų žmonės mano, kad jie užsisakydami 
laikrtaštį gerą darb rečaktoriui ar kitam laikmŪtlhlo 
darbe darbininkui, nes suteikia progą spaudos sri
ties darbininkam# padaryti sau kad ir skurdų gyve
nimų

Reikia teisybę pasakytu kad daugelis redaktorių 
ir spaude# darbininkų bevelytų šiandien mesti visai1 
nepelningą^ spaudos darbininko amatą ir eiti kitur 
dirbti, bet jų atsakomybė# jausmas prieš saVo tau
tą ir visuomenę, neleidžia tb daryti.

Jeigu aukojasi spaudo# darbininkai, tai neturi at
silikti ir visuomenė su parama spaudai, nes ta spau
da visuomenei yra reikalinga ir jos interesus gina.”

Taip sako Jo Eminencija kardinolas O'ConnelI, Bostono arkivyskupas, 
apie popiežių Pijų XII, kurį jis nuo pat jaunystės pažino. Popiežius 
Pijus XII gepuos 13 d. švenčia dvidešimts penkerių metų vyskupystės 
sukakti, kurią mini visas krikščioniškas pasaulis. Sis straipsnis yra 
rašytas kardinolo O'ConnelI, kurį mos patiekiame laisvu vertimu.

Yra didelė privilegija bū
ti pasaulio garsaus miesto 
piliečiu. Net šv. Povilas, nu
sižeminimo pavyzdis, didžia
vosi savo gimtiniu Taraus 
miestu aukštindamas di
džiuosius mokytojus, prie 
kurių kojų jam teko sėdėti, 

žinoma; nepalyginamai vi-
šiuomet buvo didesnis kaip 
Taraus Romos miestas. Ro
ma, kurs per šimtmečius y- 
ra didžiausias ir svarbiau-

proto išlavinimo. Dėl to ga
li iškilti į dvasines aukšty
bes sekdamas šventuosius ir 
kentėtojus, kurie gyveno ir 
mirė švento miesto ribose.
Žymioji šeimyna

Pacelli buvo ir yra Romos 
romėnai, šios žymiosios šei
mynos nariai iškilo aukštai 
mene ir moksluose, profesi
jose ir finansiniam Romos 
gyvenime.. Bet nepaisant tų

POPIEŽIAUS PIJAUS X« TĖVAI IR JO GIMTINE

daug draugų tarp Romos 
Pacellių šeimynos narių, kai 
buvau Amerikos kolegijos 
Romoje rektorium. Jie visi 
yra giliai kultivuoti ir di
džiai draugingi. Ne vieną 
valandą teko jų draugijoje 
pabuvoti. O tas buvo ne tik 
džiugu, bet ir naudinga. Pla
čiai apsipažinę su pasaulio 
reikalais. Kai kurie jų daug 
keliavę toli nuo Romos. At
simenu, vieną popietį man

sia# civilizacijos centras, 
laimėjo sau Cosmopolio ti
tulą. Ernus faktą, kad šis 
miestas arti per du tūkstan
čius metų yra Popiežijos sė
dyba — bažhytinis centras, 
į kurį visa krikščionybė at
sisukusi dėl dbktrinų ir dva
sinės vadovybės ir iš kur po 
visą pasaulį plinta tikėjimo 
skleidimas. Romėnas per vi
są savo gyvenimą įpratęs 
savo mieste matyti įvairių 
žemių gyventojus. Jam te
nai nėra nieko ypatinga ma
tyti turiaariuotą turką, arba 
fezos nešiotoją, arba duobe- 
nines' skrybėles: Visomis ži
nomomis kalbomis ten gat
vėse ir aikštėse šnekama, 
žodžiu, yra teisingai sako
ma, kad Visi keliai veda Ro
mon.

Tikrai tad ir yra didelė 
privilegija kiekvienam gim
ti ir auklėtis Romos romė
nu. Ji# įgija minčių patirtį 
iė plačią simpatiją ir, jei tai 
įgija, tikrai gali pasiekti 
aukšto, plataus ir gilaus

ss.%

lE
Siame paveiksle matome Popiežiaus Pijaus XII motiną Virginia Graziozi Pacelli ir 

tėvą Fillippo Pacelli. Paveiksle taip pat matyti Romoje namas, kuriame gimė 1876 m. 
kovo 2 d. (N.C.W.C.).

visų plačių pagarsėjimų, jie 
visados buvo uolūs katali
kai. Ne taip labai seniai 
aukštos kilmės romėnai bu
vo pasiskirstę į tris grupes 
— juoduosius, baltuosius ir 
pilkuosius. Juodoji grupė 
buvo ta, kuri visą laiką bu
vo daugiausia ištikima po
piežiui. Baltoji, nors katali
kų, bet politiniai buvo la
biau tautinė. Ji daugiau bu
vo susijusi su karalyste ir 
karališkais rūmais, bet ir 
nebuvo priešinga šventajam 
Sostui. Pagaliau pilkąją gru
pę sudarė tie romėnai, ku
rie neturėjo kokių nors 
griežtų nusistatymų politi
koje, buvo (neutralūs ir sot- 
cialiniam gyvenime dažnai 
maišėsi sū kitomis grupė
mis.

Pacelli šeimyna nebuvo 
kas daugiau, kaip tik juo
doji (neri), tampriai susi
jusi su šventuoju Sostu, per
dėm tikrai katalikiška ir 
popiežiška. Man pačiam te
ko laimė ir garbė įsigyti

teko gražiai praleisti Pacell- 
lių viloje, Romos priemies
tyje. Ir tada man ten buvo 
pristatytaš jaunas semina
rijos auklėtinis kaip “Don 
Eugenio”, kurs iš Dievo ma
lonės šiandie yra švento Pe
tro įpėdinis, Romos Katali
kų Bažnyčios Galva, popie
žius Pijus XII — tikrasis 
Romos romėnas (Romano di 
Roma).
Aiški tikroji rimtybė

Gerai atsimenu, kokį įspfl: 
dį manyje sukėlė tas jaunas 
klerikas, apsivilkęs papras
ta juoda sutana. Jb veido iš- 
raiška nepaprastai intelek
tuali. Per trumpą su jub 
pašnekesį pastebėjau jame 
daug energijos ir žavirigo 
aktyvumo. NUo to laiko man 
teko sukarakterizuoti visą 
jo gyvenimą. Jo manerai, 
nors visados kuklūs, kėlė 
jam pagarbą ir jo šypsena 
ir g r e it a s orientavimasis 
kalboje reiškė ne ką kitą!

(Nukelta į 5 pusi.) 
NUO VAIKYSTES IKI* POPIEŽIAUS DIENŲ

X

Šiame paveiksle matome Eug. Pacelli devynerių mėtų; jruną monsignorą Pacelli, ku 
ris buvo paskirtas Sacred Congregation of Extraordinary Ecclesiastical Affairs; arki
vyskupą Pacelli, kuris buvo konsekruotas 1917 m. gegužės 13 d. ir Popiežių Pijų XII, 
kuris buvo vainikuotas 1939 m. kovo 12 d. (N.C.WC.)4



Pirmadienis, geg. 11, 1912

rius kardinohus Pacetti lan
kėsi Amerikoje, jaučiuos lai
mingas, kad aš jį pakvie
čiau atlankyti Bostoną, čios 
arkivyskupijos ssssinariją ir 
arkivyskupo rezidenciją. Pa
skutinį kartą mas teks su

Liko žmona, du sūnūs taikiu užuojautą nelaimingojo 
dvi dukterys, visi išauklėti. į šeimai.

Velionis buvo kilęs iš Al- i Savaitė prieš tai, mirė ki- 
vito parap., Vilkaviškio aps- tas lietuvis Antanas Balso- 
krities. Buvo sepsprastai vėčius, kitos n»o Raseinių, 
stiprus vyras. Mėgo ristis, —
dašneausiai atsiklaupęs. Reiš

kai kurių klasių žmonių j 
ivelgti. Pirmoje vietoje ji 
giliai suprato žodį “katali
kas”, kurs apima visas žmo
nių rases ir klases. Ji nesi
veržė į socialines aukštu
mas. Buvo ir pasiliko rimta, 
kukli, paprasta, dėl to ir 
garbinga.
Sekant jo pėdomis

Nuo minėtų dienų iki pas
kutinių laikų aš sekiau “Bon 
Eugenio” pėdomis, kai jam 
paskiau teko palaipsniui vis 
aukščiau kilti Bažnyčios tar
nyboje iki jis pagaliau liko 
vyriausias Bažnyčios Galva 
— Kristaus Vikaras.

Kai anais metais popie
žiaus valstybinio sekreto

Kn gidė! |SS mus
kaip tik gilią ir šviesią in
teligentiją.

Gyvenant Romoje man 
dažnai tekdavo susieiti su 
“juodosios” grupės rome 
nais, dažnai pabuvoti jų gra
žiuose rūmuose ir vilose. 
Šiai grupei priklausė Coloo- 
na, Orsini, Respigliosi, Bar
berini, Massimo, Altieri ir 
kitos garsios viduriniais am
žiais iškilusios romėnų šei
mynos. Tarp jų buvo ir Pa 
celli šeimyna. Nors ši šei
myna neturėjo aukščiausių 
savo kilmei titulų, visgi ji 
skaitėsi aristokratiška. Joje 
matėsi aiški tikroji rimty
bė, ką šiandie nelengva tarp

NEBOTOAN, WIS. automatišką laistymui ais-
Kaip kitais metais, taip tomą. Patoataniu laiku ant

«į kartą. Sodakcijos nares.]•**! kapinių pasirodė nau- 
rengė Motinų Dienoje, ge- gružių paminklų. Vėliau 
gūžės 10 d., pusryčius ir siai pastatytas gražus pa- 
prcgramą. Visos šios para- tomklaa akt Kotriaoe Oeae- 
pijoa motinos pagelto- keato, Blato Genelio žino
tos ir pavaišintos. Parengt- kapo. Kalbant apie ka
rnas įvyto parapijos svetai- P4“- prisieina prisimint ir 
nėj tuoj po 7:30 vai. Mišių. neseniai supiltas kapas Ie

•______  vos Karčiauskienės. Velionė
Matyt laikraščiuose, kalJ^ivo kilusi is Krosnos pa

kurtos parapijos turi dabar nų^jos. Balandžio 29 d. gau- 
sunkumo įsigyt minkštas tougos vietinių lietuvių mi- 
nalytais bažnyčiose. Pw ®ios **iv© nulydėta į anaži- 
mns šis patogumas yra į potoio vietą. Karčiauskų 
vestas nuo pradžios šių me- šeima yra viena seniausių 
tų. Koks skirtumas! Nekal- fcoj kolonijoj apsigyvenusių 
bant jau anie asmens pato- tolimų. T. r.

OTC “DRAUGĄ'

dinolų konklavoj, kurtoje tu
rėjau didžią privilegiją kar
tu su kitais k&nftantoto jį 
išrinkti Visuotinos Bažny
čios vyriausiąja Galva — 
popiežium Pijum MI. Vi
sais tais praėjusiais metais, 
pakartųjų, aš sekiau jo ki
limą iš vienos garbingos ir 
atsakomingos pozicijos į ki
tą vis daugiau garbiagesnę 
ir labiau ataslr—ingsnnę iki

LAIKAS DABAR
kol narsos NBraajBun; aa •

(Vaidilos patarimai anąSiimine n»a nw 
dukcljoa dėlei, <elake*h) teenstlaa bua

piupildyut save saMMBun 
J, 7 V------- W«OT VBtiOiNIA $1.40

$10.50 

$18.35

CRANE COAL COMPANY
(082 80. LONO AVE. IEL. PORTSMOITU 9022

sų Bažnyčioje vietą.
Popiežius Pijus XII yra 

tikrasis, kaip sakiau “Ro
mano di Roma” — romėnas 
iki pat šerdies. Gilus inte
lektualas su plačiausia pa
tirtimi apie Bažnyčios ir ki-1 
tus reikalus, turįs romėniš
ką simpatiją kas tik yra 
žmogiška visam pasauly. 
Nėra mažiausios abejonės,j 
kad kardinolų kolegija, iš
rinkusi jį popiežium, įvyk
dė paties Galingiausiojo Die
vo valią.

Galime įsivaizduoti, kaip 
šiandie žeKė žmonių krau
ju plukdoma, visas šio karo 
baisybes ir visą pasaulį, 
kurs, tarytum, iki savo pa
dugnių pašėlo. Ir galiu ma
tyti, kaip Pijus XII, ne di
džiuose rūmuose, bet Vati
kano sodo mažame namely, 
klūpodamas prie altoriaus 
karštai meldžia Kristaus,' 
savo Mokytojo ir Viešpa
ties, išgirsti milijonų žmo
nių suplikacijas ir sutrum
pinti pasauly vykstantį 
šiurpų sąmyšį ir neleisti iš
naikinti, kas yra reikalin
giausia civilieacijai ir šven 
tai Bažnyčiai; ir pagaliau1 
veikiau grąžinti taiką ir ra
mybę, ko žmonija ilgisi ii 

i trokšta.

Yra Geriausias Laikas FMcti Pirmos BBšiea 
Namą Materijolą Dar žemomis Kainomis.DABAR

Spring Valley, BĮ. — Ge
gužės 1 d. Peru, ZSL, Vein 
Coal Oo. kasykloje ištiko 
nelaimė narį SLRKA 146 
kuopos Juozą Janušą. Jis 
žuvo nuo dinamito. Skylė 
nebuvo iššauta. Jisai, tur
būt, įdėjęs “kepsą” į dina
mitą nešdamas užtaisyti tu
rėjo parpulti ir sutrenkti. 
Rasta tik kojos ir galva. 
Rankų ir kitų kūno dalių 
niekur nerado. Laidotuvės 
buvo labai graudžios.

^nUgBį63&K Atvyk i minų jardą ir apžiūrėk sta- 
ką ir anketą riršį LENTŲ— MR I.L- 
WOKk — STOG4, IK N AMl M A- tom TEK UOLĄ, Dėl garažų. p«rrčiŲ. \iš-rlK ką, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
UPTSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk- 

'«mBICSS!3Bk9k rijos ir pertaisymo namų. 
aprobavimas b pristatymas dykai •

, Cash arba Lengvais Išmokėjimais
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

9939 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

Šįmet yra daroma pastan
gos, kad pagražint parapijos 
kapines. Nupirkta brangi

Sulaupimas 20 iki 50 Nuošimčių ir sunkumais, .kurie gresia 
Dievo karalystei žemėje. Ir 
per Dievo malonę ir visų 
krikščionių tikėjimu, viltim 
ir meile, krūvon sujungtas 
maldas Kristus, nugalėjęs 
savo priešus, ir vėl trium
fuos ir įves į ramųjį uratą 
nesunaikinamą savo larvą, 
kurį vairuoja regimas vai
ruotojus, Jo Vikaras žemė
je, šv. Petro įpėdinis, Šven
tos Bažnyčios Galva, Pijus 
xn.

Viešpatie, užlaikyk jį, su
teik jam stiprybės ir drą
sos; ir apsaugok nuo priešų 
spąstų: nes tie priešai yra 
paties Dievo priešai.

NHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Diniag Baom Sete —- Parlor 
Sete — Bedroom Seto — Rūgs

JC8 ESATIE KVIEČIAMI ATSI 
I,A«KVT1 | MFHI7 MPFP1AI4 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIŲ MLZIKOS 

INSTRUMENTŲ

Didelių Barabanų, ma2ų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Barabanų šė
lų, greiti pSdinlai "Cymbois” lr 
‘'Cymbol Molders” kur tik reika
lingi. “Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trobos, 
Garinėtai, Saxapbonai, Trombo
nai “Standard” tfcdirbysčlų, Smui
ko*, Cellea, Strūniaiai Basai. Q»U 
tarai, Banjos, stonai, ir "caeee”, 
"mouth pleces”, "muto reeds". ir 
muzikos tttovtkiės. Pilnas •paari- 
rtnMmas smuikoms smičių lr 
"oases". Pataisome ir atnaujina
me visokių lSdirbysčių phonogra- 
<us ar jųjų dalis.
A. B.G. MtTOMERS SERVICE 

•M suNran Mtwną, Chicago

Wa»fcer8 — Mangels — and

Nationally advertised itema.
3 ŠMOTŲ MIEGAMO KAMBARIO SETAS, - 
nos mierra, vertės $100.00, parsiduo- ŽrQ
da už tiktai ..................................... ų>D /

150 BEDROOM SETŲ PASIRINKIMUI SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’ FACTORY SEPRESENZATIVE

6343 South W«6tem Avenue, Chicago
Tefofemn — SEPUBUC 9051

Švente gyvenimo popiežius
Pasitikiu, kad šiuo trum

pu rašiniu ners paviršuti
niškai pajėgiau atvaizduoti 
kilnų asmenį, tikrai švento 
gyvenimo popiežiaus gilią 
mintį, didelę Širdį ir sielą 
kurs visą savo ilgą gyveni- 
«aą ir ankštąją inteligentiją, 
savo šventus darbus ir ne
pakertamą uohrmą yra pa
naudojęs Kristaus gaitoei, 
šventos Bažnyčios išaukšti
nimui ir Dievo vaikų žemė 
je gerovei.

Šio gegužės mėnesio 13 
dieną Pijus XII mini 25-rius 
metus, kaip konsekruotas 
vyskupu. šių aukaktuvių die
ną viso pasaulio katalikai 
eusttours meletis ir dėkoti 
Galingiausiajam Dievui už 
švento gyvenimo, plačios iš
minties ir drąsų popiežių, 
kuris šiomis skausmų, rū
pesčių ir priespaudos dieno
mis per audringą jūrą vai
ruoja Petro laivą Iš visų 
pumų priešingybių vėjai ir 
bangos daafco laivą. Bet ea 
Dievo pagalba ir visų kata
likų maldų parama Kristus 
ir vėl sustabdys vąjų ir ban
gų toauttosą tar -riakaa nu
tils. Ir Jis maramins Ir su
stiprins savo Vikarą žemė-

WHOUSSALE
UQUOR
ĮSTAIGA NEŽICBDU KUR BCNA --NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AB VAUNAJANT LAUKTOSE — VISA OBICAOOS IB 
\PVLLNltS LIETUVMA KASDIEN SU ATYBA KLAUSOSI

MARGUTI J
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

1 •
j į į 1VtenlsOHta lr Smagiausiaa 
1 * \ ’ Vakarinis Ltotnvtų Programas

Dėl gerteaslo pmlengvinimo 
kreipkitėa prie

FOOT E—Z SHOE SHOP

•
 “NO PAIN” Patentuoti 

Arcbes, pnemamonm 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaua-

AseiloJame
vl«

'Chicago.

m \!k
s K N \

M I ,1
©RAUGĄ.

n. kantvh, m*.
MUKJAL mquor cTo 

4707 So. HBhrted St
Telefonas: ROULOCVMU) 0014

‘HEALTH SHOES.” .Padui- 
kaitfca dėl Komų, UaTlousea 
ir Bunions.

Kojos Anstpauda Veltui.

RATAI Pailginti . )Ac 
BAI Al Ir Paplatinti 

199 NO. LA SALLE ST.

— VEMMTI METAI! — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAD. ir ŠEŠTAD. 7 v. v.

WHFC-J450 kil.
<755 So. Weatorn Avenue 

T%m*e: 17ROvetril1 1242

GRAŽŪS 2 ŠMOTŲ PAR
LOR SETAI, padaryti ant 
užsakymo, įvairių spalvų 
ir materiolų, verti $109.00, 
parsiduoda po

9^12poKARPETAI'..gm: $29.00 ir auk.
ATLAIKYTA 600 NAUJŲ RADIO, GERIAUSIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ, KURIE BUS PARDUODAMI 
U£ KAINAS PRIEINAMAS VISIEMS, IR DAR 

NUOLAIDA U« JŪSŲ SENĄ RADIO STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I2Sh PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS

Dė Pataisymo Radlo — Telefonuokit: YATlds 3088

CONRAD luini riNANSiMua NerBKiaiisoMi <.
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/;%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi a«t partatkteavime.
SENIAUSIA BR BIRIAUSIA UKTUVR/ FINANSINE |STAHA 

— M Metei Selnufeuce rttoanttlmnl —

SAVINGS. and LOAN ASSOCIATION
8 8m. M. Hmerii, toc'y «ŽW SO. HALSIED ST.

RtudIJa IroBfft* pir 
■no* rfl*l«a m mo 
dcrnlUromia ull&l 
domis Ir Hollywood 
IvlMoml*. Darbe* 
Oaraataota*.

Dvi Namų Rakandų Krautuves 
3409 ir 3241 So. Halsted St. 420 W. 63rd Street

W<3FL. 1000 kil.. Sekmadienio Vakare - 
Lietuvių Radio Programas

tingai kovoti su kliūtimis |

ntrknęt 'nu/ttų

»V(HK S T L III O
IA4’; 3 1* Slrrrt

Mulu H\

9n/uu/ucxi.
t>rc*cc+ior\
loi v ov r



BBBVBSB UrmaJletfs, peg. n, 1?C?

X Juozu ir Marijonos Vai 
čiūnų, gyv. 1927 3b. 49 Avė., 
Cicero, sūnus Juozas įstojo 
į merchant marines ir da
bar randasi St. Petersburg, 
Fla. Vaičiūnai yra žymūs 
Cicero veikėjai. Marijona be 
to dar yra Moterų Sąjungos 
centro sekretorė,

X Mrs. W. Tuttle, north- 
aaidietė, neseniai grįžo iš 
Arkansas vai., kur aplankė 
savo vyrą tarnaujantį U. S. 
kariuomenėj. Grįžus gavo 
žinią, kad jos vyras jau per
keltas į kitą stovyklą OkLa- 
homa vai. Ten pat randasi 
ir kitas northsaidietis — 
Jonas Šimkus.

X Pas Kvietkus, Brigh- 
ton Park, šiomis dienomis 
viešėjo jų duktė C. Stulgai- 
tienė iš Kenosha, Wis., su 
sūnum. Prieš ištekėdama ji 
buvo veikli jaunimo — Vy
čių tarpe. Kvietkų sūnus 
Bernardas, kuris taipgi bu- 

' vo žinomas veikėjas, yra pa- 
[ šauktas į kariuomenę ir ran- 
1 rasi Fort Leonard Wood,

X Komp. A. Pocius šiuo 
i metu vadovauja septyniems 
.chorams: Didžiajam parapi
jos, Mažosios Gėlelės, Anti- 
fonaliam, mokyklos berniu
kų, moterų chorui, Raud. 
Kryžiaus vieneto ir Sasnaus- 

(ko. Be to, vadovauja vienam 
j orkestrui. Visi chorai gerai 
išmokyti.

X Kun. A. Deksnio dvi
gubam jubiliejui- paminėti 
rengimo komisija pradėjo 
rinkti sveikinimus. Bankie- 
tas įvyks sekmadienį, gegu
žės 31 d., Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj.

Labdarių Sąjunga už
simojus šįmet įrengti sene
liams prieglaudą. Tam tiks
lui daro vajų. Neužilgo drau 
gijos gaus kvietimus prisi
dėti prie to kilnaus darbo.

X Jonas Paulius Jr., bri- 
ghtonparkietis, gegužės 12 
d. savo gimtadienj praleis 
draugų tarpe. Jis yra L. Vy
čių 36 kp. iždo globėjas ir 
veiklus šv. Vardo draugijoj.

I Jo namus kasdien lanko 
“Draugas”.

X ARD skyrius, No. Side, 
į gražiai pasidarbavo šv. Ka
zimiero akademijai remti 
vajuje. Surinkta $76.04.

In Illinois
< *

Starts Monday

Minute Men Will Call On Every Home In Illinois 
During This Great PLEDGE DRIVE! Not One Home 
Will Be Missed! Be Ready To Pledge Yourself To 

Buy War Bonds Regularly!

The minute man who wiii
call on you for your pledge dur

ing Illinois’ great three-day War 
Bond Pledge Drive is one of a huge 
army of volunteer vvorkers vvho are 
giving their time and effort to help 
raiše money for their country ,.. your 
country. They will call on every single 
home in Illinois. Not one home . . . 
not one person who receives or can 
earn an income of any kind ... will be 
overlooked.

So be ready vvhen the Minute Man 
colis. Be ready to pledge as much as 
you can afford out of your income — 
regularly. Talk this over — right now 
— vvith your vvhole family, and decide 
how much you can put into War 
Bonds every payday. Remember, a 
minimum of 10 per cent of your 
income is needed.

Pledge Is Confidential
As you can see vvhen you read the 
pledge, the Information you give is 
strictly confidential. It is not an order. 
It is not a contract. It is a voluntary 
expression on your part of \our vvill- 
ingness to Iet the United States have 
a part of your income for a short time, 
repayable vvith interest. If you are 
already buying War Bonds, sign the 
pledge shovving you are buying on a 
Pay Roll Savings or other plan, be- 
cause the U. S. Treasury Department 
needs to knftvv exactly how much 
money it can depend on borrovving 
every week, every month, every year, 
from you and millions of other patri
otic Americans.

Best Investment In The World

When you buy War Bonds you are not 
giving anything to anybody. You are 
making the best and most patriotic 
investment in the vvorld. One that is 
guaranteed—both principai and inter
est—by all the resources of the United 
States government.

Šame Bonds—Only The Name Has Changed

Before Pearl Harbor these bonds 
vvere called Defense Bonds. Now they 
are War Bonds — technically, U. S. 
War Savings Bonds. The Secretary 
of the Treasury has stated that our 
vast needs for armament indicate that 
every vvage-earner, every business 
man, every farmer, every professional 
man, everyone who receives or can 
earn income of any kind should put at 
least 10 per cent of that income into 
War Bonds.

That may be easy for some; it may 
mean sacrifices for others.

Būt our fighting men are making 
sacrifices every day — often for lack 
of eųuipment these bonds vvould buy.

We’ve all had to do vvithdut certain 
things the lašt fevv montra — things 
people in other countries have never 
had. Būt there’s one thing sure we 
can’t do vvithout — Victoryi.

Remember that vvhen tl)ė Minute 
Man knocks on your door to get your 
pledge.

Be ready.
Sign the pledge—and pledge plentyl

pledge FOR REGULAI! investment in 
BEFENSE SAVINGS BONOS

NOTE—TUa I. not an arda fam. The Signer wtll buy Defense Savings Bonds 
by one of the aaethode liated bdowi

To aid the National Defaase, I pledge that,

[ will invest the sum of $____________ in Defense Sa vicgs Conda (ar Stamps) each i
I will buy these Bonds: j

□ From a post eOee. benk, a othu ules sgmey.
□ By mail from ihe Traaaarar of the United Šutės, Wathuigtoa, D. C.
□ Uoder s Pey-Boil Seviog. Flsa (a other titulu arrangeaeat fa regata parties!ag) ta

efleet at my piaee of msįiltj uient:

(CONFI
week.
month.

If ym> ato ofaoody por- 
chaalng Defense Banda 
aystematleally, piaaaa 
ladteate the type of

I will fsithfaūy fulfill this pledge for the duratioo of 

[k*/icto«y (Prillt).............. ............. ......

p. s. s. ui

Look of the pledge, above. Study it. lt is a copy of the pledge you will 
be asked to sign during the War Bond Pledge Drive which starts in 
Illinois Monday, May 11. America*s Fighting Men Have Pledged Their 
Lives For You! Pledge At Least 10 Per Cent Of Your Income For ThemI WAR SAVINGS STAFF 

OF ILLINOIS. Nepaprastas susirinkimas 
ARD įvyks antradienio va 
kare gegužės 12 d. 7:30 vai., 
Šv. Kazimiero akademijoje. 
Visų ARD skyrių prašome 
atsiust atstoves šin sus iri n- 
kiman, nes tai bus paskuti
nis prieš seimą, kurs įvyks 
geg. 17 dieną.

Jei turite narių mokesčių, 
ar šiaip užsilikusių dalykų, 
prašomi Šiame susirinkime 
su visu kuo atsiskaityti, nes 
turime sutvarkyti centro ra
portą seimui.

A Nausėdienė, ARD pirm.

THIS PAGE SPONSORED BY

STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phone: Virginia 1141


