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MOTERYS KARO DARBUI
U.S. cenzo biuras Wash- 

ingtone apskaičiuoja, kad 
šio karo metu netrukus bus 
reikalinga apie šeši milijo
nai moterų karo reikmenų 
gamybai, kai didesnis skai
čius vyrų bus pašaukta ka
reiviauti, o likusiųjų kari
niam darbui nepakaks. Sa
ko, artimoj ateityj vyriau
sybė bus priversta kviesti 
moteris vyrams padėti.

Anot cenzo biuro, šiandie 
apie 55 milijonai asmenų 
yra karinėse pramonėse ir 
karo tarnyboje.

Vokiečiu Žygis Kaukazan Nepavyko
U. S. kareiviams 
alga 50 dolerių.

Washingtonas, gegužės 12 
d.—Atstovų rūmai šiandie 
laikinai nubalsavo 102 bal
sais prieš 40 balsus pakelti 
kareivių mokesnį mažiausia 
50 dolerių į mėnesį. Senato 
rūmai buvo priėmę įstaty
mą, kuriuo kareivių mokes
nis pakeliamas iki 42 dole
rių į mėnesį.

Tuo tarpu senatas šiandie 
pasiuntė į Baltuosius Rūmus 
įstatymo projektą, kuriuo 
sudaroma savanorių moterų 
pagalbinė kariuomenė.

SVETIMŠALIŲ PRIEŠŲ 
KLAUSIMAS.

Kongreso atstovas Thom- 
as H. Elliot, demokratas iš 
Massachusetts vals t y b ė s, 
Clevelande, Ohio pareiškė, 
kad svetimšalių priešų—vo
kiečių, italų ir japonų rezi
dentų, kurių yna apie pusan
tro milijono, klausimas tu
rėtų būti nuodugniai aptar
tas ir išleisti jiems varžy
mai palengvinti.

Anot atstovo, šiems vi
siem* svetimšaliams taiko
mi įvairūs varžymai. Bet jų 
tarpe yra daug ašies priešų, 
ištikimų šiam kraštui ir jų 
daugelio sunūs kovoja už 
Ameriką.

Palys vokiečiai 
griauna dirbtuves

KOLEGIJOS “KOMANDOS” AKCIJOJE

C'liniufiu!" Aciiiu teiephoto)

Vokiečių pradėtą ofensyvą 
Kert pusiasalin rusai sulaikė

I

Per keturias dienas kovų naciams 
padaryta dideli nuostoliai

Maskva, gegužės 12 d. — 
Vokiečiai buvo pradėję pir
mąją svarbesnę šių metų 
ofensyvą Rusijos fronte, bet 
ji jiems nepavyko. Rusijos 
kariuomenė po keturių dienų

kovos atmušė nacių ofensy
vą Kryme.

Vakar naciai visu smarku 
mu pravedė atakas Kerč pu- 
siasalyj, matomai, Kaukazo 
aliejaus linkui. .X'.

Illinois universiteto, “komandos” atlieka karinę pratybą — Mendoza ežero, Madi- 
! son, Wis., pakrantėse iššoka iš laivo ir puola “priešo” (R. O. T. C.) dalinių pozicijas, 
I kur viską naikina. Perpuaantros valandos tęsėsi pratybos ir, sakoma, “komandos” 

Maskva, gegužės 12 d. daug “aabotažo” padariusios.

PRIVALOMAS
TAUPYMAS.

Kongrese svarstomi įvai
rių rūšių įstatymų projektai 
karo metui. Anot kongreso 
atstovo Richard M. Duncan, , 
demokrato iš Missouri vals
tybės, kongrese planuojama 
išleisti aktą, kuriuo visi dir
bą asmenys privalomai tu
rėtų taupyti dalis savo už
darbio pirkdami karo žen
klus ir bonus, jei savanoris 
pirkimas pasirodys neganė
tinas. . , .

Kad nesulaukti tų griež
tumų, žmonės visomis prie
monėmis remia vyriausybę 
sėkmingai vykdyti karą. 
Juk kiekvienam svarbu mū
sų krašto apsauga, demo
kratinė tvarka—karo laimė
jimas. ., .

KALINIAI KARO 

GAMYBAI.

J. A. Valstybių generali
nis prokuroras Francis Bid-

Sovietų informacijų biuras 
šiandie paskelbė, jog didelės 
amunicijos dirbutuvės Muen 
chene, Vokietijoj susprog
dintos ir jas susprogdinę 
patys vokiečiai, kurie nepa
tenkinti Hitlerio klikos kri
minaliais žygiais.

Biuras pareiškia, jog dirb 
tuvių svarbiausieji departa
mentai taip sunaikinti, kad 
reiksią ilgo laiko juos atsta
tyti. Beto, pažymima, jog 
dažnai mieste tvoros ir sie
nos nudažamos atsišauki
mais: “Šalin, kriminalistų 
karas!” ir “Tegyvuoja So
vietų Sąjunga!”

Japonų laivynui padaryta 
dar didesni nuostoliai

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, gegužės 12 d. — 
Gen. M ac A r t h u r štabas 
šiandie paskelbė, jog sąjun
gininkų lakūnai, begaudy
dami priešo milžiniško inva-

Naciai ilgina darbo 
valandas Prancūzijoj

Vichy, gegužės 12d.—Vo
kietijos karo vadovybė Pran 
cūzijoje išleido šiandie įsa
ką pagal, kurį ji gali nusta
tyti ilgesnes darbo valan
das Prancūzijos dirbtuvėse. 
Tuo pačiu įsaku įsakoma 
darbdaviams tuojau praneš
ti apie darbininkų skaičių 
ir kategorijas, kurie būtų 
galima panaudoti kitose 
dirbtuvėse prailginus darbo 
valandas.'

Nežiūrint to, kad panaikin 
ta “populiaraus fronto” nuo
statai, daugelis Prancūzijos 
dirbtuvių tebesilaiko 40 va
landų darbo savaitėje.

Prailginus darbo valan
das Prancūzijoje susidarytų 
nemažas skaičius bedarbių 
ir tuos bedarbius naciai rei-

dle praneša, jog jis neranda kalaula a«™gistruoti, mato-
federaliniuose įstatymuose' mai- Remiesi panaudoti 

juos priverstiniems darbams 
kitose dirbtuvėse.

Kariuomenėn ir darbui 
reiks 12,000,000 vyru

Detroitas, gegužės 12d.— 
Maj. gen. Lewis B. Hershey, 
karo tarnybos viršininkas, 
vakar pareiškė, jog 1943, 
sausio 1 d. 12,000,000 vyrų 
bus pašaukta karo tarnybon 
ar karo dirbtuvėsna.

“1942 metais mes turime 
patrigubinti vyrų skaičių 
karo dirbtuvėse, kurie dirbo 
pereitą sausio mėnesį,” pa-

zijos laivyno likučius, sun
kiai sužalojo du, gal net tris, 
priešo laivus.

Tuo būdu nuskandintų ir 
sužalotų japonų karo laivų 
skaičius šiandie jau pasiekė 
23 ar 24. - - - 'X
TIK LAIKINAI . 
SULAIKYTI.

Tačiau japonų planai tik 
laikinai sulaikyti ir Austra
lijai japonų invazijos pavo
jus tebegręsia. Aviacijos 
ministeris Arthur S. Drake- 
ford įspėjo, jog japonai gali 
bandyti vėl prasiveržti į 
pietus.

Sąjungininkų komunika
tas pažymi, jog japonų avi
acijos atakos žymiai susilp
nėjo. Japonai tepravedė silp 
ną aviacijos ataką Naujojoj

reiškė jis. “Mes turime pa- Gvin6jojj kur Port Moresby 
dvigubinti kariuomenės akai; Mrodromui padaryte menki 
ėių iki metų galą Tai reii-l nuo8tollai Kitą atak, japo.
Iria izvnr Mil,a vw.v.lrAni 1O.1 J

pravedė Horn saloje,

KARO EIGA

Kinai sumušė 
japonus prie 
Burnos sienos.

Chungkingas, gegužės 12 
d.—Kinų shiogsniai prane
ša, jog svarbiausias japonų 
invazijos kariuomenės dali
nys, kuris Burmos keliu bu
vo prasiveržęs Kinijos Yu- 
nan provincijos gilumon, at

Londonas.—Reuter pas
kelbė nacių radio praneši 
raą, jog japonai keliose 
vietose įsiveržę Indijon į muštas prie Burmos pasie-

Ottawa. — Kanados lai “*<>, Wanting miesto apylin- 
vyno ministeris paskelbė kėje.
jog snbmarinas nuskandi Tačiau smarkios kovos 
no kroviniu laivą šv. Lau į tebevyksta su priešo kariuo- 
ryno upėje. Tai pirmas’nlenės jĮi^iais' Chefango 
priešo submarino pasiro-; ir Mengthin apylinkėje, 
dymas šioje vietoje. 1 Tie patys kariniai sluog- 

New Delhi.—Besitrauk
dami iš Yunan provinci
jos sumušti japonai pali
kę Wanting miestą, kuris 
yra Burmos pasienyje.

Londonas.—Norvegijos 
vyriausybė ištrėmime pa
skelbė, jog Norvegijoje 
naciai sudarę koncentra
cijos stovyklą, kur 700

Tikimasi Naujų Atakų.
Šioje apylinkėje tikimasi 

naujų vokiečių atakų, nes 
manoma, jog Vokietijoą ka
ro vadovybė įsitikinusi, kad 
sudaryti aviacijos bazes 
Kerč pusiasalyje yra būtina 
tolimesnėms kovoms.

Britų kariniai skiogsniai 
pareiškia, jog rusai atmušę 
vokiečių ataką Kryme po ke 
tūrių dienų kovos ir naciams 
esą padaryta dideli nuosto
liai. : ’

Nuodingosios Dujos.
Kiek anksčiau rusai buvo 

paskelbė, jog Krymo fronte 
vokiečiai naudoją nuc 
sias dujas.
rusų
premjeras įspėjo vokiečius 
pąpsfr nuodingųjų dujų Var
tojimą kare.

Vokiečių pranešimai 
bia, jog gegužės 8 i VC 

w
pradėjusios _ ..,. 
sus ir huo to ltik9> kovk vir
stanti visu smarkumu/'- '

nieko tokio, kas vyriausybei 
neleistų prikti kalėjimuose 
dirbamų gaminių. Į tai atsi- a . 
žvelgus, sako * prokuroras Brilčll dtdkdVO 
apie 140,000 kalinių, laiko- j ■ n ■
mų paskirų valstybių kalė- japonus Burmoje
jimuose, bus pastatyta ga- New Delhi, gegužės 12 d.
minti įvairiausius karo reik
menių kalėjimų dirbtuvėse.

Anot prokuroro, federali- 
nių kalėjimų kaliniai jau se-

— Komunikatas paskelbė, 
jog besitrauktą paliai Chin- 
dwin upę britai staiga puo-

kia, jog reiks perkelti 12 
000,000 asmenų.”

Ašies eilėse vyksiąs 
skilimas

Londonas, gegužės 12 d.— 
Pranešimai duoda suprasti, 
jog japonai nesilaiko naciui 
nustatytos ašies strategijos 
pasaulio užkariavimui ir jog 
jie daugiau nebenori klau
syti Hitlerio įsakymų.

Sakoma, jog skilimas ašies 
eilėse aiškiausiai pasireiš
kęs Salzburgo konferencijos 
metu. Ton konferencijon Ja
ponija oficialiai nebuvo pa
kviesta.

Hitleriui nebuvo sunkumų 
duoti įsakymus. Muasoliniui, 
bet japonai jau nenori pak
lusti. Hitleris pereikalavęs, 
kad japonai nutrauktų ata
kas Australijos linkui ir pa
suktų Madagaakaran, bet

nai
kur jiems nepavyko padary
ti jokių nuostolių. Sala yra 
tarp N. Gvinėjos ir Austra
lijos.
AVIACIJA AUGA.

Australijos aviacijos mi
nisteris ir karo ministeris 
pareiškė, jog Australijos 
aviacijos ir kariuomenės pa
jėgos milžiniškai padidėjo.

Aviacijos ministeris pa
brėžė, jog Australijos avia
ciją sustiprino ne tik sugrį
žę iš Viduržemio jūros įgudę 
australai lakūnai, bet ir at
vykę Amerikos aviatoriai.

mokytojų sistemat i š k ai 
kankinami.

Washingtonas.—Valsty
bės sekr. Hali davė supra
sti, jog Amerika tarsis 
tiesioginiai su Martiniųue 
oficialiaisiais žmonėmis.

Bernas.—Diplomatiniai 
sluogsnial šiandie paskel
bė, jog manoma, kad ne
trukus Goeringas susitiks 
su marš. Petaino ir Lava- 
lhi galutiniems susitari
mams dėl prancūzų ben- 
d redarbiavlmo.

Churchilas įspėja apie 
galimą invaziją

Londonas, gegužės 12d.— 
Šiandie Churchill įspėjo bri
tus, jog orlaiviais gabena
mos kariuomenės invazija 
kaskart vis labiau darosi ga-

sniai pareiškia, jog japonų 
kariuomenė pasiekusi Kąle- 
wa, 145 mylios į Šiaurvaka
rius nuo Mandalay ir bando 
apsupti toje apylinkėje esan 
čią Kinijos kariuomenę.

Centrinėj Burmoj yrastip 
rios kinų kariuomenės pajė
gos, kurias japonai besku
bėdami į šiaurę aplenkė. 
Šios pajėgos šiuo metu yra 
Mandalay priemiesčiuose ir 
grąso nutraukti japonų ka
riuomenės susisiekimo lini
jas.

Ašies bombos nuskan
dino 3 destrojerhis

Londonas, gegužės 12d.— 
Admiralitetas šiandie pas
kelbė, jog vokiečių bombos 
Viduržemio jūroje nuskan
dino tris britų destrojerius. 
Tai buvo destrojeriai Lively, 
Jacakal ir Kipling.

Iš žuvusių laivų išgelbėta 
virš 500 jūrininkų ir kari
ninkų. Manoma, jog šiuose 
laivuose buvo apie 600 jūri
ninkų. Kovose sunaikinta 
vienas nacių bombanešis ir 
sužalotas bent septyni.

Goeringo, Pelain ir

Hirohito sveikina
* II tt

lė japonus prie Shwegyin, 
nai gamina karo reikmenis, apie 140 mylių į šiaurvaka- j Japonijos ambasadorius tik 
Ir tas naudinga. rius nuo Mandalay. Į atsakęs, jog jie pagalvosią

Maskva— Vokiečiai 
savo žadėtąją ofensyvą 
pradėjo Kryme, bet ji 
jiems nepavyko.

Tokijo. — Japonų radio 
paskelbė, jog imperato
rius sveikina vadus už 
laivyno “laimėjimas” Co
rel jūroje.

Įima, bet jis tuo pačiu kar- ■ I* L f "S 
tu pažymėjo, jog bet kokios!L3V3H0 KOfliGrCIlCIJOS 
nacių pastangos išlaipint ka- Bernas, gegužės 12 d. — 
duomenę Anglijoj būtų be-' Užsienio diplomatiniai sluog 
vaisęs. I sniai šiandie pranešė, jog

Ministeris pirmininkas pa- rytoj Goeringas, marš. Pe- 
brėžė, jog šiuo metu Angli-1 tain ir Lavalis susitiks kon- 
joje yra sudaryta “1,750,000 ferencijoms, kuriose bus pri 
apmokytų vartoti ginklą vy- eita galutino susitarimo, 
rų” kariuomenė. Į Gerai informuotieji sluog-

uz
Tokijo, gegužės 12d.—To 

kijd oficialus radio paskel 
bė, jog Japonijos imperato 
rius Hirohito pasikvietę, 
laivyno generalinio štabo 
viršininką ir jam įteikęs na/ 
tą, kuriame dėkojama laivy 
nui ir aviacijai už suduotą 
tariąmai didelį smūgį “Ame’ 
rikos ir britų laivynui” Co
ral jūroje. „

Taip pat savo sveikinimus 
vyriausiam laivyno vadui 
adm. Isoroku Yamamoto 
pasiuntė ir premjeras Tojo

Japonai skelbia, jog jų 
laivynas Coral jūroje nus
kandinęs septynis sąjungi
ninkių tautų karo laivus.

Tuo tarpu gen. MacArthur 
Australijoje pavadino japo
nų pareiškimas fantastiniais 
ir laivyno departamentas 
Washingtone pažymėjo nega 
vęs jokių žinių, kurios pat 
virtintų japonų pareiški
mus.

sniai pareiškia, jog Vichy 
vyriausybė nesutiks i a n t i, 
kad būtų nuginkluoti Marti- 
nikoje esą Prancūzijos karo 
laivai ir kad Amerikai būtų 
perduota Vakarų Indi jose 
esą aliejaus tankeriai.
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NAMINIS FRONTAS
Kaip, kas ir kodėl yra nauji karo laiku 
kainu patvarkymai

KL. Kaip pirkėja gali gau- KL. Ar yra patvarkymų, 
ti rekordą, kiuris parodys, kurie padėtų pardavėjui kur 
kiek ji mokėjo kad galėtų, ypatingai sąlygos yra sun- 
palyginti au kovo mėn. kai- j kios?
nomis? i ATS. Taip. Jeigu parda

vėjas randa, kad jo maksi-ATS. Kiekviena krautuvė 
turi išduoti taip vadinamą 
“sales slip” arba recytę, ku
ri parodo datą, vardą ir ad
resą krautuvės, kas parduo
ta ir kiek mokėta.

KL. Kokius daiktus pa
dengia kainų aukštuma (oei- 
ling)?

ATS. Beveik kiekvienas 
daiktas, kuris vartojamas 
gyvenime ir darbe Amerike. 
Pagrindiniai daiktai, kurie

mumo kainos yra labai že 
mos, sulyginus su nustaty
toms maksimumo kainoms 
dėl ypatingo daikto ar ap
tarnavimo jis gali prašyti 
OPA pagalbos. Procedūra 
šiam prašymui bus nusta
tyta kitame patvarkyme. 
Jeigu pardavėjo maksimu
mo kainos už reikmenį yra 
lygios su kitų krautuvnin- 
kų, bet jeigu krautuvninkai 
kaipo grupe gali turėti ma-

9 DRAUGAS

ŠEIMYNOS NARIAI ĮKALINTI DEL DRAFTO

(**Drau«ur* Aome
Tryliką vyrų, kurių dvylika prjklauso vienai šeimynai, prie federalinio teismo rūmų

sudaro pragyvenimo išlaidas]^ arba visai neturėti pelno
— drabužiai, vaistai, nuo arba turi parduoti su nuos-
masto (pirkiniai, kuras, baL toliu, tai pardavėjas tuoj tu
dai, dauguma maisto, gele
žinės prekės, Įrengimai, ta
boka, toiletiniai daiktai. Su
lig pramonininko lygmens 
patvarkymai padengia be
veik visus produktus ir reik
menis, Kurie kainų aukštu
mos nekontroliuojami.

KL. Bet ar yra išskyri
mų?

ATS. Taip. Kai. kurie iš- 
skyrimai yra reikalingi. 
Pav., Emergency Price Con- 
trol Act of 1942 m., kuris 
duoda autoritetą nustatyti

ri pranešti Retail Trade and 
Service D i v is i o n, OPA, 
YVashington, D. C. ir įrody
ti faktus.

KL. Kaip tokia pagalba 
bus duodama?.

ATS. Pagalba bus formo
je “grįžimo atgal” kainų, 
sulig daugmeniško pardavi
mo ir gaminimo lygmens, 
OPA įsakymu.

KL. Koki patvarkymai lie
čia krautuvių leidimus?

ATS. Kiekviena smulkių 
reikmenų ir daugmeniškų 

i reikmenų įstaiga automatiš-

Duluth, Minn., kur jie pasisakėJmlti už išsisukinėjimą nuo karinio drafto dėl savo re
liginių įsitikinimų. Jie patraukti Meson. Priešakinei eilė (:
David Panbert, Louis Patzoldt, George Marąuardt, Elmer Patzoldt ir Arnold Patzoldt; 
viršutinėj eilėj (iš kairės): Joseph Marąuardt, Paul Jdarųuardt, Kari Marąuardt, Ro
bert Marąuardt, Archie Soderbeck, Delford Chapin (nepriklausąs šeimynai) ir Louis 
Pangeri. Joeeph Marąuardt nuteistas 15-ai mėnesių kalėti, o Josewsky, Pangerl ir 
Paiul Marąuardt nuosprendis atidėtas į birželį. Kiti visi nuteisti po du metus kalėti.

(ii kairės): W alte r Josewsky,

to buveinė. Vienam žmogui 
tai gal būtų perbrangu įtai
syti. Argentinos darbininkė
liams, dėl jų menkų uždar
bių, daug metų truktų rei
kalingą pinigų sumą sudėti, 
o bažnyčia be altoriaus su 
Švenčiausiuoju Sakramentu, 
tai dar ne bažnyčia. Viena
tinė misijonorių viltis, tai 
Amerikos lietuviai, kurie tą 
gražią šventovę sukūrė, ir 
tiktai jie tinkamą švenčiau
siam Sakramentui buveinę 
tegali įrengti.

Visų tam tikslui suteiku
siųjų stambesnią auką, jų 
vardai bus pažymėti ant al
toriaus šono isterijos pa
minklui.

Karas netrukdo aukų siun
timo laiškais, tiek papras
tais, tiek oro paštu. Tinka
miausia siųsti čekiais Ame
rican Express Co. arba ban
ko čekiais, registruotame 
laiške. Oro Laiškai ateina į 
septynias dienas, o papras
ti laiškai dabar eina apie

du mėnesiu. Naujasis Tėvų 
Marijonų Argentinoje adre
sas yra:

Padros Marianos,
calle Mendoza 2280, 
Avellaneda, B. A. 
Argentina.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moa iki 8-tos 
valandoa vakare. 

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Rnom tau Tri. STA ta 7872

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Assistant St&te’s Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktikų

po antrašu:
One North La Šalie St.

K4MJM UIS — Tei.: KANikUpli 022 
VALANDOS: nuo • ryto iki S v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja krimlnališkuose srityse.

kainas Kainų Administraci-! j<aį gauna leidimą pardavi-
jos Ofisui, neleidžia kainų 
administratorių nustatyti 
kainas dėl ūkių produktų,

nėti, sulig bendro maksimu
mo kainų patvarkymo kada 
aukštumas ją liečia, ir kiek-

KUN. J. J. JAKAITIS KVIEČIA Į BAŽNYČIOS 
ŠVENTINIMĄ

Amerikos lietuviams gelb- matomos birželio mėnesio
stint, Tėvai Marijonai Ar
gentinoje baigia statydinti 
pirmąją lietuvių bažnyčią 
tame krašte, šventovės mū
rai užbaigti, langai, nors 
tik paprastojo stiklo, jau į- 
dėti. Tinkavimo darbai yra 
įpusėti. Grindys ir kiti bū
tinieji darbai bus baigti ge
gužės mėnesyje. Bažnyčios 
pašventinimo iškilmės nu-

14 dieną. Argentinos lietu
viams būtų didelio džiaugs
mo sulaukus į istorines iš
kilmes svečių-viešnių. Šiau
rės Amerikos lietuvių, kurie 
žavingąją Vilniaus Aušros 
Vartų Gailestingumo Moti
nos šventovę sukūrė Argen
tinoje. Taigi, nuoširdžiausia

visus kvieči*, ir su pasiilgi 
mu laukia.
švenčiausiajam Sakramentui 
buveinė

Marijonų misijonorlai Ar
gentinoje džiaugte džiaugia
si, nors per didelį vargą ir 
su sunkinančiomis skolomis 
sulaukę saves šventovės 
Dar jųjų galvas spaudžia 
slegiantis rūpestis, kaip į- 
gyti didįjį altorių, kuriame 
bus Švenčiausiojo Sakramen-

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TaL YARda S146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

AMKRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

kurie parduodami , žemiąfr i vįena nauja krautuvė aūto-! 
lygmens. Įstatymas išskiria i matiškai gauna leidimą, 
laikraščius, žurnalus, teatro j KL. Koks yra leidimo tiks-1
bilietus, gelžkelio ir busų 
bilietus. Sunku butų nus'a- 
tyti patvarkymus dėl švie
žios žuvies, vaisių ir daržo
vių, brangių ženklelių ir mo
netų, ir pan. daiktų, ūkio 
žaliava kaip kviečiai neturi 
aukštumos (kainų), bet ka
da jie perdirbti ar paga
minti vartotojui, kaip duo
na 18 kviečių, turi kainos 
aukštumą (eeillng).

KL. Ar yra aukštuma ant 
pardavimo maisto ir gėrimų 
valgymo ,vietose, restora
nuose ir viešbučiuose?

ATS. Ne, Jų kainos neri- 
bojamoa. Sumažinti kiekį pa
gaminto maisto, jo gamini
mą ir aptarnavimą, kaip ir 
gėrimų, būtų perdidelis ir 
persunkus darbas. Manoma,1 
kad jeigu restoranų kainos * 
yra stabilizuotos nereikės ■ 
pakelti kainas. Toliau, yra 
tiek daug konkurencijos šio
je dirvoje, kad tas sulaikys 
kylančias kainas.

KL. Kas apie aptarnavi
mą? Ar yra nustatytos kai
nos skalbinyčioms, kriau- 
Čiams valytojams, auto pa
taisymo šėpoms, radio Ša- 
pon&s ir pan. Įstaigoms?

ATS. Taip. Negali bran
giau imti negu kovo mėnesį. 
Išskiriant asmeninį patarna
vimą kaip grožės įstaigų, 
barzdaskučių.

KL. Ar nejudinamas tur
tas padengtas?

ATS. Ne. Pardavimas že
mės ar namų nėr kontro
liuojamas.

las?
ATS. Leidimas duoda OP 

A pagrindą veikti prieš krau 
tuves, kurios neprisilaiko 
prie patvarkymų.

KL. Kaip OPA tą daro?
ATS. OPA prašo ^teismo 

sulaikyti net per 12 mėne
sių leidimą krautuvės, kuri 
gavus perspėjimą laužo 
OPA patvarkymus, Krautu* 
vė negali vesti biznio be lei
dimo.

PLIS

ŽUDIKAS ES^S
BEPROTIS

Cikrence McDonald, 17 m. 
amž., kurs anais laikais vie
nam Chicagos teatre nušo
vė Dorothy Broz, taip pat 
1? m. amž. Pradėjus rinkti 
prisiekusius teisėjus jo ad
vokato pastangomis šis Žy
gis nutrauktas. Teisėjas lei
do patikrinti jo protą.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pors akių visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Megzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

galt suteikti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašaltna
visą aklų įtempimų. ..

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

OPVOMBrniBtAI 
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
Tetefomu: C Alt AL 0628, Chlczgc 

ofiso valandos: 
kasdien 1:80 k. m. Iki 1:80 p. m. 

Trečiad, tr MU4 8(80 k. a. 
Iki t:00 p. A.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina aUata 
atsako mingai o 
prieinamą kalną

JOS r. BUDRIK
KRAUTUVEI®

3241 So. Halsted SL
Telefonas:

Calumet 4591
DRL BADIO PATAISYMO 

PAlAUKUSt 
YABDS 8088

Ofiao K VIRginla 0036 
Residencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 8—8:30 P. II 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ree. 6968 Bo. Talman Are.
Ree. TeL GROrehUl MII 
Offio* UL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2— 4 ir 7—f vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia enaitarna. 
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
>■ OFIBO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 u auo 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomia pagal sutartį.

Of fim UL YARda 4717 
Namą tat PROagaot 1880 -

Tat YARda 5091.
Rea.: HENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofise vaL t auo 1-3; auo 8:30-8:30
756 West 35th Street

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A: W. PRUSIS
6824 So. VVestern Avė. 

Chicago, Dl.
OFISO VALANDOS:

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

nuo 8:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tet CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 YVest Cennak Rd. 
Valandoa: 1—3 popiet ir 7—6 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TeL REPnblic 7868

KaS bos ūtvermiiųas iki 
galui taa Mt išgelbėtai.

(Mat. 18. M).

TeL OANal 0267
Rm. tel.: PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS! U v. ryto iki 3 popiet 

8 iU 9 v.L vakaru

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kaadlen ntio • :<>• vai. ryte UU**:** 
vai. vak.: trečiadieniais nuo *:0*

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt apaaugotoj Įstaigoj, laad vtrikrintl savo" atoftf. Apart ap* 
dvamioa am* tarime cUdfiMMį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGO'

Jasrin Msrkfevvlcfc, Pieš. and Mgr.
4192 ARCHKR AVENUE Tri. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BfY U. S. 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE

rd

GOVERNMENT 
OORP., Washingtnn. D. 

Oafty 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to lt narni, Saturday 0 A. M. ta 8 P. M.

C.

i- ... a-

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 YVest Cermak Road

Ofiso taL OANal 9846 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
- J 7094 80. FaftrflaM Av 

Rea. taL: HEMlock S1B0

Tri.. Tarai asu?, ? t»•: .t v.
DR. C. VEZELIS

DANTISTAS
4645 So. Ashland Avenue

arti 47th Street
vaL: aoo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 

Seredoj pagal autartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4757 So. VVenteni Ava.
OFISO VALANDOS:

Popiet aoo 1 BĮ S vaL Vak T IU 9

Telefonas CANsl 4796

OR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 

ir pagal autartį.
Setonadiesiaia taipgi pagal autartį.

Tri. Cicero 1484

OR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat h* 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 ild 4 popiet 7 iki 9 vakaru.
ir pagal autartį.

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tri. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvia) •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nao 1—4 ir nuo 7—0 vakar* 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonu PROiipect 6737 
Namu talefouaa VDUdri* 2491

Rez. Tel. I.AFayette 0004

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayetta 3210

Jeigu Neatailiepia — 
ftauk KEDzie 2888 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 tr nuo 6 IU 8:80 vak.

lačtatuaalata nao 8 La 4 popiet 
**«arri OnaMaHma

TaL CANsl 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS - 
2017 So. YVestern Avė.

Tri. CANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto ild 6 vaL kasdien

Ofiso Tel............... VIRginla 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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trua luboa)

T*£ MIDvaj 9909 Okicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

IV iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avenue 

Ofiso Tri.: Yards 9904 
Bos. TaL: Kanwood 4300

VALANDOS
Nuo 16-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nodo&omia mo 10 19 vaL dieną

TELEFONAI:
Office — HEMlock 6524

— call MlDway —- - l«a 0061

DR. ALBERT X VALIBUS
PHYSICIAN AND 8UBGBON

OFI90 VALANDOS: 
Nuo 1 Ud 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak

9408 Weot OSrd Street

Kai soardom gyvenimą 
dėl pinigų, tai nuardytas gy
venimas nesirūpina pinigaia

Išmintingas Žmogau — at
sikratyk drango, kuris su 
tavo priešais sėbrauja.

Dievas sutelkia muui.t ge
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*
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LABDARYBE
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas; Anastasas Va
lančius, pirmininkas; Kotrina Sriubienė ir J. Ma 
tukaitis, vice pirmininkai; Ona Jasparienė, raitinin

ke; Jonas Dimša, finansų raitininkas.

PAGERBTOS KARO DIDVYRIŲ MOTINOS

Prisirengimai prie 
"Tag Day"

Praėjusį sekmadienį lab
darių 3 kp., Cicero, laikė 
svarbų susirinkimą šv. An
tano par. mokyklos kamba
ry. Aptarus paprastuosius 
kuopos reikalus, svarstyta 
viešosios rinkliavos “T a g 
Day” reikalai, kurių buvo 
daug ir svarbių.

Viešoji rinkliava Cicero 
mieste bus sekmadienį ge
gužės mėn. 24 d. Šiam dar
bui suregistruota gana daug 
rinkėjų ir šiaip darbininkų, 
bet reikia daug daugiau. Vi
sos cicerietės lietuvaitės y- 
ra kviečiamos į talką. Kvie
čiamos ir chicagietės, nes 
vietinių neužteks nors ir vi
sos galinčios tą dieną pa
švęsti labdarybei išeitų į 
darbą. Mūsų miestas nema
žas. Kuo daugiau rinkėjų 
turėsime, suprantama, tuo 
daugiau aukų surinksime. 
Manome, kad čikagietės ne
patingės ciceriečiams patal
kininkauti. Juk rinkliavos 
tikslas visiems lygiai yra 
svarbus. Visos surinktos au
kos eina ne kam kitam, bet 
reikalui, kurį visi kuo grei
čiausia norime užbaigti, bū
tent lietuvių senelių prieg
laudai. C-tis

pelno $73.70. Komisija nuo
širdžiai dėkojo visiems, ku
rie prisidėjo bet kokiu pasi
darbavimu prie šio parengi
mo pasisekimo. Taipgi nuo
širdžiai dėkojo ir visiems, 
kurie atsiladkė į minėtą pa
rengimą ir parėmė kilnų 
tikslą. Ypatingai dėkoja 
Pranciškai Savičienei ir Ro
zalijai Kostantinavičienei už 
auką senelių prieglaudos na
mo užbaigimui po $100.00 ir 
įstojimą į amžinuosius na
rius. Stanislovas Piktužis 
aukojo $5.00. Taigi, labda
rybės 10 kuopa su gerų žmo
nių pagalba pradėjo vajų se
nelių prieglaudos užbaigimui 
su minėtu parengimu, kuris 
padidino statybos fondą ant 
$278.70.

Nutarta turėti ''būdą” 
prie šv. Kazimiero kapinių 
gegužės 30d. Kapų lankymo 
dieną. Išrinkti keturi bar- 
tenderiai prie didžiojo baro 
Vytauto parke ir visi reika
lingi darbininkai prie kapi
nių. Stanislava Sinkevičie
nė paprašys šv. Kazimiero 
sesučių, kad paprašytų mer
gaičių iš 7 ir 8 skyrių rinkti 
aukas ant šv. Kazimiero ka 
pinių, o Kazimieras Taran- 
da prižiūrės rinkikes kapi
nių dienoj. Komisija

PRANEŠIMAS
Ateitininkų draugovės su

sirinkimas bus gegužės 17 
d. 3 vai. vakaro pas iždinin
ką Antaną Čelkį, 4368 So. 
Oakenwald Avė (2 fl.). Bus 
svarstomi svarbūs dalykai. 
Dalyvaukime visi nariai. 
Taip pat kviečiami mūsų 
rėmėjai.

B?
CLASSIFIED ADS

MELP VVANTED — MOTERYS

labdarių vakaras 
pasisekė

West Pullman. — Gegu
žės 10 d. įvyko labdarybės 
10 kuopos susirinkimas. Su
sirinkimas buvo neskaitlin
gas, bet gyvas savo veiki
mu ir nutarimais. Komisija 
iš surengto vakaro balandžio 
19 d. raportavo, kad iš mi
nėto parengimo liko gryno

Sekmadieni prašome 
pas mus

Sekmadienį, gegužės 17 d. 
vakare Šv. Kryžiaus parap. 
puošnioj salėj bus šaunus 
parengimas. Iš miesto šiau
rės pusės atvyksta į šią sa
lę gabių žmonių grupė ne 
tam, kad paviešėti, bet kad 
kitus pavaišinti geru, įdomiu 
vaidinimu. Atvyksta pas mus 
iš Šv. Mykolo parapijos V. 
Rėkaus vadovaujama teat-

(Įpteigta 1889 m.).

PHER TROOST 
MONUMENT CO.

HENI8KI — VERTINGI 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

lt firma viri 00 m. tos peftoe 
ietmynoe rankose1

PERSONALIZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorlals Erected Everyvvhere.

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

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthaaalaa

MODERNI IivldtnS PARODA: 
4635 W. VVashington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
6919 South Troy St 
TeL REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Ud 9 v. vak.; leitad. ir Sekm. 9 Ud6 v*L

b ' I ———

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

RAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RAN dol ph »488-»4S%

VEITERKOS 
Patyrusios patarnavime prie stalų. 
Kreipkitės J:
RENRICPS. INO.. 67 W. .Raiulolph

HELP VVANTED — VYRAI

MERGINOS reikalingos prosytl. pa
kuoti, siūti, mieruott ir kitokiems 
darbams “dry cleaning” dirbtuvėje. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis.

Saukite:
CALUMET 4209

DIE M A K E R R 
Pirmos klasės. 31.30 J valandų ir 
"©vertime".

UNITED SPECIAI/ITES 
6700 Cottagc Grove Avė.

COREMAKERR
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCK AI.l’MINCM ( ANTINAS CORP. 

2743 Wesž .361 h 1*1.

"SINGLE NEEDLE” Ir SPECIAL 
MASINOS OPERATERKOS — pa
tyrusios prie siuvimo skalbiamų 
dresių; viso laiko darbai, gera už
mokestis.

BESTYETTE GARMENT CO. 
532 Ro. Tltroop

••Draugas" Acme teiephotol
“Motinų dieną” Camden, N. J., surengtose iškilmėse pa

gerbtos šios karo didvyrių motinos (iš kairės): Mrs. Do
rothy Locard iš Williamsport, Pa., Pearl Harbor didvy- ‘ 
rio motina; Mrs. Betty Bowell, Camden, N. J., šio miesto 
skaučių išrinkta “tipiška karo motina”, jos du sūnūs tar-t 

nauja kariuomenėje; Mrs. Clara Wermuth iš Chicago, 
UI., “vieno vyro armijos” Bataane motina.

rališka trupe, kuri vaidins 
tokį veikalą, kokio townof- 
1 akie čiai ligšiol dar nėra 
matę. Bus ir kitokių viso
kiausių pamarginimų.

šį vakarą rengia Lietu
vių Labdarių Sąjungos 1- 
moji kuopa ir visą pelną 
skiria lietuvių senelių prieg
laudos namui statyti. Kuo
pos valdyba ir nariai išsi
juosę darbuojasi, kad su
kviesti daug publikos ir kad 
viskas būtų geriausia pa
ruošta j o publikos, pa
linksminimui. Atsilankiusie
ji gali būti tikri, kad jie bus 
patenkinti programa ir, be 
to, gerai jausis galėję su
kombinuoti pasilinksminimą 
su parėmimu svarbaus lab
darybės reikalo.

Tad, busimąjį sekmadie
nį būkime Šv. Kryžiaus par. 
salėj, rTown of Lake, ir pa
sigerėkime gražiu parengi
mu. Kvieslys

Brighton Park. — Lab
darių Sąjungos 8 kuopa lai
kė susirinkimą sekmadienį 
po pietų. M. šrupšienė ra
portavo, kad nuo jubilieji
nio bankieto pelno liko $322.-

78. Padėkota biznieriams ir 
visiems, kurie kokiu būdu 
prisidėjo prie pasisekimo. 
Padėkota komisijai už gra
žų pasidarbavimą.

Vaičekauskas išdavė ra
portą iš centro susirinkimo. 
Centras smarkiai rengiasi 
prie kapinių dienos rinklia
vos ir pikniko, kad padarius 
pelno užbaigti senelių prieg
laudos namą.

Mūsų kuopa apsiėmė tvar
kyti virtuvę, ^šeimininkės iš
rinktos: pirm. H- Širvinskie
nė, E. Malinauskienė, S. Vi- 
sockienė, M. Sadauskienė, 
Celedinskienė* M. Simonavi- 
čienė, Šakūniene.

VaičekausKas pakvietė so- 
dalietes rinkliavai kapinių 
dienoje.

Sudaryta komisija kuopos 
I išvažiavimui Labdarių ūkin: 
H. širvinskienė, J. Klimas,1 

i D. Varnas, F. Vaičekauskas, j
Ona Ivinskaitė, rašt

L I L
PETRAS WAITEKUNAS
Gyveno: 343 W. 109th n.
Mirė geg. 12 d.. 1942 m.,

10:30 vai. ryto, sulaukęs pu
sės smilaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo 18 
Panevėžio apskričio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
3 sūnus — Charles, Peter ir 
Anthony; marčias — Victoria, 
Marle Ir Helen; S anūkus; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažjstamų Amerikoj Ir Lietu
voje.

Velionis priklausė prie S.L.- 
R.K.A. kuopos ir prie Visų 
Šventų par. šy. Vardo dr-stės.

Kūnas pašarvotas Leonardo 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Avė. Laidotuvės j- 
vyks šeštad., geg. 16 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėtas į Visų Šventų parap. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnal. Marčios, A- 
nūkal ir Giminės.

Laid. direktorius Leonardas 
Bukauskas, tel. Pullman 9661.

ĮRANKIŲ GAMINIMUI GI2ELI/I 
— reikalingi. Atsišaukite 10:00 va
landų ryto.

0851 W. DICKEN8 AVENUE

REIKALINGI PATYRĘ BAKELJTE 
MOLDERIAI. Pastovūs darbai, gera 
užmokestis.

1208 NO. SEDGWICK

GAUGE MAKERS IR PATYRĘ 
MILLING MACHINE OPERATORIAI 
Aukščiausia mokestis mokama. 
PEERLESS TOOI, & ENGINEER- 
ING CO., 1133 N. Kilbonim Avė.

B/O FOODS, INC. 
JAUNOS MEROINO8 AR MOTE
RYS dirbti už veiterkas prie paga
minimo sandvičių. Mes lšmoklnalm. 
Proga jsidirbti, gera užmękestls, 
vafygis. Uniformos duodamos Ir iš
valomos. Dienomis ar vakarais dar
bas. Atsišaukite rytais (ant 2-ro 
aukšto).

174 W. RANDOLPH ST.

OPERATERKOS — prie Merrow 
mašinos siūti mekstlnlus (sweaters). 
Atsišaukite prie

[N O VE IT Y KNITTING ĮVORES 
2133 Mllwmikee

PATARNAVIMAI

ANTANAS
OLSZEWSKIS

“PACKAGE DELIVERY” PAGEL- 
BININKAI reikalingi — nuo 17 iki 

•20 metų senumo; švariai atrodan- 
tieji. Alga 322.00 j savaitę. Atsi
šaukite po antrašu- 3046 Šeinibert 
St., ar 329 W. lHthSt. (Mr. Wllktn)

REIKALINGI PATYRĘ *ALL A- 
ROUND" MAŠINISTAI. Prirodymai 
pilietybės yra reikalingi. Atsišauki
te sekančiai:
ST.RF.ETER - AMET, 4101 Ravenp- 
vvootl Avmue.

DIAMOND POINT SAW 
FILING WOBKS

Taisome visokius plūklus. Taisymai 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogne” 
kainavlmo surašo.

Prisiųsklte plūklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. LOOMI8 STREET 
TEL. MONroe 1387

For Victory...

U. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

Gyveno; 3252 So. Halsted St

Mirė geg. 10 d.. 1942 m.,
5:36 v»l. vųk.. sulaukęs 79 m. 
amžiaus. I t - -

Gimęs Uetuvoje. Kilo Iš 
Marijampolės apskr., Aštrulių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 5.3 
metus.

Palik© dideliame nuliūdime: 
sūnų adv. Antanų Olj ir mar
čių Vernų; sesers dukterį Jo
sephine Jusis; sesers sūnus — 
Juozapų Gabr) ir Petrų Za- 
leckų; 2 pusseseris — Petro
nėlę Glavackienę ir Onų Gel- 
vudanienę; ir daug /kitų gimi
nių, draugų ir pažjstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 8o.
Lituanica Avė. Laidotuvės |- 
vyks penktad., geg. 15 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas i šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapinea

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

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Se- 
Mva Duktė, Sesers Sūnal, Pus
seserės Ir Giminės.

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

JONAS PETRAUSKAS
Gyveno: 3437 S. Morgan St.
Mirė geg. 11 d., 1942 m.,

6:30 vai. vak., sulaukęs 60 m. 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apokr., N&rindničių par.. 
Bugėnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 30 m.

Paiko ddellame nuliūdme: 
seserį Domicėlę Petrulevlčienę; 
seeers dukteris — Liudvikų 
Yonsiltlenę, Stanislavų Petrule- 
vičlūtę, Veronkų Kubasak ir 
Onų Marek; ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko moterį Stanis
lavų: dukterj Zofijų: 3 sūnus 
— Jonų, Konstantinų Ir Bro
nislovų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioj. 3307 S. Li
tuanica Avė. Laidotuves jvyks 
penktad., geg. 15 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas Į 
Šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminas. draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo ir Giminės.

Laid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YARda 4908.

PARDAVIMUI BUČERNR IR GRO- 
SERNR, geroj vietoj, mišrių gyven
tojų apylinkėj — kanapas West 21st 
Place ir fkxljeavitt St- Biznis gerai 
išdirbtas per 22 metus. Pardavimo 
priežastis — savininkas eina J kitų 
blznj. Atsišaukite telefonu;

CANAL 2687.

PAIEŠKOJIMAS 
Paieško m e Leono IjclcikJo, kuris per 
klek laiko pirmiau gyveno Cicero. 
UI. Paeina iš Baltininkų kaiml. 
Varnų apskričio. Mirus Jo pusbroliui 
Antanui Leleiklui. yra svarbu susi
siekti su Leonu. Pats Leonas, ar kas 
žinantis kur Jis yra. malonėkite at
sišaukti sekančiai: PRANCIŠKA PI- 
Č7ITNIENE, 724 W. 14th. Place, Chi
cago, IU.

LIETUVIS PARTNERIS REIKA
LINGAS GELIŲ PARDAVINĖJIMO 
BIZNYJE. Jauna pora ar pavienis. 
Pageidaujama tokius, kurie kalba ge
rai lietuviškai. Matykite Mr. K. 
Taylor tiktai po 8 vai. vakarais bi
le dienų iki sekmadienio. Atsišaukl- 
te sekančiu adresu:
rP’ 7330 SO. VVESTERN A VE

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

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

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

Paskalis

Labai klysta tas, kąra 
sau draugo ieško puikiuose 
rūmuose ir puotose. Seneca

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI. ... . .i . . , i
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENA IK NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JOHN F. EUDEIKIS

LaMnii DrrektoriBS
AMBUHANCB Dieną Ir Nakt|

4S06-07 SOUTH KEUHTAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
«447 SODTB rAIKFIKLD AVENCB 

TaL LAFayette 0727

R«dlo Procrtmas — 18:66 vol. antradienio Ir šeštadienio rytėta, 
H Stoties WHIP (1386). au P. ialtlmlern.

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAVnCZ IR ŠONAI
2314 Wwt 23 rd Pliu»

Tel. CANai 2515

42-44 Em4 IMth Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: TlO Weet IRth Street 
Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4848 South Callfomia Aveaue

Tel. LAFayette 3572

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

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

•818 South Weatem Avenue
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Lituanika Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Michigan Avenue

, Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 I.ltuanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

' • v - < * a* , >
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIĖNb 

2334 South Oakley Avė. Chicago, minois
Published Daily. except Sundays 

A theittber of the Catholic Press Association
SsbncHptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Mohths — $2.00; Otte Month — 78c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Cbpy — 3 cents.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
ttelna kasdien, itokyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $8 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — T5c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams

$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamoS pareikalavus

• Ji ilik*
* Bendradarbiams ir korespondentaihs raitų negrąžiname, jei ne

prašoma tai padaryti ir neprislunčlartja t&ttt tikslui paSto ženklų. 
Redakcija pasilaikd saU telkę taisyti Irtrumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijai sulig savo rtudžlūros. Korespon
dentų praiome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle ), paliekant didelius tarpus pataisymams-, ir vengiant pole
mikos ar ašffižhtikUHių. Pasenusios korei^ohdencijos laikraštin ne
dedamos.

pasaulio viltis

Ehteted ai iėebnd-Cliši Matter March 81. 191$ ai Chieagd, iii. 
Under the Akt of Martft 3, 1879.

Garbingoji sukaktis

Šiandien yra garbingoji Jo Šventenybės Popiežiaus 
Pijaus XII vyskupystės sidabrihė stlkaktis, kurią iškil
mingai mifti VISUS katalikiškas pasaulis. Mini it* neka- 
^taiikai. Tik įsitėmykite, kiek daug vietos šioms sukak
tuvėms skiria didieji Amerikos dienraščiai, įtakingi it* 
pagarsėję žurnalai. Kaip palankiai ir detaliai jie -ap
rašo šventojo Tėvo gyvenimą, kaip giliai vertina Jo 
išganipgUošiUs dvasinei gėrovei ir pasaulio teisingai 
taikai darbūs.

Mūsų dienraštis yra lietuviškas katalikiškas. Dėl to 
mfeS laikėme savo svarbia ir labai miela pareiga visą 
savaitę pašvęsti Popiežiaus gyvenimui ir darbams ap
rašyti it* įvertinti. Iš jau paskelbtų raštų apie JO Šven
tenybę, galime susidaryti sau puikų vaizdą ne tik apie 
šventumu dvelkiančią bijaus XII asmenybę, bet jo gi
lų protą, aukštą mokslą, nepaprastai didelį diplomatinį 
patyrimą, viso pasaulio tautų reikalų pažinimą ir t.t. 
Įsigilinę į jo gyvenimą ir darbus, mėS dar Su didesniu 
paSitikėjimU lt dar didesne Viltimi seksime Kristaus 
Vikarą, karsčiau pamilšime Katalikų Bažnyčią ir ryž
tingiau gihšitne katalikų tikėjimo tiesas.

Šimtai milijonų katalikų šiandien lenkia savo gal
vas prieš garbingąjį sukaktuvininką Popiežių Pijų XII, 
kelia savo maldas prie Aukščiausiojo, kad jam padėtų 
nešti ypač šiuo metu sunkią Bažnyčios valdymo naš
tą. Skaudina jo kilnią, gailestingą širdį šių diehų įvy
kiai, karo baisenybės, SUnkina darbą visokių izmų už
simojimai sunaikinti krikščionybę. Daug karo priblokš
tų tautų yra atkreipusios savo akis į Jo Šventenybę, 
prašant ne tik moralinės, bet it* medžiaginės pagalbos. 
Ir jis neatsako nė viettd prašymo. Visiems, kiek tik ga
limumai leidžia, ištiesia s&Vo tėvišką, gailestingą rah-
k«- |.«.N*KI

Ir pavergtosios, karo alinamos Lietuvos reikalai yra 
abti Jo Šventenybės širdies. Jam rūpi, kad lietuvių 
tkuta išliktų gyva, kad ji, vykdaht pasaulyje teisingą 
ii* pastovią taiką, atgautų savo laisvę ir nepriklauso
mybę. Apart Prezidento F. D. Roosevelto, nieks kitas 
nėf*a taip aiškiai ir nuoširdžiai užstojęs už Lietuvą ir 
kitas Baltijos valstybes, kaįp Šventasis Tėvas. Ir Šian
dien prie Vatikano tebeveikia Lietuvos pasiuntinybė 
ir tebeturi visas pasiuntinybės teises. Tai yra nepa
prastai stipri lietuvių tautai parama ir dėl to mes tu-* 
rtme būti nuoširdžiausiai dėkingi.

Viši mūsų skaitytojai ir visa lietuvių katalikų vi- 
ŠUomertė šiandien prašo Dievo, kad Popiežių Pijų XII 
laikytų geroje sveikatoje ilgiaužius metus.

Nimu fronto stiprinimas
t tš žinių, paraginimų straipsniais ir skelbimais jau 
gerai žinome, kad šiomis dienomis mūsų namūs lanko 
tam tikri žftiohės ir prašo mūsų pasižadėti sUlyg savo 
išgalės nuolat pirkti karo bonus ir ženklus iki karo 
pabaigos, iki laimėjimui. Lietuviai, neabejojame, ViBi 
ir pašižadės ir savo pažadus šimtu nuošimčių išpildys. 
Mūsų žiniomis, jau dabar lietuviai yra daug išpirkę ka
ro bonų — daugidu negu kitos kai kurios tautinės gru
pės, bet vis dėlto dar ir daugiau galime ir bohU pirkti 
ir padirbėti. Pageidaujama, kad kiekvienas dirbkhtiš 
astnuo iš sšvo uždarbio beht dešimts procentų paskir
tų U. S. Bonų ar Ū. S. Taupomo ženklų pirkimui.

Žiūrėkime, kad “mūšų frontas” arba “narnų frontas” 
hesušlubU'Otų. Kai šis frontas gerai veiks, kai kariuo
menei nieko nepritruks, laimėjimas seks laimėjimą ir
mūsų priešai — japonai, naciai ir fašistai bus nuga
lėti.

Tu esi uola, ant tos uolos pastatysiu Bažnyčią - jos ir pragaro vartai 

nenugalės. Popiežius Pijus XII eina Kristaus nurodytu keliu. Visų 
lūkesčiai sudėti i Popiežių Piju XII. Si straipsnį parašė Nes Yorko

-' -I- . • ’• "
arkivyskupas J. Spellman. Čia paduodame jo santrauką.

Devyniolika šimtų metų 
praėjo, kai Mūsų Viešpats 
konsekravo pirmuosius Baž
nyčiai vyskupus. Šis svar
bus istorinis įvykis buvo 
kalho viršūnėje, praėjus ke
turiasdešimčiai dienų nuo 
Jo prisikėlimo iš mirusiųjų 
po karčios kančios, mirimo 
ant kryžiaus ir žmonių at
pirkimo. Susirinko Jo pir
mieji apaštalai. Ten jo pa
reikšti žodžiai nuskambėjo 
aidu per visus amžius ir 
bus girdimi iki pasaulio pa
baigos. Mūsų Viešpats ten 
sake apaštalams: “Visa val
džia man duota dahguje ir 
žemėje. Tad eidami moky
kite visas tautas ir krikš
tykite jas vardan Tėvo, Sū
naus ir šventosios Dvasias” 
(Mat. 28, 19-20).

Kad įvykdyti tą dievišką
jį įsakymą, savo vyriausios 
galvos šv. Petro nurodomi 
apaštalai kūrė bažnyčias, 
perdavė kunigams ir dijako- 
natns valdžią jaunutės Baž
nyčios tikinčiųjų dvasiškais 
reikalais rūpintis. Apaštalų 
vyresniajam šv. Petrui teko 
Romos vyskupo mantelis ir 
jo įpėdiniai skaitosi Bažny
čios primatai ir jų jurisdik
cijoje yra viai kiti broliai 
vyskupli, nes Kristus šv. 
Petrui pareiškė: "Tu esi Pet
ras ir ant žios Uolos al pa
statysiu Savo Bažnyčią, ku
rios nė pragaro vartai nenu
galės ir aš tau duosiu rak
tus Dangaus karalystės” 
.(Mat. 26, 18-19). Kristus j-

vykde tą savo žadėjimą, kai 
Jis pavedė Šv. Petrui gany
ti visą kaimenę, visą Bažny
čią sakydamas: *‘Ganyk ma
no avinėlius, ganyk mano 
aveles” (Jonas 21, 15-17).
Priedermės visados 
tos pačios

I
Popiežiaus ir vyskupų 

priedermės ir atsakomybės 
yra tokios pat ir šiandie, 
kokias Kristus suteikė Šv. 
Petrui ir kitiems apašta
lams. Tos priedermės nėra 
kokios tai materijalinės, ku
rios greitai naikinasi ir. dū
lėja, bet dvasinės prieder
mės ir darbai, kuriais krau- 
jami dangiškieji lobiai, ku
rių “nei rūdys, nei kandys 
nenaikina ir kur vagys neįsi
laužia ir nepavagia” (Mat.

palaimirtto Diev-o akyse, jei 
darbas įvykdomas taip, kaip 
Kristaus įsakyta", tr kiti 
didieji Bažnyčios šventieji 
yra tokios pat nuomonės a- 
piė vyskupus ir jų prieder
mes.
Pijaus XII konsekracija

Bažnyčia pati ŠU didžiau
siu dėmesiu ir, galima sa
kyt, net baimingai per kon
sekracijos ceremoniją kon- 
sekratoriaus vyskupo lūpo
mis konsekruojamo prelato 
iškilmingai klausia: “Ar tu, 
kiek žmogiška, silpnybė lei1 
džia, visados būsi pasiauko
jęs dieviškiems reikalams? 
Ar tu mokinsi savo Žmones, 
kuriems esi įšvęstas, žodžiu 
ir pavyzdžiu, dieviškųjų da
lykų, kaip yra dieviškame

6, 20-21). šv. Tomas Akvi-! šventam Rašte hurodyta ? 
fiifetls vyskupą vaižduoja sa-1 Ar tu Mūsų Viešpaties rei

kale būsi skubus ir gailes
tingas vargšams ir eskn-

vo dvasinio darbo žinovu 
j. Kristaus Bažnyčioje.

Vyskupas yra dieviškųjų 
dalykų saugotojas, tikėjimo 
Ir moralų mokytojas, nusi
žeminimo ir kantrybės pa- 
v y z d y s, gailestingumo ir 
meilės vargšui modelis. Taš 
tik dalis, ko Bažnyčia tiki-

tiems neturte r
Prieš dvidešimts penke

rius metus popiežius Pijus 
XII, šiandie garbingai val
dą* Katalikų Bažnyčią, bu
vo konsekruotas vyškUpu.

si iš savo vyskupų. Nebe Popiežių* Behediktas XV jį
priežasties jie vadinami tarp 
dangaus ir Žemės tiltų sta
tytojais.

Didysis šv. Augustinas, 
Hlpponos vyskupas, pareiš
kia: “Nieko nčra pasauly 
sunkesnio, nieko darbinges- 
nio ir labiau pavojingesnių, 
kaip vyskupo valdžia, bet 
taip pat nieko nėra labiau

konsekravo Sištihe koply
čioj. Prie didžiojo popiežiaus 
kojų į visus paduotus klau*- 
Simus atsakė “Taip”, šis 
sidabrinis vyskupavimo ju» 
biliejus liudija, kad, jis iš1 
pildė visus savo žadėjimus 
ir pasiekė Bažnyčioje idea
lų aukštybių.

Krizėse ištvėrė
Būdamas popiežiaus nun

cijum Miunchene ir Berly
ne, o paskiau popiežiaujant 
Pijui XI vAlstybihiu sekre
torium jis nepaprastai išto- 
buliho savo diplomatinį ta
lentą ir tai visa naudojo 
Bažnyčios ir visoą žmonijos 
gerovei. Būdamas nuncijum 
ir valstybiniu sekretorium 
pergyveno visą eilę krizių 
— pasaulio sukrėtimų, if 
savo aukštose pozicijose iš
tvėrė iki pat galo iki buVo 
išrinktas popiežium.

Kardinolų kolegija jį po
piežium išrinko 1939 m. ko
vo 2 d. Jis užėmė Šv. Petro 
Sostą, kai Europos padan
gėse būrėsi dabartinio karo 
juodieji debesys. Mes dėko
jame Dievui, kad tokiais ne
ramiausiais laikais Bažny
čią valdyti pateko vyrūs, ži
nomas Savo minties ir šir
die* prigimtomis kvalifika
cijomis.

Kaip tik jis intronizuotas 
sostan, šiurpus sukrėtimas 
pasireiškė pasauly. Popie
žius Pijus Xll a t Bi rado ne
paprastai keblioj padėty. 
Pamatė, kad milijonai jo 
dvasinių Valkų tarpusavini 
žudosi, kraštai priešo uži
mami ir pavergiami. Visas 
pasaulis pasinėręs sąmyšy
je, O tautos merdėjime. Tad 
visą laiką Pijus XIl be per
traukos darbuojasi, kad ko
kiu nors būdu veikiau pa
sauliui grąžinti taiką ir ra
mybę. Talkon melstis už ra
mybes pasauliui grąžinimą, 
pakvietė vyskupus, kunigus 1 
ir visus tikinčiuosius. 
Kreipias į prez. Rooseveltą

Popiežius Pijus XII krei- 
1 pės net į mūsų šalies prezi
dentą prašydamas padėti 

1 grąžinti pasauliui taiką. Po*- 
1 piežius tai darė, nes anais 
metais lankydamasis Ame
rikoje suėjo į glaudžią pa
žintį su mūsų prezidentu. 
Paskiau prezidentas taikos 
sumetimais paskyrė savo 
personalų atstovą Šventajam 
Sostui, kad taikos reikale 
turėti tiesioginį kontaktą.

Po to šventasis Tėvas iš

leido visiems žinomus pen

kių posmų teisingai taikai 

principus, pagrįstus krikš

čioniškais idealais.

Kol kas tie taikos princi
pai nepripažinti, bet popie
žius nenuilstamai darbuoja
si už taiką ir viliasi, kad jo 
paduoti taikai tie penki pos
mai bus svarbiausias pagrin
das taikos sąlygoms, kai bUs 
nutrauktas pražūtingas ka
ras.
Gelbsti nuo karo 
nttkentėjusltls

Karui bešėlstant visuose 
kraštuose, kaip Europoje, 
Akijoje, taip ir Afrikoje, 
pradėjo plisti skurdas. Ir 
tks Šventąjį Tėvą labai su
jaudino ir jis ėmėsi vienaip, 
at kitaip vargstančiUOBius 
gelbėti. Tuo reikalu Pijus 
XII kreipėsi į kariaujančias 
šalis. Per misijonierių vys
kupus popiežius, kiek tik iš
galėdamas, ištiesė savo dos
nią ranką hUkėfit&jUsleiaa.

Dažnai per radiją vargstan
tiems siilnčia savo šventus 
suraminime žodžius ir apaš
tališką laiminimą.

Per du popiežiavimo me
tus Pijus sakė 84 kalbas ita
liškai, 18 lotyniškai ir pran
cūziškai, 16 ispaniškai) 5 vo
kiškai, 5 angliškai ir Vieną 
kalbą portugališkai. Popie
žiui visos žmonių nasės yra 
lygios. Jos visos kaip viena 
yra Kristuje. Visi žmonės 
yra broliai, o jų tėvas yra 
Dievas.
Meilės apaštalas

Popiežius Pijus Xtl yra 
meilės apaštalas. Prieš už
imsiant šv. Petro sostą jis 
buvo plačiai žinomas, kaipo 
meilės apaštalas. Tad nėra 
kas sakyti apie artimo mei
lę jam likus popiežium. Kai
po moralumo pasaulio mo
kytojas jis nuolat ragina 
žmoniją moralumo kodo, ku
rio santrauka yra Kristaus 
Evangelijoje.

Smerkia naujovinį pago- 
hizmą, denuncijuoja visokią 
agresiją, apgaili tautinių ma 
žumų priespaudą, pagaliau 
smerkia ekonominių gerybių 
monopoliją. Peikia Valstybių 
ginklavimąsi, nes per gink
lavimosi lenktyniavimą vi
sados iškyla karai. Griežtai 
nusistatęs prieš r&Bių per
sekiojimus, sutarčių nepil
dymą, šeimų griovimus. NeS 
tai Visa yra priešinga ne 
vien Dievo įsakymams, bet 
ir pačiai prigimčiai.
Visų juo pasitikėjimas

Praeity dažnai įvykdavo, 
kad • tautos ir žmonės buvo 
atitraukiami nuo Kristaus 
ir Jo Vikaro — Romos vys
kupo, ir bevilties jūroje ban
gų blaškomi jie tolinosi nuo 
uniVėršaiaUš dvasinio Tėvo. 
Popiežius Pijus XII pahau- 
doja kiekvieną saU pfieiha- 
mą priemonę grąžinti pasau
lį Kristui ir Kristų pasau
liui. Dėlto, jis pelnęs nelai
mių karnos j amo pasaulio gi
lų juo pasitikėjimą. Visi sa
ko, kad ne ko kito, bet tik 
popiežiaus Pijaus XII pas
tangomis žmonija bus išva
duota iŠ šio baisaus sukrė
timo ir grąžinta Kristui. 
Jubiliejaus reikšmė

Dievas begaline Mavo iš
mintimi ir gerumu davė 
mums Romos vyskupą; so- 
verenį popiežių, gavo Vika
rą žemėje Pijų XII, kad jis 
P&bauU vestų iš sąmyšiu į 
tvarką, iš karo į taiką, iš 
mirties į gyvenimą.

Pakartodami Mūsų Vieš
paties žodžius: “Aš esu su 
jumis per visas dienas”, mes 
jungiamės šiais tragingais 
laikais su v i s os žmonijos 
šeimyna ir melsdamies reišr 
kiame pasitikėjimo savo 
Dvasiniu Vadu flv. Petre Sos
te. Pasitikime jo vadovybe, 
viltimi, drąsa, įkvėpimu. Po
piežiaus PijaUs XII skelbia
mas DifevO žodi*, jo gyveni
mas ir darbai fnUs mokina, 
kad juo pasitikėjimas nebus 
tuščias. Pasaulio įvykių 
šviežoje ir yra reikšmingas 
Šis Eugenio Pacelli vysku
pu konsekravimo sidabrinis 
jubiliejus.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
ree.

res.

res.

res.

3541 Charmanskis, Juozas (Liudas,, 08, fanner,
Verslą va Kovarskas.

3542 Charmansfciene, Stefa, 00, housewife, res. VerafcVb. 
5343 Charmanskaitė, Elea (Juozas), 35, artist, res. Vers-

lava Kovarskas.
3544 Charmanskis, Henrikas (Liudas), 6o, lawyer, 
Ukmergė.
3545 Charmanskienė, Katarina, 55, housevvife, 

Ukmergė.
3540 Charmahskis, Stasys (Henrikas), 23, student, 

Ukmergė.
3547 Charmanskis, Zbignievas (Henrikas), 82, student,
3548 Cheimeckiehe, Marija (ipolitaš), Wbfker, fcs. N.

Vilnia. i . .
3540 Chelmeckytė, Marija, 20.
3550 Chelmeckis, Liubotaii-as, 16.
3561 Chyrek, Valentas (Simas), both 1900, ariny 

sergeant, res. N. Vilnia.
3562 Chlebinskienė, Ona (vvith 5 children), (LeOpbldAM),

40, res. Šiauliai. \
3563 Chlesbinskas, Vytautas, Šiauliai.
3564 Chiebinskas, Liudas, Šiauliai. .
3565 Chiebinskas, Tadas, res. Šiauliai.
3556 Chlodienė, tarmer, res. Valferava VendšiogaLa. 
3567Chmelevskis, Bromus (Jonas), 22, fanflet,

Giniai Gervėčiai.
3558 Chmieiiauskas, Juozas (Jonas), 42, teacher, 

Prienai.
3560 Cnmieiiauskienė-Svetavičiutė, Vincė, (Johas), 

housevvife.
3561 ChmielsRaitė, Laimė (Juozas), 17, student. •
3562 Chmieiiauskaite, Rūta (Juodas), 16, student.
3563 Chmieiiauskas, Leonardas (Jeronimas), born 1906, 

res. Kaunas.
3564 Chmieiiauskas, Liudas, 30, teacher, res. N&umifestib.
3566 Chojhackis, Stepas (Liudas), born 1915,

3010 Indriūnas, Jonas (Juosas), 40, farmer, ras. Bilaiftiai 
Dusetos.

3620 IndriUdienė, Ona (Ahtanas), 45, fanner, rėš;
BilaiAlai.
Indriūnas, Antanas (Jonas), 11, student.

2 Indriūnas, Vytautas (Jonas), 9, student.
3623 Indriūnas, Algis (Jonas), 8.
3624 Ingelevičius, Alfonsas (Aleksandras), 40, driver, 

res. Vilnius, . . -
3626 liitras, AltOhSks (Ant&ftfcš), 31, Vdrkef, res. Klibini 

Kretinga,
3020 Ihžeiis, v'lltėriš (Jon&b), 45, šalėSmAil, feS. Katinas. 
36BT lasėnea®* uueijn (Antanas), «o, employee, ros.

Kaunas.
3628 lnzelis, Edvardas (Valteris), 11, student.
3629 lšaauskienė-Vilčinskaitė, Ona (Petras), born 1896, 

ėmployeė, F68. VUS&V18R1S.
3630 Ivaškevičiene, Elena (Zakarijus), 30, employee, res. 

Milvida, Pernarava.
3631 Ivaškevičius, Kazys), 33, res. Pernarava.
3638 HRlėievičiUS, Vladas (Motiejus), boru 1902, farmer. 
3633 Bara, Justos (Aleksandrta), 46, iawym\ res. Vilnius 
3084 lsarlenė, Khilijl, farmer, rea Inturkė Kalėtai, 

išarės, PetrM (Juozas), 18, Inturkė,
3030 itaftitė, Mafija, V.

As, 15.

res.

res.

45,

3007
3638 ______ ,
3638 liknuskai, Aktth&s, 48, res. Vilnius 
3640 Iškauskas, Juozas (Jurgis), 42,

Vilkaviškis.
lftit a O n Ai 44-

3642 Išoraltė, Marija, 18, StUdent. ree. Ihkentrai Maletai
3643 lfeora, Jonas (ČėtfaS), 14, studteftt, res. Inkentrai

Maletai, • . ,J' • ’ A '< r
3644 lšoraite, Ona (Petras), 13, Student, res. Ikentrai.
3645 Išora, Petras (Petrai), 18, faftber, tęs. Inkentrai. 
3640 Išorieftė, Emilija (Igftafe), 48, farttef, res. Inkentrai. 
3047 IvaišMS. Jonfti (Ahtanas), 20, vvorker, res.

Radviliškis.
3648 Ivanovas, Vladas, 36, tradesman, res. Vilnius.
3649 Ivanovas, Kostas (Aleksas), born 1912, student, 

res. Kaunas.
3650 Ivanauskas, Aleksandras, 40, vvorker, res. Vilnius.
3651 IvanaUskas, Antanės (Juokas), 17, res. Dobrovėlė

, Pajevonys. * « < m
3652 Ivanauskas, Kostas (Antanas), 29, book-keeper, 

res. Betygala Raseiniai.
Klebonija

fbs, JdfiSs, 
tė, Ona, 18. 
skai, Anum

farmer, res.

student,
res. Kaunas

3566 Cholodas, Jonas (Valerijonas), 68, farmer, res. 13653 IvartaUSkaS, Mykbl&š* employee, res.
V alei ava Vend2iogala. , " Meškuičiai,

3567 Cholodienė,, Eugenija (Vladas), 68, housevvife.
3568 ChOloevskienė, įeresė, 54, farmer, res. Minainiai

Panoteriai. _
3569 Cnotonevsaienė, Teresė (Ignas), born 1890, farmer£ 

res. Ukmergė.
3570 ChriatausKiehė, Marija, 50, res. Stasiūnai Kėdainiai
3571 Chriatauskas Marijonas, 44, forest ranger, res. 

Stasiūnai.
3572 cnnatauskas, VladimiraB, 11.
3573 Chripsevičius, Vacius) Vacius), 32, vvorker, res.

Kaunas. 1
3574 cnripsevičienė-Butkevičiutė, Mikalina (Kazys), 33, 

res. Kaunas.
3575 Chripsevičius, Česlovas), 6.
3578 Christanskas, Česlovas (Johas), 40, inValid, res. 

Lipliunai Kėdainiai.
3577 Cnristanskiehė, Alina, 44, housevvife.
3578 Christanskas, Stepas (Česlovas), 16),
3579 Christanskas, Marijonas (Juozas), 40, employee, 

res. Llpliūnai Kėdainiai.

3654 Ivanauskienė, 27, employee.
3655 Ivanauskaitė, (Mykolas), 2 years old.
3856 IvėhėuMkUs, Petras, born 1908, employee, res. Biržai
3587 IVahėuBkifeftė, Antanina (Benjaminas), born 1908, 

housevvife, res. Biržai.
3658 Ivanauskaitė, Rita (Petras), born 1937.
3659 Ivanickis, Karolis, 72, engineer, res. Vilnius.
3660 IVaniekiehė, Mafija* 06, tea. Vilhiūs.
3661 fvanOVaS, SėVėrtnaŠ (AttkUntijtts), 62, farmer, 

Vilnius.
3662 Ivanovienė, Eugenija (Juozas), 38, housevvife, res. 

Vilnius*. “> i
3663 Ivanovas, Vladimiras (Povilas), 28, studeht, res. 

Vilnius.
3604 Ivanovienė, Marija (Stasysh 26, employee,

Vilnius.
3863 Ivartdvailė, Irena (Severinas)* 7,
3666 Ivanovas, Zenonas (Kostas), 27, vvorker, res. Mi- 

nuškai Ignalinas.
3667 Ivasiuk, jonas (Jonas), 26, driver, res. Vilnius.
3668 Ivaškevičius, Aleksandras (Jonas), 44, painter, res.

BRITAI VISKĄ NAIKINA BURMOJE

("Draugas” Acme telephotb)

Britų, kareiviai Yenangyaunge, Burnoje, naikina aliejaus šaltinius ir įvairius elek 
trinius įtaisymus, kad tas netektų japonams. (Photo radijuota iš Kairo į Londoną, o 
iš ten į New Yorką).

LIETUVIU TAUPYMO BENDROVĖSE GALITE
PIRKTI "DEFENSE" ARBA "WAR" BONUS

Radio kalba gegužės 12 d. nuo 7 iki 7:30 iš stoties WGES, Chicago
Labas vakaras! sūnūs ir broliai galėtų sek- Bendrovės rasime šį atsa
ls 100,000 lietuvių Chica-' min&ai atremti Priešo puo-, kymą, kurį įteiksim valdžiai.

goję tik apie 6,000 priklau
so prie lietuviškų Taupymo 
Bendrovių, kur gauna už sa 
vo įdėlius nuo 3 iki 4 nuo- 
šimčių, o skolintojai pato 
giais mėnesiniais atmokė j i-

limą ir apginti mūsų kraš
tą, mūs namus nuo priešo 
ir priešo bombų. Taigi, mes 
turime pirkti defense bonus, 
kad jais atmokėti už darbą 
ne kam kitam, bet mūsų pa-

Lietuvių Bendrovės ran
dasi bene kiekvienoje apy
linkėj :

VVest Side — Mutual Fe
deral Savings & Loan Asfen.

______ _______ of Chicago, 2202 WeBt Cfer-
mai ižmoka mortgičius ant ČIU darbininkams, kurie ga- mak Road.

mina ginklus mūsų karei-1 Brldgepnrt _ Kelstutis
vdam8, Building & Loan Assn., 3236

Užvakar, vakar ir šiandie S. Halsted St.
į jūsų namus atsilankė arba Brighton Park — Gefdimi- 
atsilankys atstovas valdžios, nas Building & Loan Assn.,

Liėttivft Taupymo Bendro-; kuris vadina3 "Minute Man" 4425 S Fairficld Avenue ir 
vių Sąjunga greitu laiku per ir kvies Prisižadėti ir pirkti Midland Building & Loan

res.: radio siatematingai aiškina Defense arba War bonus , Assn- 4038 S Archer Ave'
' lietuvių visuomenei apie tos Duokit >am Prižad* raštu' i Park - Chica-

rūšies bitnį ir patogumą. I kad Pirksite už $18 75’ ^-iK0 SavinS8 & Loan Assn ■ 
50 arba $75.00 karo bonų 6816 S. Western Avenue.

res.

savo namų.

Dėl to, kad toks mažas 
nuošimtis lietuvių žino ap e 
pelningą būdą taupyti ir 
lengvai atmokėti mortgičių.

Sį vakarą aš tik nušvie- kas mėnuo, kas trys mėne
siu patriotinį veikimą Tau- kag šeši mėnesiai arba3580 Christanskienė, Marija, 40, housevvife. ______________ ,__________ ,_____ , r_____,___

3581 Christ&hBkas, Vladas (Marijonas), Vilnius. * ) Pymo Bendrovių, kurios nuo dažnai, kaip galite.
3582 Christauskas, Marijonas (JUozatš), 40, Vvorker, res. 3669 Ivaškevičius, BfOhius (Feliksas), 33, shoemaker, pat įvedimo Defense arba Kada pirksite bonus, atsi
3583 ChristausKienė, Marija, 48, housevvife. 3670 lVaškevičiūtt* Pertiinartdaš (Juozas), born "l89?, 'tT m^ite’ kad Lietuvių Tau
3584 ChrisLaaūskas, Vladimiras (Marijonas), 10, student enlployfee, reB Jašiūnai Vilnius. atstovauti buvienytų valsu- pymo Bendrovės yra pasi
3585 Chfohštauskienė, Juzefą), 70, farmer, feš. PkŠėivid j3071 Ivaškevičius* Stasys (JUozas), 51* farmer, res. Mil- ju valdžią ir per savo ofi- ryžusios jums bonus išduoti

Batakiai. , . . j vidai Pernarava^ sus pardavinėti U. S. De- nįa Dat už įteiktus Dinieus
3586 CJhruus, Zenonas (Aleksas), bčrh 1920, ttorkėf, reS. ,3672 Ivaškevičius, Kazys (Kazys), 81, farmer, rėš. Mil- fense Bonds. Lietuvių Taupymo Bendro

3873 Ivaškevičienė, Jadvyga, 20, farmer, res. Milvidai. ! Mūsų broliai ir sūnūs kar 
3674 Ivaškevičienė* Elena, 27, farmer, res. Milvidai.
oSIS ęsteral?- Hmų jūrų, kad nuvyti prie- pirkti per lietuviškas Tau-
3676 Ivaškevičiūte, Asta, 3. nil > „ ,3677 Ivaškevičiūtė, Kristum, 7 months old. ! 8ą “Uo mu81) zemes' nuo, pymo Bendroves.

Vilnius.
3587 Chucens,, Mečys, 42, driver* res. Ignalinas.
3588 lgnačehskienė, Vanda* 30, seamstress, res. Daržy- 

niškiai Rudnia.
3589 fgnačenskaitė, Kristina (Vaclovas)* 8.
3590 lgnašiunas, Jonas (Petras), 35, teacher, fes. Šilališ

kiai N. Radviliškis.

, - vės ragina visus lietuvius
du gina mūsų laisvę už to Defense arba War bonus

3678 Ivaška, Mykolas (Alfeksahdras), bbrn 1917* vvorker, mūsų namų
3591 IghaŠiuhiettė, Liuda (Atitartas), 26, hoišeiVife, rėš. res. Rukšanai Trakai.

Latveliai N. Radviliškis. 3879 Ivinšklfc, Stasys, 27,
3392 lgnašiunas, Aloyzas (Jonas), 7. KaiŠedorist -
3593 lgnašiunas, Algimantas (Jonas), 4. 3880 Ivaškevičienė, Jadvyga (Leopoldas), 23* .farmer,
3395 lgnašiunas, Gytis-Vilius-Antartas (Jdhaš), 1. ! feš. Milvidai Pernarava.
3596 Ignatavičius, Aleksandras, 30, emlpoyee, Peš. Kaunas 3881 Ivoškevičius, Stasys, 45, farmer.
3597 IghataViČiertė, Julija, 40, housearife. ; 3682 IvoškevičienŠ, Elena (Žachatas), 31.
3598 lgnatavičiutė* Laimutė (AieksAndraš), 13, student. 3683 Ivoškevičius, Kažys (Kazys), 33, farmer,
3599 IgnatavičiUtė Aldona (Aleksandras), 19, chorus giri 
3800 Ignatavičius, Mikas (Juozas), 40, fanner, res. Bez-

H q rj i olM b i Ji i
3001 Ignatavičius, Vacius (MikaS), 28, farthėr, res. UŠU- 
raistis Deltuva
3002 Ik amas, Vladas (Juozas), born 1896, employee, res.

Zarasai.
3003 lkamienė, Lihda (Jonas), Uorh 1905, employee, Pės.

Zarasai.
3004 Ikamas, Vytautas (Vladas), born 1924, student, rėš,

Zarasai.
3005 Lekienė, Pėtrottė, 30, res. Kaunaa
3006 Ilekys, Juozas (Antanas), 40, re& Kaunas.
3007 Ilekys, Vaclovas (Juozas), 3.
3006. Ikekytė* Elena (Juozas), 2» t
3009 Ilkelytė, Genė (Juozas), 5.
3010 Ilgūnas, Julius (Vincas)* 27, army officer* /res.

Vilnius.
3011 Ilgūnas, Kasys, born 1014, student, res. Kaunas.
3012 Imbasart, Povilas (Jonas), 27, fanner, re3. U žirais 

tis Deltuva.
3013 lndriunienaitė, Elena (Pradas), 20, farmer, res. Ka- 
majėliai Kamajai.
3014 Indriūnas, Pranas (Juozas), 50, res. Katttajtliai.
3015 Indriunienė, Koste (Justinas), 45, farmer, res.

Ramajėliai.
3016 Indriūnas, Algis (Pranas), 19, student.
3017 Indriunaitė. Vida (Pranas), 18, student
3618 Indriūnas, Vytautas, (Pranas), 11, student.

railroad employee,

Ragina taip daryti dėl to.
Kuo mes prisidedame prie kad bus laikas, kada valdž ą 

res. apgynimo savo ir mūs kraš-; paklaus: “Kiek lietuviai iš- 
to laisvės? Mes turime ga-'pirko bonų?” Taigi rekor- 
minti ginklus, kuriais mūsų duose Lietuvių Taupymo

res.
IKPernarava

3684 Ivoškevičiutė (Kazys), 8 years old.
3685 Ivoškevičiutė (Kazys), 5 years t>ld.
3680 iZokaitienė, Oda (Juotas), 50, vvorker, res. Kaunas. 
3087 Irmalajus, Valijanaa (Zld&jevas), borrt 1911, farmer, 

res. Milkunal Adutiškis.
3688 Via, Jurgis, 45, employee, res. Daukštas Zarasai.
3689 VIa, Rimas (Jurgis, 5,
3090 Vlaitė, Milda (Jurgis), 7.
3091 Ylieftė, Stasė (Kostas), 30, housewife, res. Dukštai

Kamšai.
3692 Jablonskis, Cesius (Ignas), 42, book-keepėr, res. 

Pabradė.
3093 J e c* e vičius, Lečnas (Jonas), 20, Worker, res. 

Kaunas.
3804 j ackė’/ičiuS, Stasys (Lėohardaš), born 1903, nrorker, 

res. Kaunas.
3695 Jackevičius, Viktoras, 32, army offlteT, res. Vilnius.
3696 Jackūnas, Kostas, 31, blafcsfchlth, reS. Lfttiifteikiai 

Pabiržė.
3097 Jackūnaitė, Laimutė, 12, res. JUHjSdAVa, Garliava. 
3698 Jacunskas, Medardas/(Kazys), 62, farmer, res. Se- 

m etiški, a i Deltuva.
3099 Jacuhskleuė, Elena (J’lošas), 54, farmer, res. 

3T00 JačiUlledė, Emilija (Antanas), 30.

(Daugiau bu)

Town of Lake — Conti
nental Savings & Loan Assn., 
4559 So. Paulina St.

Aštuonioliktoj — Univer
sal Savings & Loan Asšn., 
1739 S. Halsted St.

Cicero — St. AhthOny 
Savings & Loan Assn., 1500 
S. 49th Court.

Vieos šios bendrovės už 
patarnavimą valdžiai parda 
vime bonų nieko negauna, 
bet yra pas: ryžusios tarnau
ti Suvienytų Valstijų gero
vei ir žtnonėmš savo apy
linkėse. Taigi, naudokitės jų 
patarnavimu.

J. P. Varkala, sekretorius

TREMTINIO PERGYVENIMAI'
Kelionė iš pavergtosios Lietuvos per įvairius kraštus — Ispaniją, Portugaliją, 
ir 1 ’ietų Amerikos valstybes — į laisvės šalį — Ameriką.

K. BARAS
kabai (dom'al. vaizdžiai ir gyvai aprašo savo jNpūdžiuH, kuriuo* patyrė keliaujant |H*r 

jvaiHua krantus ką tik išleistoje knygoje —

"TREMTINIO PERGYVENIMAI"
K. Baraa yra autorius labai įdomios knygos “Bol5evizmo Siaubas Lietuvoje”. Toji kny

ga labai greitu laiku buvo išparduota, šiuo laiku autorius K. Baras iileido šią labai įdomią 
80 puslapių knygą apie savo pergyvenimus.

Tremtinio Pergyvenimai”, su meniškai nupieštu viršeliu, parduodami po 
50 centų už vieną kom ją; 20 kopijų galima nusipirkti už $8.00; 50 kopijų už 
$19.00; ir 100 kopijų ui $33.00.

(Visas iios knygos pelnas skiriamas a. a. Kun. Jono Navicko Seminaristo Fondui) 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave. Chicago, Illinois

Ii
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Purchase of War Bonds and Stamps is Vary Strongly Urged by the
LITHUANIAN BUILDING LOAN ASSOCIATION LEAGIIE OF ILLINOIS

(West Side)
MUTUAL FEDERAL 
SAVINGS and LOAN 
A8S’N. OP CHICAGO
2202 W. CERMAK ROAI) 

Phone: CANAL 8887.

(Bridgeport)
KEISTUTO SAVINGS 

and LOAN ASS’N.
8286 80. HAL8TED ST. 
Pilone: CAI.UMET 4118.

To aid the National Defcaae, I

[ wiD iavect the aum of * -
I will bny theae Bondi:

□ From a poat of&re. buk. «• ethar aat
□ By mafl from tba Tr..mr.. <rf dm U,
□ Umler a Pay-Boll Sa.ia» Plaa (ar •

aCaet at ptaoa of ĮMĮilty—ti

(COtJFIOCMTIAL)
traelt

I wiH faithfufly fulfill this pUdge for the duration of the Wer or ao long u I am Gnandally able to do

Look at the pledge, above. It is a copy of the p'edge you will be asked to 
sign now during the War Bond Pledge Drive vvhlch hegan In Illinois Monday, 
May 11. America’* Fighting Men Have Pledged Their Llves For You! Pledge 
At I^east, 10 Per Cent Of Your Income For Them‘

Illinois
l/V IN FULL 
SWING!

HAVE YOU MADE YOUR PLEDGE?

Minute Men Will Cali On Every Heme In Illinois 
During This Great PLEDGE DRIVE! Net 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 who are 
giving their time and effort to help 
raiše money for their country ... your 
country. They vvill call on every single 
home in Illinois. Not one home . . . 
not one person vvho receives or can 
earn an income of any kind ... vvill be 
overlooked.

e
So be ready when the Minute Man 

calls. Be ready td pledge as much as 
you can afford out of your income — 
regularly. Ta Ik 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.

Pkldfle 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 your vvill- 
ingness to let the United States ha ve 
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- 
cauae the U. S. Treasury Department 
needs to knovv exactly hovv much 
money it can depend on borrovving 
every vveek, 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 Wortd. One that is 
guaranteed—both principai and inter
est—by all the resources of the United 
States government.

Šame Bonds—Only The Name Hos Changsd“'S
Before Pearl Harbor (hese bonds 
vvere called Defense Bonds. Novv 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 vvho 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 equipment these bonds vvould buy.

We’ve all had to do Vvithout certain 
things the lašt few months — things 
people in other countries have never 
had. Būt there’s one thing aure vve 
can’t do vvithout — Victory.

Remember that vvhen the Minute 
Man knocks on yo\ir door to get your 
pledge.

Be ready.
Sign the pledge—and pledge plentyl

WAR SAVINGS STAFF
OF ILLINOIS

(18th Street)
IJNIVERSAL SAVINGS 

and LOAN ASS’N.
1789 80. KARSTE D ST 

Phone CANAL 8500.

(Marąuette Park)
CHICAGO SAVINGS and 

LOAN ASSOCIATION
6816 80. WESTERN AVĖ. 
Phone: GROVEH1LL 0306.

(Brighton Park)
GEDIMINAS BUILDING 

and LOAN 
ASSOCIATION

4425 80. FAIRFIELD AVĖ. 
Pbone: LAFAYETTE 8248.

MIDLAND BUILDING 
and LOAN 

A88OCIATION
4088 ARCHER AVENUE. 
Phone: LAFAYETTE 6719

(Town oi Lake
CONTINENTAL 

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

4559 80. PAULINA 8T. 
Phone: YARDS 0145.

(Cicero)
ST. ANTHONY SAVINGS 

and LOAN 
ASSOCIATION

1500 80. 49TH CT. CICERO, 
IIJJNOIS

Pbone: CICERO 412.

ALL ABOVE LIRTED A8SOCI- 
ATION8 ARE AUTHORIZED 
AGCNCIE8 OF THE UNITED 
STATES GOVERNMENT TO 
SEIA U. 8. WAR BONDS IN 
THEIR OFFICES.
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PER VALANDĄ NULEISTI 4 NAIKINTUVAI

ARD 23-čias metinis seimas gegužės 17 d Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 13 d. 7:30 v. v., Chi- 
oagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

Lucille S. Dagis, rašt.

išvažiavimas
Gegužės 24 d. Spaičio dar

že skambės lietuviškos dai
nos, muzika ir bus įvairiau
sių pamarginimų, nes drau
gijos "Lietuvos Ūkininkas” 
išvažiavimo komiteto nariai: 
J. Martinkus, J. Kopūsčius 
ir J. Pečiukas planus daro 
surengti kuo gražiausi išva
žiavimą.

į Taigi, visi draugijos na
triai bei draugai kviečiami 
rengtis prie šio išvažiavimo. 
Vlfį važiuokime! Viai šok
sime! Visi dainuosime! Vi-vy • ’ . r , • i
siems užtikrinta kuo ama- 
giausiai diena praleisti.

" u ' f ’ ?

Finansų rašt.

war times— 
save dimes”

(kovo 4, 1919). Per tuos me
tus daug ir našiai pasidar
bavo rėmėjos ir visi dosnie
ji, gerieji seserų Kazimie
riečių prieteliai.

Šimtams mergaičių duota 
stipendijos, išauklėta daug 
talentų, padėta daugeliui se
sučių siekti kilnų jų gyve
nimo tikslą, teikiant reika
lingą "kraitį” iš ARD iždo.

Šįmet, gegužės 17 d. susi- 
važiuos visi geradariai ir 
globėjai to mūsų kultūros 
židinio išklausyti raportų, 
kas per metą nuveikta, su
daryti planus būsimam vei
kimui, patarti tolesnei dar
buotei ir paremti finansiniai 
Šv. Kazimiero akademiją.

Šįmet birželio 4 d. baigs 
akademiją 124 mokinės. Tai 
didžiausias būrys "gradua- 
tes”, kokį iki šiol akademi
ja turėjo.

Ateis atostogų laikas. Per 
tris mėnesius seserys netu-

EMPTY the dirt bag of your 
vacuum cleaner after every 

deaning job. This vvill keep the 
cleaner at peak efficiency, prolong 
its life, and reduce repair bills.

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 
krikščionis.

You'll save many dimes through 
bandling your electrical equip- 
eoent vvith care. invest those 
dimes in u. >. savings stamps— 
for the sake of democracyl

Dvi Lietuvos vienuolės 
Piety Amerikoje

Nekaltai Pradėtosios Šv. 
Panos Marijos kongregaci
jos dvi seserys; sesuo M. 
Vincenta (Felicija Rogals- 
kytė) ir sesuo M. Augusti
na (Apolonija Sereikytė) 
jau nuo praėjusių metų lie- j 
pos mėnesio pabaigos gyve
na Argentinoje, Buenos Ai- • 
tęs mieste ir laukia Ameri- Į 
kos J. V. vizų. Konsulatas Į 
tvirtino, kad kaip vienuo
lėms nėra kliūčių vizoms 
gauti. Jas priėmė ir J.’ Ėm. 
Argentinos kardinolas San-I 
tiago Luis Copello ir paža- ‘ 
dėjo padaryti žygių A, Jung
tinių Valstybių Pasiuntiny
bėje, kad minėtas vizas grei
čiau gautų.

Dabar jų adresas: Coiegic 
Maria Auxiliadora Palos 
560, Buenos Aires, Argenti- j 
na.

I REMKITE "DRAUGĄ

bankietas Ą 11/ Ą C h A R A D Pasirinkti ir Prisipirkti 
L-ZAIIx/AO Lz/AD/Ain Geresnės Rūšies Anglis 

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU 

GeresnEs Rūilei Anglys Gmuuuiiu, Ttk U Tohinojutų Vtlatljy. 
(Valdžios patarimai anglinlnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, kares pro
dukcijos deiel, gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namu reikalams)

PRIPILDYKIT SAVO SANDĖLIUS ld SEKANČIO PASIRINKIMO:
f, TV--------- WEST VIRGINIA Pocahontas Mine Run, IS <t«Q Art
I* A >. gerų mainų, daug dulkių lSimta. Perkant 5

J _\ ,tonos arte dang.au, už ton* ..........................
I SinuIkuHut yra daug pigesni.

( } BLACK BAND LUMP anglys, ui

• Elizabeth, N. J. lietuviai 
parapijonai paruošė. gražų 
bankietą kun. J. Simonaičiui 
20 metų kunigavimo sukak- 
ties proga. Kun. Simonaitis 
čia gimęs, bet patriotingas: 
airių seselių vieton parapi- 
jinėn mokyklon pakvietė lie
tuvaites pranciškietes. Jis 
ištaisė bažnyčią, mokyklą, 
kleboniją, šalę (viskas kai
navo apie $50,000). Jo pą-. 
rapijoj vargonininkauja ko
mpozitorius J. Žilevičius, o 
klebonui padėti iš JMariaųa- 
polio kolegijos atvyko liąl- 
tuvių kalbos mokytomis dr. 
kun. J. Starkus.

Demokratai pagerbs
tėvus gegužės 14 d.*
Politinė organizacija 
pagerbs tėvus sūnų, 
kurie tarnauja U. S. 
armijoj ir laivyne

Rengia 11 Wardo Lietu
vių Demokratų organizacija 
gegužės 14 d. Chicago Lie
tuvių Auditorijoj.

?’ i. •
Tame yąįcąre bus pagerb

ti lietuvės motinos ir tėvai 
tų jaunuolių, kurie tarnau
ja Dėdės Šamo ginkluotose 
pajėgose. Ne tik nariai ir 
tie, kurie gaus kvietimus, 
bet ir tie tėvai ir motinos, 
kurių kvietimai, nepasieks, 
prašomi dalyvauti.

Apart atžymėjimo ir vai
šių, turėsime progos maty
ti U. S. Navy filmą, kuri 
yra labai įdomi ir išgirsite 
iš U. S. Navy atstovo kalbą. 
Taip pat kalbės teisėjas J. 
T. Zūris, šen. R. J. Daley, 
aid. H. B. Connelly, P. Gri
gaitis ir L. Simutis.

Įžanga nemokama. Pra
džia 8 vai. vak.

KOPPERS COKE (KOKSAI), ui vie 
n* toi»4................................................. ......................

t**r>raum«" Acme telephoMM
Laivų fabrikuose, Kearny, N. J., per 50 minutų į van

denį nuleisti vieni paskui kitus keturi nauji karo laivai, 
vadinamieji naikintuvai (destroyeriai). Tai yra pasaulinis 
rekordas. Viršuje laivai: Fletcher (kairėje) ir RadfOfrd; 
apačioje: Mervine (kairėje) ir Quick.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

kėms ir visoms, kurios vir
tuvėje padėjo.

ARD 9-l|as skyr.
Elzb. Brazauskienė,

komisijos pirm.

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ’

Kuomet bile koks nors pa
rengimas pavyksta, rodos, 
tai būtų komisijos nuopel
ną^ b^Į kpąni^joą parijas 
niekais nueitų, jeigu dauge
lis kitų neateitų pagalbon.

Taip ir su bankietų kum- ( 
gams Griniui ir Abromavi
čiui pagerbti, kuris įvyko 
gegužės 3 d.

Taigi, šia proga dėkojam 
kleb. kun. I. Albavičiui už 
visus patarimus; kun. Ma- 
žuknai už sumanų vakaro 
vedimą; "Draugo” adminis
tratoriui kun. Cinikui, kun. 
B. Griniui ir kun. Zakaraus
kui už atsilankymą ir kai- . 
bas; “Draugo” red. šimu
čiui; kunigų tėvams ; už pa
puošimą vakaro savo dai
nomis Janušauskams ir E. 
Valančiūtei; vietinėms sesu
tėms už stalų papuošimą ir 
vaikų priruošimą progra
mai; "Draugui” ir rddio lie
tuviškų valandų leidėjams 
už pagarsinimus; giminėms 
ir svečiams iš toliau; kalbė
tojams, draugystėms tiž at- j 
silankymą ir prisidėjimą | 
prie dovanų; sodalietėms, 
vytėms ir kitoms už patar
navimą prie stalų; šeiminiu-.

SUPAŽINDINKITE kitus

SU DIENU, “DRAUGU

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų. “Tunable Toni Toms" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti prabilai "CyniboK’ tr j 
“Cyinboi Holders" kur tik reika
lingi. “Hi-Boy after beat Pedslrf* 
benams lr orkestronis, Trflbog,. 
Ciarinetai, Saz&phonai, Trombo
nai "standacu” Udirbysčių, Sinui-- 
kos, Cellos, Strflnlnlai Basai, Gul- 
tarul, Banjos, stonai. Ir -"caMS**, 
"mouth pleces", "mute reeds". lr 
muzikos storiklėe. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių lr 
“casea”. Pataisome ir atnaujina
me visokių Udtrbysčių phonogra- 
fua ar jųjų dalia
A B .O. DRLMMEKS SERVICE

•14 Mazvvell Street, Chtoago

Nationally advertiaed itema.
WHOLESALE
■ . I IQUOR

j IŠTAIGA

FACTORY REPRESENTATIVE

8343 South Western Avenue, Chicago
Telefeaas — REPUBLIC 6051

Hvcilojame 
1»<> »Uą 
Chicago.

jg SEN A
* V? I II“!'

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

NEŽICRINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IK

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

TAIGI 11/
BADIO UUKRASCIO PROGRAMŲI
į Į f 1 IR Vlenintėlto ir Smagiausiai
\ /F \ Vakarinis Lietuvių Programas
\J Amerikoje!

— DEŠIMTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 

■mB KITOMIS Dienomis 9 30 v. vak.(HU Ui MM PENKTAD. ir AEŠTAD 7 v. v

fli/y V 
Defense BONOS—STAMPS 

Now/
Dėl geriausio palengvinimo 

kreipkite prie
FOOT E—Z SHOE SHOP

t
 "NO PAIN” Patentuoti 

Arcbee, praeinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng1- 
vinti visus kojų skaus
mus.

“HEALTH SHOES.'’ Padui- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

Kojos Anstpauda Veltui.

BATAI SZL 2F
189 NO. LĄ SALLE ST.

LAIVYNU KAUTYNES KORALU JUROJE

CONRAD
i Fotografas

Studija {rengta ptr 
aios rflAles su mo- 
dernMkomta atlai
domis lr Hollyarood 
Mumti, Darbo WHFC-I45O kil

D A R A D Yra Gerlaa*las Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L'r'D/tfv Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO

Atvyk | mūsų jardą lr apžiūrint «ta- 
ka ir aiiUMą rūų LENTŲ—MILL- 
WOKK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
. J.Ulini.; Oėl garažų. porčh). vl*- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS (Ml konstrak-

APROKAVIMAS IK PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arha Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

P" PANAUDOKITE PROOF DABARTINĖMS ŽEMOMS 
I NUOŠIMČIO RATOMS.

STATYBAI

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
gurame Corporation. Mokame B%%» Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. .
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Rekmtagn Patarnavimo ! —

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jok. M. Mozeris, Sec’y. 3286 SO. HALSTED ST.

("Timugan" Acme telephoto*

Sąjunginių valstybių karo reikmenų pristatymo kelių 
ir paties Australijos žemyno likimas priklausys nuo di
džiųjų karo laivynų kautynių pasėkų. Sąjungininkų laivy
nai mirtinoje kovoje susirėmę netoli Solomon salų, Kora
lų jūroje — Australijos šiaurrytuose (Vėliausiomis ži
niomis, japonų laivynas išblaškytas).

\V11LK STUDIO
194'; Wes» 33* Street

i imi a possim ► i*r:< k>

PHOSI l. tl Alt! n: 2M3

AIPCRAFT CAP.RIERS

cnuisERr- •. .A
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rijų metų vaikas dvyliką valandų
klaidžiojo po Chicago miestą
*1

Vaikas išvažiavo triračiu tirti Chica* 
gos. Rastas sušlapęs ir permirktas lie* 

taus.
Suvargęs, purvinas ir išalkęs trijų metų Jerry 

Jontschirt po dvylikos valandų klaidžiojimo po pietinę 
miesto dalį pirmadienio vakarą grįžo namo pas tėvus, 
839 East 89 gat.

Motinai nematant Jerry triračiu rytą leidosi “ekspe- 
dicijon” tirti Chicagą. Kai už poros valandų jis negrįžo, 
pranešta policija. Iš darbo grįžo tėvas. Ieškoti Jerry susi
metė kaimynai, skautai, dėdės, tetos ir kitL Policija taip 
jo ieškojo. Savo rėžtu miestą ištiko smarkus lietus.

Pagaliau pavakarėj jis rastas sušlapęs su triračiu 
89 oje gatvėje, arti Cottage Grove ave. Suprantama, jam 
grįžus namo viskas užmiršta.

Mažas vaikas turėjo nemaža nuotykių, bet grįžti į 
namus trukdė lietus, todėl teko mažam ekskursantui pa
ragauti gerokai lietaus ir patirti visokiausių vaikiškų pe. 
gyvenimų.

Lietuvių tremtinių padėtis Sibire.
Jie kalba apie lietuvių "išlaisvinimą0,
o tremtiniai neturi nė menkų krimina- • •
listo teisių.

Sąrašai Sibiran ištremtų- ' ką. Amerikos valdžia net 
jų eina per mūsų laikraščių įkalintam kriminalistui su-
skiltis savo sunkiu, slegia
mu keliu. Jie rieda kaip šim

teikia teisę iš giminių susi
laukti maisto ir reikmenėlių

to tonų šarvuotis, priminda . siuntinėlį. Sibiran ištremtie-
tnas nuliūdusiai lietuvio šir
džiai, kad žmogus, kuris šie 
met gegužės 1-mos šventėje 
Maskvoje kalbėjo apie lietu
vių “išlaisvinimą”, departa- 
vimu pavergė dvyliką tūks
tančių (ir gal daugiau), lie
tuvių, be to, griežtai atsisa
kė jiems prileisti pagelbin- 
gą Amerikos lietuvių ran-

Įt.feT >. • ■ : '________

Kiek Amerikoje 
yra burtininku

- Jungtinių Amerikos Vals
tybėse yra visokių burtinin
kų, kurie spėja žmonių atei- 
tį, priskaitoma iki. 100,000. 
įvairiems burtininkams 
Amerikos žmones per metus 
sumoka 125 milijonų dole
rių.

Kai tikėjimas nusilpsta — 
atsiranda tikėjimas į viso
kius burtus ir į kitus zaba- 
bonus.
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Kasmet išleidžiama 
Lenino kūno balzamui 
100,000 aukso rublių

ji gi lietuviai, kaip Ameri
kos Raudonas Kryžius paty 
rė, neturi (Iš Stalino “malo
nės”) net Amerikos krimina 
listo menkų teisių.

Negali už kraują 
pirkti degtinės

Mrs. Magaret Leonhardi, 
50 m. amž., patraukė teis
man savo vyrą spaustuvinin 
ką Louis Leonhardi, 56 m. 
amž. Jinai teisme pareiškė, 
kad per dvidešimts šešerius 
savo vedybimo gyvenimo m. 
vyras ją visados niekinęs ir 
ji tai visa kantriai kentėju
si. Tačiau paskutiniais lai
kais jos kantrybė pasibaigu 
si, kai vyras pasiryžęs par
duoti kraują ir už gautus 
pinigus nusipirkti degtinės.

Teisėjas Edelman pripaži
no, kad kraujo pardavimo 
sugalvojimas yra nepaken-
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Bolševikų vado Lenino 
Jcūnas išbalzamuotas, bet bai 
^žarnas gerai neveikia. * Kad 
balzamas nesugęstų, tai La

mino karste yra palaikomas 
. šąlantis vanduo. Leninio 
-balzamo palaikymui bolševi 
kai kasmet išleidžia 100,000 

-aukso rublių.
Bolševikai mėgsta kitus 

vadinti buržujais ir kito
kiais vardais, bet toks jų žy ciją. 
gis kaip tektų pavadinti.
Juk tuos pinigus galėtų iš
dalinti darbininkams. Bet 
bolševikams darbininkų rei
kalai terūpi kaip pernykštis

Simu ir vyrą nubaudė 200 Uncija Pamokslą sak6 ka 
dol. bauda ir dar teismo lė- tedro8 rektorius kun. prcla.
domis. Tačiau tai visa pakei t88 , p Morrison. 
tė išbandymu (probacija) i
liepęs jam kas savaitė 15 do Į Vakar katedroj aunilia- 
lerių mokėti savo žmonos ir rus vyskupas ir D. O’Bricn
15 metų amž., dukters išlai
kymui.

Vakar minėta 
ligoniniu diena

Vakar visose J. Amerikos
Valstybėse minėta ligoninių 
diena. Mayoras Kelly tuo rei 
kalu buvo išleidęs prokliama

Daktaras nuteistas 
metus kalėti

sniegas.

Paminklas Judošiui
Teisėjas J. A. Sbarbaro 

vienerius metus kalėti nutei 
sė dr. Frank L. Nathanson,

Maskvoje 1928 meteis hol kur8 PriP»«"t<“ sąmo
ievikai pastatė Judui, pa- kale daryti abortu*' 
minklą. I Daktaro advokatas nua-

—---------------- 1 prendė apeliuoti. Tad nuteis
PLAT9TKITE “DRAUGĄ” 1 tasis laikinai išlaisvintas.
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Eugenio Pacėlli, Vatikano valstybės sekretorius, 1936 m. spalių mėnesį lanko Jung

tinėse Amerikos Valstybėse įvairias katalikų mokslo ir kultūros įstaigas. Viršutinia
me paveiksle matome Eugenio Pacelli, dabartinį popiežių Mount Vernon, Va. Žemuti
nio paveikslo kairėje matome Eug. Pacelli su kardinolu O’Connell, šv. Jono seminari
joje, Bostone. Dešinėje pusėje žemutiniame paveiksle matome kardinolą Dougherty su 
kardinolu Bug. Pacelli, valstybės sekretori ų prie Laisvės Varpo, Nepriklausomybės 
salėje, Philadelphia.

Kas kovoja su 
Bažnyčia - sulaukia 
negarbingos mirties
Per pirmosius tris amžius 

Bažnyčia turėjo 32 popie
žius. Iš jų tridešimts mirė 
kankinio mirtimi ir du bai
gė gyvenimą ištrėmime.

Kitais amžiais irgi daug 
popiežiai kentėjo nuo pašau- 
liAių valdovų, vieni buvo 
nužudyti, kiti kalėjimuose 
mirė. Bet kas tik su Bažny
čia kovojo, tas sulaukė ne
garbingos mirties.

Daugiau kaip 2,000 moterų katedroje 
meldės Šv. Tėvo Pijaus XII intencija

Šiandien į katedrą susirenka Chicagos 

arkivyskupijos mokyklų vaikai. Šian
dien girdėsime kalbant popierių Pijų 
XII per radiją.

Minint šventojo Tėvo Pi-i Popiežiaus kalba bus gir- 
jaus XII vyskupavimo 25 dima nuo 11:30 iki 12:00 
metų sukaktį švč. Vardo dieną.
katedroje, Chicagoje, šį pir] ____________
madienį arkivyskupijos mo- || j |J 
terims pontifikuotos įskil- iviiyyii
mingos padėkos mišios. Au- Cambridge, Mass. klebo- 
xiliarus vyskupas B. J. nas kun. P. Juškaitis mūsų 
Sheil pontifikavo mišias, senstantiems lietuviams iš

leido 432 puslapių didelėmis 
raidėmis naują maldų kny
gą “Maldų šaltinis”.

Negalima eikvoti 
turimo cukraus

tion direktorius Michael F. 
Mulcahy.

Anot direktoriaus, kiek
vienas turįs per daug cuk
raus turi savo turimą cukrų 
vartoti nustatyta tvarka — 
tik pusę svaro per savaitę 
kiekvienam asmeniui. Kai 
tuo būdu vartojant cukrus 
išseks, tik tada galės įsigyti 
cukrui knygutę iš paskirsty
mų boardo. Kitaip gi nega
lės gauti.

Daugiau kaip 2,000 moterų, 
kuone iš visų arkivyskupijos 
parapijų, susirinko į kated
rą ir meldėsi popiežiaus in-

pontifikavo mišias ordinų 
ir kongregacijų broliams ir 
seserims, kurių susirinko 
daugiau kaip vienas tūkstan 
tis.

šiandie katedroje m:sias 
pontifikuos arkivyskupijos 
ganytojas arkivyskupas S. 
A. Stritch. Šiandie katedro
je susirenka arkivyskupijos 
mokyklų vaikai.

Kaip katedroj, taip viso
se arkivyskupijos parapijų 
bažnyčiose, šiandie vakarą 
baigsis tridienio pamaldos 
ryšium su Šventojo Tėvo Pi
jaus XII vyskupavimo sida
briniu jubiliejum.

Šiandien Amerikoje bus 
girdima Šventojo Tėvo kal
ba per radiją iš Vatikano. 
Sakoma, bus specialus po
piežiaus pranešimas Ameri
kos katalikams.

Beveik visi pasižada visu karo laiku 
pirkti karo bonus ir ženklus

Lietuviai i>e raginimų pasižada pirkti
•’ ’ k I

karo bonus ir ženklus.
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Daugiau kaip 100,000 Clu 
cagoj ir apie 80,000 kitose 
Illinois dalyse vadinamų/i 
“Minute Men” vakarais lan 
ko gyvenamus namus ir pri
ima iš šeimų ir pavienių tu
rinčių darbą asmenų raštu 
pasižadėjimus, kad visu ka
ro metu pirks ženklus ir ka
ro bonus.

Šią kampaniją įvykdyti 
skirta trys vakarai nuo 6:00 
iki 9:00 pirmadienį, antra
dienį ir trečiadienį. Tad 
šiandien namų lankymo ir 
pasižadėjimų priėmimo yra 
paskutinė diena.

Angliška spauda praneša, 
kad pasižadėjimų priėmimas 
sklandžiai vyksta. Pirmadie 
nį vakare eilės namų aplan
kyta ir daugiau kaip 90 nuo

i šimčių šeimų ir pavienių pa Į mą.

Trečiadienis, geg. 13 'd., 1942

Gub. Green paskyrė 
adv. Joseph Grish į 
Valstijos Taryba

Gubernatorius Dwight H. 
Green paskyrė advokatą J. 
J. Grish, 4631 So. Ashland 
avenue, Chicago, Illinois Vai 
sti jos Apsigynimo Tarybos 
Svetimų Kalbų Skyriaus na
riu.

Advokatas Grish yra 48 
metų, gimęs Chicagoje, Illi
nois, lankęs viešiąsias Chica 
gos mokyklas ir ęhicago 
Kent College of Law. Jisai 
gavo leidimą praktikuoti 
advokatūrą birželio mėnesį 
1927 metų ir praktikuoja 
advokatūrą nuo to laiko. Jis 
yra Amerikos, Illinois Vals
tijos ir Chicagos Advokatų 
Sąjungos, taipgi Amerikos

Kas turi per didelį kiekį Lietuvių Advokatų Sąjun- 
cukraus ir praeitą savaitę gos nary8 Yra Knights of
per registraciją negavo žen- Columbus narys ir priklauso 
klų knygutės, neturi be sai
ko vartoti turimą cukrų, 
kad tuo būdu veikiau įsigy
ti knygutę, pareiškia Office 
of Production Administra-

X Hariet Lukas yra ne 
tik solistė, bet ir režisorė. 
L. Vyčių Chicago apskr. cho 
ro vakare jos pastangomis 
puikiai atvaidinta komedija 
“Tai politika”.

X Ernest ir PauHna Sut- 
kai, 5234 S. Waahtenaw a v., 
susilaukė dukters. Motina 
ilsis ir duktė auga Šv. Kry
žiaus ligoninėj. E. Sutkus 
yra L. Vyčių Chicago apskr. 
choro pirm.

X Apie St. ir E. Paurazus, 
gyvenančius Detroit, Mich., 
perimant telefonu žinią, kad 
gegužės 7 d. susilaukė sū
naus padaryta klaida var
duose. Turėjo būti David- 
Williaan.

X Šv. Jurgio parapijos 
žmonės raginami iš anksto 
įsigyti tikietų būsimo sek
madienį, gegužės 17 d. parap. 
pikniko Vytauto parke. Pa
togiausia tikietus įsigyti 
Gudų krautuvėj.

X Z. N orkaitės, dukters 
A. Norkaus, savininko pla
čiai žinomos Universal val
gyklos Bridgeporte, 750 W. 
31 St., sutuoktuvės su De 
Rose bus gegužės 31 d. Šliū
bas bus Šv. Jurgio bažny
čioj, vestuvinė puota Darius- 
Girėnas salėj.

X Vincas Rėkus, žinomas 
Na Side veikėjas su savo 
scenos mėgėjų grupe sekma
dienį, gegužės 17 d., šv. Kry-

sirašė pasižadėjimus nuolat 
per visą karą remti vyriau
sybę perkant karo ženklus 
ir bonus. Tik tie nepasižada, 
kurie patys šelpiami, arba 
turi mažus uždarbius.

Kai žmonės savo žadėji
mus pildys, tada šalies vy
riausybė nuolat gaus reika
lingų fondų karą vesti, ne
bus iškeliami dideli taksai 
ir šalis bus apsaugota nuo 
infliacijos.

Visi turį darbą lietuviai 
nė neraginami pasižada rem 
ti vyriausybę, pirkti karo 
bonus ir ženklus ir tuo būdu 
prisidėti prie karo laimėji
mo ir apdrausti sau ir savo 
vaikams laisvę ir šioj šaly 
šviesų demokratinį gyveni-

ADV. JUOZAS J.
P-nas Grish ėmė post- 

graduate kursą ir gavo 
Master of Laws laipsni; 
1935 buvo prileistas prakti
kuoti advokatūrą bylose 
United States Supreme 
Court žinioje.
1935 metais p. Grish atlan

kė kai kurias Europos šalis, 
jų tarpe savo tėvų žemę 
Lietuvą. P-nas Grish yra 
artimai užinteresuotas Ame 
rikos pilietybe ir per pasta
ruosius 25 metus padėjo sve 
timšaliams įgyti natūraliza
ciją.

P-nas Grish gyvena su sa- 
aavo žmona, Monica Grish, 
ir vaikais, Theodore 22 me
tų, Rita Grish 15 metų, Jo
seph, Jr. 12 metų, adresu 
6515 So. Rockwell Street, 
Chicago, ŪL

įvairioms Amerikos lietuvių 
fraternalioms ir civilinėms 
organizacijoms. 1940 me
tais valdžia paskyrė jį kaipo t
Appeal Agent for Local žiaus ParaP- “>«!• LaMarlų 
Board No 99 vakare vaidins “Ponas Dau-

ganoris”.
X Rockford, III., šv. Pet

ro ir Povilo parapija, uo
liam ir gabiam klebonui kun. 
Juozaičiui vadovaujant, bai
giama statyti puiki salė, ku
rios iškilmingas atidarymas 
bus birželio 7 d.

X Ed. Kubaitis nuo gegu
žės 11 d. pradėjo naują dar
bą vienoje Chicago katali
kiško laikraščio redakcijoje 
— vyriausio redaktoriaus 
padėjėjo. Dėl to pasitraukia 
iš Liet Kultūrinio Institu
to sekretoriaus pareigų, o 
“Vytį” redaguosiąs iki sei
mo.

X B. Klimas, L. V. Chi
cago apskr. pirm. ir L. V. 
spaustuvės direktorius bile 
dieną laukia pašaukimo į 
kariuomenę. Jo tėvas N. Kli
mas, jausdamas neteksiąs 
puikaus padėjėjo bučernės, 
4516 S. California Ave., biz
ny — krautuvę uždarė. N. 
Klimas yrtf pirmininkas di
džiausio Chicagoj pašalpinio 
Keistučio vardo klūbo.

X Laidotuvių direktoriau* 
A. M.'Phillips lavonų pašar- 
vojimo įstaigoj guli pašar
votas U S karys Clarence 
Jelinek, gyvenęs tarp lietu 
Vių adr. 937 W. 34 St. Jo 
stovykla buvo Chanute Field, 
ūl. Gavęs leidimą jis vyko 
namo, kad Motinos Dieną 
pasveikinus savo brangią 
motiną. Kelyje prie Monta
na, DI., įvyko nelaimė ir jis 
vietoj žuvo.

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