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Menu, jog kadaise motu
lė pasakodavo apie vaiduo
klius, apie užburtus dva
rus ir vaikščiojančius numi
rėlius. Tai buvo mažų dienų 
pasakos. Tačiau, kaip nus
tebau išgirdęs, jog šiais lai 
kais numirėliai ištikrųjų 
vaikšto. Ir ne kur kitur, bet 
Chicagoj.

Sakoma, jog, berods, per 
eito karo metu Kanadoje

•.. tlat gotefMhent oi 
the people, by the people, for 

the people; shall not perish 

from the earth.”
« —Abraham Lincoln
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VoL XXVI

Ašies Submarinai Prie Mississippi
Didieji nacių 
submarinai.

VVashingtonas, gegužės 15 
d. — Šiandie laivynas pas
kelbė, jog priešo submari
nas nuskandino didelį Jung
tinių Valstybių prekybinį 
laivą nelabai toli nno Missi
ssippi upės žiočių, maždaug 
apie 103 mylias į pietus nuo 
New Orleaną.

Si vieną drąsiausių atakų 
Atlanto pajūryje įvyko 3:30

miręs žmogus, šiandie Chica j vai po pietų gegužės 12 d. 
gos lietuvių komunistų tar-1 Rario

Nuginkluojami prancūzų laivai

pe tapęs vienu veikėjų. Tai, 
matot, paprastas paso su
klastojimas. Ir šiandie iš 
mūsų tie patys komunistai 
nori, kad mes jais tikėtu
mėm.

O tempora, o mores!

New Yorkas, gegužės 15 
d. — Afrikoje rasta vieno 
nacių kareivio dienoraštis iš 
kurio paaiškėjo, jog esą ga
lima, kad Vokietija turi pa
sistačiusi milžiniškų subma 
rinų. Todėl kai kurie sluogs
niai spėlioja, kad šie didieji 
submarinai gali aptarnauti 
mažesniuosius, puldinėjan
čius sąjungininkų laivus 
Amerikos pakraščiuose. Šie 
submarinai gali teikti ma
žesniems aliejaus ir ginklų.

Per kelis mėnesius perei
tais metais, nežiūrint na
cių aviacijos gausumo ir 
viršenybės, nebuvo aišku 
kaip vokiečiai įstengia pris
tatyti Libijon tiek kariuo
menės kiek jie pristatė. Vė
liau paaiškėjo, jog naciai 
galį tai padaryti didžiųjų

("Druugaą" Actu. telephoto)
J. A. Valstybių pastangomis neokupuotos Prancūzijos valdoma Martiniųue sala, Ka

ribų jūroje, išginkluojama. Išmobilizuojam i laivai — mokyklinis Jeanne D’Arc (vir
šuje) ir lėktuvnešis Bearn (apačioj). J. A. Valstybės salą paima savo apsaugon, kad 
ji netektų ašiai.

Olandijos vyskupai prieš 
stojimą nacių organizacijon

Draudžia jaunimui dirbti naciams.

PRANEŠAMA, JOG HITLERIS 
PRAŠO JAPONU PARAMOS.

Rusų ofensyvą prie Charkovo vyksta.

MUZIKAS AIŠKINASI
Lietuvoj buvo pianistas 

Bacevičius. Vėliau jis išvy
ko gastrolėms Argentinoje.
Lietuvą okupavo bolševikai, 
o muzikas Bacevičius atvy
ko Amerikon ir priėmė Ru
sijos pilietybę (sovietų pa
są) “dėl tam tikrų, jums ži 
nomų (mums -nežinomų, J.
V.), aplinkybių”. Nuoširdie- 
ji lietuviai visai teisingai 
tame įžiūrėjo savu noru ver 
gavimą svetimiems ir vėliau 
apie muziką Bacevičių pa
miršo.

Tačiau vieną gražią dieną i submarinų pagalba 
tas pats Bacevičius parašo 
pareiškimą spaudai ir sako
si niekados nepolitikavęs, o 
vėliau pabrėžia, “kad anaip
tol nesitelsinu, nes tam ne
turiu priežasties”. Vadinas, 
jis nesijaučia kaltu. Tad, 
kuriems galams tas pareiš
kimas, p. muzike, kam tie 
pasiaKkinimai?

Be to, ką reiškia, p. muzi
ke, toks jūsų pasakymas:
“Jeigu jūsų supratimu Lie
tuvai gręsė pavojus iš Sovie 
tų pusės...”? Nejaugi Bące- 
vičiaus supratimu Lietuvai 
pavojaus nebuvo?

Naciai nuskadinnę 
du U. S. karo laivus

Berlynas, gegužės 15 d. 
— Berlyno radio paskelbė 
specialų pranešimą, jog šiau 
rėš jūrose nuskandinta Jung 
tinių Valstybių kruzeris ir 
destrojeris. šiuos karo lai
vus nuskandinę nacių bom- 
banešiai tarp North Cape ir 
Špitzbergeno. Kruzeris bu
vęs 9,110 tonų.

kalas, kuriems demokratinis 
rytojus ir mielas ir artimas.

PLAUNAMOS SĄŽINES 
Ta pati “Dirva” išškaičiuo

“Dirvai” vis dar nemiela, j Tarybos narių tariamą
sias politines ir Idėjines 
nuodėmes ir laikraštinėse 
srutose bando išplauti “nu
sikaltusiųjų” Tarybos narių

DIRVOS
DEMOKRATIZMAS

kam susidarė Lietuvos Pi
liečių Są-ga ir kam* vėliau 
sudaryta Lietuvių Tautinė 
Taryba, nes tą Tarybą suda

Londonas, gegužės 15 d. 
— Olandų žinių agentūra pa 
skelbė, jog visose Olandijos 
katalikų bažnyčiose pers
kaitytas Olandijos katalikų 
vyskupų ganytojiškas laiš
kas, kurio draudžiama olan 
dų katalikų jaunimui užsi
registruoti į nacių naujai

KARO EIGA

rą "naujai iškepti demo- (®4Žines- 
kratiniai ‘suverenai’. Vadi- į Gal gi tie Tarybos nariai 
nas, mes — kas kita. Pas ir nusikalto. To mes neži- 
mus susibūrę žmones, yra nom. Bet ar nebūtų, lyg ir 
jau senai iškepti demokra- mandagiau, jei kaltintojai 
tai. Dar daugiau. Jiems de- patys pirma atliktų viešą iš 
mokraUja jau pasenęs daly- pažintį apie degtukų mono-' 
kaa. polį, apie IlgovBkio kontrak

Ot, diktatūriniai pasireiš- tus ir kitus reikalus ir tik 
kimai — kitas reikalas. Tai paskui imtųsi kaltinti kitus 
naujiena. Tačiau maximalė ir kitų sąžines kratinėti. 
didžiuma Amerikos lietuvių Tačiau, geriausia būtų, jei 
geriau linkusi remti tuos mes nešvarius baltinius, jei 
žmones, kuriems demokrati- jų turima, išplautumėm na- 
ja, vis dėlto, yra ateities rei mie, o ne viešumoj.

VVashingtonas. —Ašies 
submarinas nuskandino 
Amerikos laivą 103 my
lios į pietos nno New Or
leaną.

* ♦ •
Maskva. — Vokiečių 

pradėtoji ofensyvą Kry
me tebesitęsia, bet sovie
tų kontrofensyva Charko
vo apylinkėje išsivystė ra 
sų naudai.

VVashingtonas. — Pre
zidentas autorizavo karo 
departamentą* kontroliuo
ti visus keleivinius or
laivius. '

Berlynas. — Naciai pa
skelbė Europos šiatrės 
vandenyse nuskandinę du 
Amerikos karo laivus.

Australija. — Sąjungi
ninkų bombonešiai sek-1 
minga! bombardavo japo
nų laivus New Britain ba
zėse. Pašauta septyniolika 
japonų orlaivių.

Miami, Fla — Ašies 
submarinas nuskandino 
Meksikoj laivą. Meksika

suorganizuotus darbo rate
lius, “nebent, jei susidariu
sios aplinkybės padarytų tai 
neįmanoma”.

Pranešimas sako, jog olan 
dų nacių organas Volk En 
Vaderland pasmerkė laišką 
ir kaltina dvasininkus “or
ganizuojant pasipriešinimą 
už saugių bažnyčios sienų”.
Kritikuoja elgesį su žydais

Pasak agentūros praneši
mo, lafške matomai kritikuo 
jama ir elgesys su žydais, 
nes Volk En Vaderland pa 
reiškė, jog vyskupai “netaip 
susirūpinę žydų likimu” 
kaip panaudojimu to reikalo 
“sukiršinimui olandų ir su
kėlimui įtarimo”.

Reikia manyti dėl panašių 
žygių Lietuvoje sužeistas ir 
arkivyskupas Skvireckas, 
kuris jau-*anksčiau yra. ūžta 
ręs Lietuvos žydus.

Britu kariuomenė 
pasitrankė Indijon

Londonas, gegužės 15 d. 
— Britų kariuomenės pavar 
gę likučiai, apie 5,000 karei
vių, šiandie perėjo Manipur 
valstybės sieną Indijoje. 
Tuo būdu baigta penkių mė
nesių kovos prieš japonus 
Burmoje.

Tuo tarpu Vichy radio pa 
skelbė, neaiaiškius praneši
mus, jog japonai žygiuoja 
Bengalijos įlankos pakraš-

Prezidentas pavedė 
visą U. S. aviaciją 
karo departamentui

VVashingtonas, gegužės 15 
d. — Pabrėždamas, jog 
šiuo metu reikalinga dau
giau transportinių orlaivių 
Prezidentas Rooseveltas pa
reiškė spaudos astovams, 
jog Amerika dalyvauja tie- 
sioginai kovose ir įvairiau
siuose frontuose.
Kiek anksčiau Prezidentas 

Rooseveltas autorizavo ka
ro departamentą perimti sa 
vo kontrolėn visus komerci
nių linijų orlaivius.

Meksika reikalauja 
iš ašies atlyginimo

Miami, Fla., gegužės 15 d. 
— Meksikos pastangos pa
laikyti savo neutralitetą 
šiandie dar labiau įtemptos 
po to, kai pereitą naktį 
ašies submarinas sutorpeda- 
vo pilnai apšviestą ir Mek
sikos vėliavą atžymėtą Mek
sikos tankerį.<.

Bų laivu žuvo keturiolika 
jūrininkų ir jų tarpe laivo 
kapitonas.

Meksikos mieste vyriausy 
bė pasiuntė notą Vokietijo- 
jai, Italijai ir Japonijai, ku
rioje reikalaujama pilnuti
nio atlyginimo ir garantijų 
iki gegužės 21 dienos. Ki
taip Meksika turėsianti im
tis žygių, kurių reikalauja 
jos garbė.

Maskva, gegužės 15 d. — 
Šiandie Amerikoje gamintų 
tankų padedama maršalo 
Timošenkos vadovaujama 
sovietų kariuomenė bombar

Sužalojo japonų 
transporto laivą.

Sąjungininku štabas Aus
tralijoje, gegužės 15 d. — 
Gen. Mac Arthur štabas pa
skelbė, jog antrą paeiliui 
dieną sąjungininkų tolime 
skraidymo bombanešiai ata
kavo japonų laivus Rabaul 
uoste, New Britain saloje ir 
nugalėjo mėginusius pasto
ti kelią japonų orlaivius.

Komunikatas pareiškia, 
jog iš septyniolikos kovon 
stojusių japonų orlaivių pa
šauta septini ir visi didieji 
sąjungiinnkų bombanešiai 
grįžo į savo bazes.
Sužalojo transportinį laivą

Sąjungininkų bombaųe 
šiai sunkiai sužalojo bent 
Vieną japonų transportinį 
laivą strateginiam Rabaul 
uoste.

Kiti sąjungininkų bomba* 
nėšių daliniai tuo pačiu lai
ku atakavo japonų jūros or
laivių baze Deboyne saloje. 
Šioje atakoje nuskandinta 
priešo jūros orlaivis ir pa
degta bazės įrengimai.

Japonai pravedė dvi avia
cijos atakas Port Moresby, 
Naujojoj Gvinėjoj, bet šioje 
atakoe žuvo du jų orlaiviai 
ir okių rimtų nuostolių są
jungininkams nepadaryta.

Coral jūroj japonams 
(botas smūgis, rusai

Maskva, gegužės 15 d. — 
Raudonosios armijos organe

duoja antrąsias vokiečių Ii* 
nijas prie Charkovo.*

Šiame fronte, kurį britai 
apskaičiuoja esant apie 40 
ar 50 mylių, sovietų kariuo
menė perėjo Donets upę ir 
stumia vokiečius atgal.t
Rusai Charkove

Gautieji pranešimai Lon
done duoda suprasti, jog pir 
mosios .rasų kariuomenės da 
lys jau esančios Charkovo 
viduje bent dviejose vietose. 
Kai kurie diplomatiniai sluc 
gsniai pareiškia, jog Hitle
ris esąs taip susirūpinęs pa 
skutiniaisiais įvykiais, jog 
jis įsakęs savo atstovui To
kijo, kad šis skubiai ragintų 
japonus neatidėliojant pra
dėti atakas Sibire.
Vokiečių nuostoliai

Sovietų pranešimai skel
bia, jog vokiečių nuostoliai 
esą milžiniški. Pakelėse į 
Charkovą esą krūvos vokie
čių lavonų ir įvairių karo 
reikmenų.

Apie 400 šimtus mylių į 
pietus rusų kariuomenė ar
šiai bando išlaikyti tavo po 
zicijas Kerčio sąsmaukoj. 
Apie šias kovas sovietai te 
pareiškia, jog “sovietų ka
riuomenės tebesilaiko”.
Iš Kerčio atšaukia orlaivius

Pasak rasų ir aviacija 
prie Charkovo vyrauja ir 
vokiečiai esą priversti atšau 
kti didelę dalį savo aviaci
jos iš Kerčio sąsmaukos.

Virš Charkovo fronto ru
sų bombanešiai sunaikinę 
30 nacių orlaivių.
Vichy įsakė 
laivus sunaikinti

VVashingtonas, gegužės 15 
d. — Valstybės sekr. Hull 
pareiškė, jog Prancūzijos 
laivų Martinikoje nuginkla
vimas vyksta patenkimai. Raudonojoj Žvaigždėj Niko- Jig taįp pat day5 auprasti>

lai Soboleff rašo, jog Coral 
jūroje įvykusi laivyno kova 
įrodė sąjungininkų pajėgu
mą atsilaikyti, kai tuo pačiu 
laiku japonai nepasiekė savo 
svarbiausio tikslo — paimti 
Naujosios Gvinėjos.

jog Amerika bandysianti iš- 
nuomuoti Prancūzijos tanke 
rius ir prekybinius laivus, 
esančius saloje.
Tuo tarpu britų žinių agen 

tūra pranešė, jog Vichy vy
riausybė įsakė Martinkos ko

-Šios didžiosios laivyno mi8ionieriui laivus nuakan. 
kovos išdavos”, rašo, jis, dinti, bet neperleisti Ameri

kai. Saloje yra keturiasde 
šimt prancūzų laivų.

čiu ir esą apie 16 mylių nuo Sostinėje reikalaujama pa 
Chittagong, 80 mylių Indi- skelbimo ašies valstybėms 
jos gilumoje. • karo. Užsienio ministeris

Kitoje Burmos pusėje ja- ' įvykį pavadino įžeidimu 
ponai esą apie 125 mylios Meksikos vėliavos. Tai pir- 

reikalau ja garantijų Ir at- j Kinijos gilumoj ir jų žygis masis Meksikos laivas, nu-
lyglnimo. tebe vykstąs. | skandintas šiame kare.

“aišku rimtai palies karo 
progresą Pacifike”. Jis taip 
pat pažymi, jog nežiūrint
kokie japonų ar sąjunginiu- New York gcguJ8a 
kų nuostoliai bebūtų, evar- d _ M Ne|aon
blausia ea, kuri pusė galės; relJM Amerikos žmo- 
pasinaudoti kovos strategi- n-s ,, uk-tig wnk,ų Uikų 
niu laimėjimu. Ir Ui es, kaj gaJ|

visiškai pritrūkti. Nelsonas 
tuo pačiu laiku pažymėjo 

Chnngkfngas. — Gen. jog nuo šių metų lapkričio 
Stllwell vadovaujami ki- mėnesio Amerikos vyriausy- 
nai tebekovoja Burmoje bė karo reikalams išleisianti 
prieš japonu?. I po $60,000,000,000 į metus.

sunku pasakyti.
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WI5C0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS
Keimins Kronika Kas girdėt pas mus

KAS GIRDH VAUKEGAN'E

gegužės
10 d. vakare. Bažnyčia buvo 
pilna žna risiu, buvo matyt 
oet Ir II kitų miestų. Visą 
savaitę misijas . vedė kun. 
Jonas Jančius, M.I.C. Misi
jos buvo labai sėkmingos, 
net prisirašė naujų parapi
jonų j parapijų.
Pirmoji Komunija 
mokyklos vaikučių įvyko sek 
madiaaį per sumų. Tų dieną 
paminėta Motinų Diena. Vi
so vaikučių buvo 21. Pritai

I Karine. — Gegužės 3 d.
6v. n g»m pn na pi jr\n gyj-
tainėj buvo LRKSA Wis. 
apskrities suvažiavimas. Be 
kitko, nutarta taip vadina- rengia koncertą 
mą Wi8. Lietuvių Dieną šį
met rengti Racine liepos 26 
d. Sokol svetainėj ir darže.
Vieta puiki. Ir kitų miestų 
lietuviams privažiavimas pa
togus, parankus. Vėliau pa
rašysiu plačiau. Kaip kitais 
metais, taip ir šįmet, Wis.
Lietuvių Dienoj dalyvaus
penktų miestų lietuviai. Bū

kinU~P*n>'ok«ią ’p8LMkė mi- ** nuUonu’ kad b°8 dien“' ika8' Ooutf. - A. Battierf, 
ajonlerira. Po pietų klebo- P"*““0’ gyventų ir vi-, Radzvilo — Praau Alkos.

Dnnnia n r avit vakaro Ikaro komisija kviečia visusKengia gražy vaKara ueuviy at8ilattlfyU j
šv. Baltramiejaus choras J cerių. Chorui reikalingo, gąi- 

vadovystėj varg. Stasio 2y-| dų ir kitų dalykų. Pusė pej- 
liaus, sekmadieni, gegužės no bus skiriama ir parapi- 
17 d. Lietuvių Auditorijoj j jai- ■

Pradžia f Vaukeganietis japonų
vai. vakare. Koncerte be vi- nelaisvėj 
so choro dalyvaus solistės: I
Alicė Vaitekūnaitė, Antani
na Bačkienė ir Bernice Pet
raitis ir duetas Šimulynaitė 
ir Butkiūtė. Be to, bus stu 
loštas juokingas veikalėlis 
“Balon kritęs sausas nekel
si”. Valdini— dalyvaus 
Dauderio rolėj T.

nas kun. Pr. Skrodenis, MIC. 
vaikučius įrašė į škaplierius 
ir rožančių.

Bunco party
rengia Šv. Onos dr-ja ryt 
dieną popiet 2:30 vai. Tikie 
tai 25c. Visas pelnas skiria
mas Raudonajam Kryžiui. 
Komisija kviečia visus at
silankyti.

Garbingas svečias 
mūsų klebono lydimas atsi
lankė pas mus į Kenosha, 
būtent kun. dr. Kaz. Rėk
laitis, MIC., Marijonų pro
vincijolas. Ketvirtadienį at
laikė sumą ir pasakė pri
taikintą pamokslą tai šven
tei. Penktadienį klebonas su 
svečiu atlankė mūsų arki
vyskupą Milwaukee ir Ra
cine parapijų reikalais. At
likęs visus reikalus vėl grį
žo į Chicagą.

sų penkių parapijų chorai, i jo žmonos —
kaitė, Magdės — Nellie BU- 
šiūtė, Lapenio — Pranas A-

Ii udalieČHi 
veikimo

Motinų Dieną sodalietės 
bendrai ėjo prie šv. Komu
nijos su savo motinomis, o 
po visam turėjo pusryčius 
ir trumpą susirinkimą pa
rapijos salėje. Pusryčius pa

kurie ‘savo gražiomis daino
mis palinksmintų publiką.

Rengimo komitetą* kvie- Į lekna, Vaisonuko — E. Ga- 
čia visų parapijų chorus, rolis ir kiti scenos mėgėjai, 
nes tai puiki proga jaunimui' po visam bus šokiai prie ge- 
suvažiuot, susipažint ir pa-i ros muzikos. Choras ir va
silinksminti. šokiams sve-'________________________
tainė puiki.

Mes, raciniečiai, su savo 
klebonu kun. A. Jeskevičium,
MIC. dirbsime, kiek tik ga
lėsime, kad būt geros sėk
mės. Bet žinoma, be kitų 
parapijų pritarimo ir para
mos, to neatsieksime.

Visų taip pat prašoma ne
rengti- tą dieną jokių pra
mogų.

Sheboygan delegatai žadė
jo gauti kalbėtoją — adv.
Joseph Wilkus is Sheboy
gan, Wis.

Suvažiavimo delegatus 
skaniais pietumis pavaišino 
67.kp. narės — šeimininkės:
E. Vasiliauskienė, L. Kru- 
čienė ir O. Vasiliauskienė.
Baigus suvažiavimą buvo 
pasilinksminimas.

D. Dokšą, telef.t Jackson 
2717.

šv. Cecilijos choras ir ki
ti ne juokais darbuojasi, kad 
bankietas būtų tikrai šau
nus.

Šią savaitę gauta žinia iš 
Karo Departamento, jog Ka
zimieras F. Jonaitis nesu
randamas. Manoma, jog jis 
pateko į japonų nelaisvę, 
kuomet jie užėmė Corregi 
dor salą. Jisai t ar n a to 
Fourth llogiment U. S. Ma
rines, liuosnoriu ir jau po-, 
ra metų, kaip tarnavo ka
riuomenėj. Jis yra sūnus Jo
naičių, ilgamečių Waukegan 
gyventojų. BuVO vienintėlis 
sūnus iž šešių šeimos narių. 
Pirmoji šv. Komunija

Š v. Baltramiejaus bažny
čioj bus sekmadienį, gegu
žės 17 d. 8 vai. Mišiose. 

Dvynukai -1

Gegužės 12 d. Jono G. 
Žaugros šeimą Šv. Teresės 
ligoninėj garnys apdovanojo 
porele: dukterim ir sūnumi.

Trys broliai gavo 
paaukštinimus

Paivon, Pa. — Trys bro 
liai lietuviai tarnaujanti Dė
dės Šamo kariuomenėje ga
vo paaukštinimus.

Juozas S. Matukonis, 6-nis 
metus ištarnavęs U. S. ar
mijoje, gavo seržanto vistą 
prie Air Corps, Roosevelt 
Field, Long Island.

Antanas M. Matukonis, 
27 m., ištarnavęs U. S. ar
mijoje apie 6 metus, pakel
tas seržantu ir randasi prie 
Service Company, Camp 
Blaading, Florida

Trečias brolis, Jonas R. 
Kssalionis, 21 m., tris me
tus tarnavęs U. S. armijo
je, pakeltas seržantu ir ran
dasi prie Camp Blanding, 
Florida.

DR. VAITO OPT.

aklų jtsmslma. prstoilu 
*" lr aklu

asoossunjBuausL tobuliausi 
BOSĄ MMA VIMO BUDAI

atyda atkretpiazna 1 valku

TT. Marijonu misijos
Cicero, UL — Šv. Antano 

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

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

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

Marian Hills, BĮ. — No
vicijate — liepos 7 — 16 dd. 
— kun. Vincas Andriuška, 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. —
Šv. Šv. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje — liepos 17 —

26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna, M.I.C.

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P. Švč. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd. 
— kun. Petras Malinauskas, 
MIC.

ADVOKATAS

WH1TNEY E. TARUTIS
ADVOKATAI
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALmnet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

IG.om 21114 Tel. ŠTAI* 7R72

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Aselstant State's Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalini teisių praktika 

po antra&u:
One North La Šalie St.

ROOM 121* — Tei.; RANdolph 832* 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriminališkuose srityse.

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. A. Jeskevičiui, 
MIC., 24 d. gegužės sueis 10 
metų kunigystės jubiliejus,

gamino Ann Ališauskas ir Rytą per iškilmingas šv. Mi
šias bus svečių kunigų, o 
vakare raciniečiai rengia

Gegužės 2 d. mirė Petras 
Žičkus, kuris 5 d. gegužės 
palaidotas iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Laidotuvėse žmonių 
dalyvavo skaitlingai, nora 
buvo darbo diena.

Velior/s duvo senas para
pi jonas ir geras katalikas, 
malonaus ir linksmo būdo.
Mirė sulaukęs 55 metų; Pa»- 

-k M-3liko nuliūdime žmoną, tns 
sūnus, kurių vienas kariuo 
menėj, vedusią dukterį ir a- 

j nūkę, brolį Antaną, seserį 
Vintienę Lietuvoje, tėvus ii 
kitą giminę.

, Viską žino
Jonas Marozas, veteranas 

pirmo pasaulinio karo, dau
giau neklausia, kas girdėt. 
Sako, aš pats *viską žinau. 
Mat, saržentas užsiprenume
ravo dienraštį “Draugą”.

Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia. 
TAIiANDOb:

tv-UM tkl »-to» valaodoa kaadMa 
Sekmadieniais papai sutarti-

4712 So. Ashland Ave.
TeL YABDS 1873

Helen Ališauskas.
Gegužės 22 d. paskirta, 

praktikai sodaliečių iškil
mėms, kurios bus gegužės
24 d.

Kitą mėnesį “Sodality 
N e w s” redakciją sudarys 
Ann Jocius ir LuciRe Jo-

Pusryčius kitą mėnesį pa-

bankietą. Vakarienė prasi
dės 5:30 vai. įžanga: augu- 
siems $1.00, valkams — 50c. 
Bilietus prašomi įsigyti iš 
anksto, nes prie durų nebus 
pardavinėjami išskiriant 
svečius iŠ kitų miestų, ku
rie neturės progos nusipirk-

Gegužės 10 d. Eodalietes 
ir kitos draugijos bendrai 
ėjo prie šv. Komunijos mo
tinų intencija, o po viaam 
parapijos svetainėj turėjo 
bendrus pusryčius. Klebo
nas kun. A. Jeskevičiua, M. 
I.C., pasakė pritaikintą pa
mokslą. Altoriai buvo pui
kiai papuošti. B. V.

gamina Stella Borden įr Ma- < ti iš anksto. Tikietų galima 
ry Beitas. Sodalietė1 gauti pas parap. sekretorių

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy-
5Ssa.uarE.“5Xni?!Ss!
metodą. kurto ra*Ajtaaa naal 

gali sutelkti.
SS aCBTSl PATTOIMO 

pririnkime akinių, kurie

MAKE
EVERY

PAY DAY

XaB0W day

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimą*
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Alos 
Ištaiso.

8401 SO. HALSTED ST. 
kampas S4th SL«

Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. Ir Sekmad. pagal sutartį

DR. SELMA SODEIKA,
a d.

AKM

Ofise randasi kiti pataisymo 
mętodų įrengimai akims, ku
rioms almą pagalba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki S vai. kas dieną

ŠNŽradiaaiO ir h*dvrivtarii«nla

fiJA
A1KINA

187 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake SL)
Telephone: — EUCUD 966.

— REZIDENCIJA — 
1441 So. fiOth Av«s Cicero, m 

ToL: Cicero 7681

AMKRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KABIAI 
Telefonas: HEMLOCK 6261.

DR. A. W. PRUSIS
Ofiso tu. vntfinln 6066

M.: BSVorly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiot toL: 1—3 ir 6-8:80 P. M 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

TICiilTnde LiciUYlŲ
Wtiolewle l«quor 
Įstaiga Chicagoje

DMelbv Piudrtnirfman 
Naminių, Importuota

D Lieta vilkę Orilmy.
Parduodame 

Tiktai Tavernams.
Užsakymai Iivežiojami

Sekančią Dteaą. 
Vai: 16 iki 5 Kandimi FRANK VIZGARD, Sau.

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

OFTOMfcTRJfirrAI 
1801 So. Ashland Avi

Kampas lt-Ana 
TeMonsa: OANAL MSk,

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:10 a. m. Ikt S:tt p. m.

Trečiad. lr Mtad. »:1Q a. m. 
 «M »:<• p m.

USTUV1S DAKTARAS 
OFTOMETRIOTAB

atšoko

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-46 SO. CALIFORNIA AVE.

ToL REPubllc 1538—0

JOS F. BUDRIK
EBACTUVaiB

3241 Se. Hdstod St.
Telefonas:

Calumet 4591
D1L RADIO PATABTMD 

PAŠAUKITE: 
TAKD8 8088

Bes. 6958 So. Talman Ara 
Bee. TeL GROvekUl 0617 
Office UL HEftlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI tt 0REUJM48

VaL: 8-4 ir 7-6 vak.

2423 Went Atarduette M.

OR. STRIKOL’IS •"

4645 So. Aahfauid Avenne
OFISO VALANDO8:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Offioe WL YABds 4TB7 <

K tABds HH
Bra: KZVvcod 6167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAŠ a 0KZ&VBOA8 

Ofiso vaLt bob 1-3; nuo 6:36-8:34
796 Wemf «Wh Stmef

Kam kas ištvermingas Iki 
galai, tas bas išgelbėtas.

(Mat 10. n;.

6824 So. Westera Ave.
, Chicago, HL

OFISO VALANDOS: '
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 

3:60 ia 5:06 vai. po piet ir 
aue 6:30 Ud 9.-06 vai. vakare.

Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka
rais pagal sutartį. ~

TaL GABal 6188

V DR. RIKIS
•nTTOJAB’ZK 0KZBUBGA8

2201 VVest Cennak Rd. 
Valandos: I—8 popiet ir 7—k V.

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave. 

Tat REPūHic 7666t!TaL OANal 0357

DR. IZ. ZA1AT0R1S
GYDYTOJAS IB 0SAUSGA6 

1821 Sa Halsted Street

• iki 0 rai. vakars

Tel.: HEMLOCK

6659

DR. JOSEPH KELIA
DANTISTAS

8SW So. Wes1brn Ave.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2:00 vai. ryto Iki 4:00 
v*L vak.; trečiadieniais nuo 0:00 

vai. erto iki UiH rai.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 Sa 4fith 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,

TaL YARda 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IB AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniaia tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rcadenrija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 Iki 8:36 vaL vakarais 
P'-~~ ANTRAS OFISAS

2617 8o. VVestern Ave.
I«L CANal 7171

Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

DR. F. C. WIMSKUMAS
GYDYTOJAS 2B CHIRURGAS
2156 West Cermak Road 

Ofiso toL OANal 2346
Ofiao rak: 8-4 ir 7—9 

Seraėoj pagal sutariL
Beau 7666 M f alrflrid Avans

TaL YAKda 22M

DR. S. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Straat

vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal Bntartį.

Ofiso TeL ........... VIBginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
| GYDYTOJAS B CHBUBGAri 

6767 So. Nestoro Ara
OnBO VALANDOS: 

i Papiet sao 1 H S raL Vak 7 M S
NadSUftmia p* Y"1 autsrtL

AB. CHAM FS ffffAL

GYDYTOJAS tt GURURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
.(Jt-taras iuhoej

TH. MIDvay 8869 Chicago, Ui
OFISO VALANDOSE

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 du e 
vaL popiet ir nuo 7 du vai. vak.

Sekmad nuo 10 iki 12 v»L ryta

Teistanam CANal 4796

DR. FE1ER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1918 60. Halsted 6t
OFISO VALANDOJ: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Bnkmadiasiąii taipgi pagal sutarti. 

Raa. telefonu HEEIap 0484.
OR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso TeL: Yarda 0994
Res. Tel.: Kenvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 u 7-6 v. vak 
Medėhonus nuo 10 ik. 12 vai. dreng

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDY1OJAS IR CHIRURGAS 

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

S iki 4 popiet 7 iki 9 vakari
ir nuirai sutarti.

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

TELEFONAI;
tMtice — HEMloek 5524 
kmergeaey — call MU»way 606: Rm. — HEMloek 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHkMULAN ANO SUKULON
• OFISO VALANDOS*:

Nuo 1 iki 3 lr nuo 6 iki S v. vak.

2408 West 63rd Street

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

OFISO VALANDOS: 
l Nuo 1—4 ir nuo 7—0 vakare

, Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6737
■emu telefonas VIRginia 8481

Rez. Tei. LAFsyette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiao TeL LAFayetta 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDsie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8:90 vak 
rreėiameniaia auo 2 Im 4 popiet

Kai nuardotn gyvenimą 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

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

Dievas suteikia mums g,v- 
rus daiktus per mūsų pačių 
rankas. Italų priežodis

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*
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šeštadienis, geg. 16 d., 1942 DR1O<3AS s

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Iš vokiečių karo belaisvių' 

stovyklos netoli Karaliau* 
čiaus grįžo aštuoni lietuviai, 
karo belaisviai: 1) ltn. Ba
lys Bakevičius iš Šiaulių 
miesto, Dvaro g. 118, 2) ltn. 
Jonas Juškys iš Kauno mies
to, Nemuno g. 19, 3) pusk. 
Pov. Kaminskas iš Vilniaus, 
Didžioji g. 30, 4) psk. Au
gustas Pocius iš Šiaulių ap., 
Radviliškio valse., Kraukė- 
nų kaimo, 5) ltn. Vyt. Stan
kūnas iš Panevėžio, Klaipė
dos g. 24, 6) ltn. Adomas 
Šilingas iš Kėdainių apskr., 
Ariogalos valsč., Palaarklių 
vienkiemio, 7) eil. Feliksas 
Vaišnoras iš Tytuvėnų mies
telio, Raseinių apskr. ir 8) 
pusk. Vladas Vaitiekūnas iš 
Vilniaus miesto, Užupio g. 
17.

Toje karo belaisvių sto
vykloje yra likę lietuvių kar 
ro belaisvių dar 57 žmonės. 
Juos netrukus irgi žada grą
žinti Lietuvon.

kęsis Amerikoje su Versli
ninkų ekskursija, o smul
kiajai pramonei — Jurgis 
Mikaila. Prašymai amatams 
ir smulkiajai pramonei sru- 
privatinti turėjo būti paduo
ti iki 1942 m. kovo 31 d.

Vokiečių teismas už gink
lų laikymą nuteisė: 1. že
mės ūkio darbininką Ber
nardą Lukoševičių iš Pik- 
Čiūnų k. — 4 metais. 2. ūki
ninką Antaną Malecką iš Li
gonių k., Kauno apskr. — 
3 metais. 3. Kazį Glaudelį 
iš Ručkakiemio k. ir 4. tar
nautoją Praną Garnį — po 
vieną metą.

Knygnešiui, senojo lietu
viškojo teatro režisieriui ir 
chorvedžiui Juozui Zaukai 
suėjo 80 metų. Jis plačiai 
pasireiškė dar prieš aną di
dįjį karą Petrapilyje. Dabar 
jubiliatas gyvena Obeliuose, 
Rokiškio apskrityje.

Sudaryti įstaigą amatams 
tvarkyti paskirtas Juozas 
Valentukonis, prieš karą lan

Dr. Serner Persikėlė 
Najjon Vieton

Dr. Serner, žinomas lietu
vis optometristas, kuris per 
daug metų turėjo ofisą a 
dresu 756 W. 35th St., da
bar persikėlė į naują vietą. 
Naujasis ofisas yra daug di 
dėsnis, šviesesnis ir moder-' 
niškesnis.

Keltis reikėjo į naują o- 
fisą svarbiausia dėl to, kad 
padidėjo pacijentų skaičius. 
Senasis ofisas pasidarė per- 
mažas.

Dr. Serner naujas ofisas 
randasi adresu 3401 S. Hal
sted St., kampas 34th SL

Kam reikia įsigyti naujų 
akinių arba pataisyti senus, 
permainyti stiklus, lai nu
vyksta pas Dr. Serner ir 
gaus gerus akinius.

Dr. Serner skelbimas tel
pa kasdien “Drauge”. (Sk.)

Savitarpinės Pagalbos 
Šiaulių komitetui neviauo- 
met spėjant tinkamai aprū
pinti po karo ir trėmimo į 
Sibirą pasilikusius mažame
čius našlaičius, jais susirū
pino patys šiauliečiai lietu
viai. Jau ne viena šeima pri
glaudė pas save vaikus, ku
rie liko be tėvų ir artimes
nių giminių, pajėgesnių juos 
globoti ir auklėti.

flekentėkitl Žemo per SO 
metų gelbėjo šmonėma P* 
lattaa eesema, iibėrijnua 
spuogu ir kitokiai odoe 
negnirimas. Pilk Žemo 
Umdienl Visuose aptieko 
ee 85c. 60c. II. 00žemo

F O a s k i m i R n i r n t i q n s

SKKLBK1TĖS “DRAUGE’

Amerikos Lietuviu 
Kataliku Akcijos 
metraštis

Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės centro valdy
bos posėdyje, turėtame ha
landžio 8 d. Hotel New York- 
er, nutarta šįmet išleisti is
torinę knygą apie lietuvių 
katalikų veiklą Amerikoje. 
Knyga susidės iš sekančių 
dalių:

I Parapijos, II mokslo į-

staigos, m organizacijos, 
IV spauda ir V biografijos.

Į redakcinę Lomiai ją iš
rinkti sekantieji: kun. J. 
Balkonas, kun. dr. J. Koa- 
čius, kun. N. Pakalnis ir 
kun. S. Raila.

Komisija pasidalino dar
bais ir pradėjo savo veiklą.

Galintieji ir norintieji pri
sidėti darbu, bei patarimais, 
malonėkite ^kreiptis į bile 
kurį komisijos narį.

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

CLASSIFIED iC L A S S I F I E D ADS
RENDON KRAUTUVE

Geroj vietoj prie pat bažnyčią Ir 
mokyki*. Vieta išdirbta per 30 me
tų. Geram žmogui proga padaryti 
gerą pelną. Kreipkitės prie savinin
ko dėl platesnių Informacijų.
4S88 WF.ST t5TH NT., CICERO, 
ILK, Tel.: CICERO 689

PARDAVIMUI BUCERNR IR GRO- 
SERNft. geroj vietoj, mišrių gyven
tojų apylinkė] — luunjMts West 21st 
Place ir HtxLeavltt St. Blanls gerai 
išdirbtas per 22 metus. Pardavimo 
priežastis — savininkas eina 1 kitą 
blanj. Atsišaukite telefonu:

CANAL 2687,

LIETUVIS PARTNERIS REIKA
LINGAS OBLIŲ PARDAVINĖJIMO 
BIZNYJE. Jauna pora ar pavienis. 
Pageidaujama tokius, kurie kalba ge
rai lietuviškai. Matykite M r. K. 
Taylor tiktai po 8 vai. vakarais bl- 
le dieną iki sekmadienio. Atsišauki
te sekančiu adresu:

7S3O RO. VVESTERN AVĖ.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearburu Street
Tel.: RANdolph 9488-94?k

HELP WANTED — VYRAI

COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.
ADVANCB AI.VMINTM CARTTTNGS <X>BP. 

274S Wcst Sfllh PI.

REIKALINGAS PATYRĘS "FINI- 
8HER” prie ''novelty” rakandų. 
Kreipkitės prie:

ALIJED CABTNFT CORP.
1052 Wcst Monroe St.

(įsteigta 1880 m.).

““ ‘ PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
tENKIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virt 50 m. tos 
pačios Seimo* rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Reauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthnantan

MODERNI ISvMInė PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

mbnr of
REZIDENCIJA: 

5919 South Troy St. 
Tel. REPublle 4298

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

(XI

l^nngUise
“Sense provides Dollars 

for Defense/“

AI FAKY radiator is often 
blissfully ignored. To hsve 

lt repaired costs little. Būt re- 
pair on the ceiling below, dam- 
aged by dripping water, comes 
high.

T

Spend pennies to repair the 
leak. Save the dollars to buy 
DEFENSE SAVINGS BONDS. Every 

household budget—every salary 
cbeck—sbould go in pert for 
Defense Savings to help defeat 
the enemies of freedom.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

KASPARAS 
K A SPARO NAS

Jau sukako vlenerl metai, 
kai negailestinga mirtis atsky*- 
rė iš mūsų tarpo’ • hnyUnta vy-*. 
rą ir tėveli — Kaspdhą- Kas- 
parflną. ”, , •

Netekome savo mylimo ge
gužės 17 d., 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingasis Dievas su
teikia jam amžina atilsi.

Mes. atmindami tą jo liūd
na prasiftallntmą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas Sv. 
Mišias (su egzekvijomis) už 
jo siela, gegužio 22 d., 8:00 
vai. ryto. Švento Jurgio par. 
bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, ir 
draugus, kaimynus ir - pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Kasparo stelą, 
i

Nuliūdę: MoUcls Kotryna, 
Duktė Monika, Sūnus Algir
das Giminės lr Draugai.

ORNAMENTAI, IRON WORKERH 
| Mums yra reikalinga keletą gerų 
t dirbtuvės mechanikų ir “fitters”. 
į Neatelšaukite jai neesate pilnai paty- 
I rę tame darbe.
E. M. WEYMER CO., 2820 W. Grand

DEGTINES PARDAVĖJAI 
South aidės vvholesale degtinės san- 
dallninkas turi vietos dėl keletą pa
tyrusių. keletą kalbų mokančių, 
degtinės pardavėjų. Turi pilną eilę 
išgarsintų Ir kontroliuotų rūšių deg
tinės. Aukščiausias komisas mokama. 
Pašaukite telefonu: BOULEVARD 
0041 dėl pasitarimo.

HELP U’ANTED — MOTERYS

REIKAUNGO8 PATYRUSIOS IR 
NEPATYRU8IOS MOTERYS prie 
skirstymo skudurų. Kreipkitės prie: 

J. CHAPMAN and SONS 
884 No. Halsted St.

OPERATERKOS
Patyrusios "single needle” Opera- 
terkos siūti prie "power” mašinų. 
Pastovūs darbai, gera užmokestis. 

RUBEN GRAI8 & SONS.
325 So. Market (5th FL)

REIKALINGOS MOTERYS skirsty
ti skudurus; patyrusios, pastovūs 
darbai, gera užmokestis.

M. CHAPMAN A CO.
28S4 So. Looanls St.

MARCELE KVIETKIENE
(Po tėvais JAUTAKAITE)

Mirė geg. 15 d., 1942 m., 9:30 vai. ryto, sulaukus 
pusžs amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Girdiškių 
parapijos, Klūkiu kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: wra Joną; sūnų Ste
poną; 2 dukteris — Bronislavą ir1 Cecilią; 2 seseres, Oną 
Lisauskienę ir jos vyrą Juozapą ir jų šeimą, ir Marijoną 
Wistort-tienę ir jos vyrą Stanislovą ir jų šeimą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie S.L.A. 12-tos kuopos.
Kūnas pašarvotas namuose: 8949 Muskegon Avenue. 

Laidotuvės įvyks antrad., geg. 19 d. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Šv. Juozapo parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Dukterys, Seserys, švogerial 
Ir Giminės.

Laid. direktorius I. J. Zolp, telefonas YARds 0781.

, 1a. m a.
BARBORA KASMAUSKIENE

(po tėvais Sabockaitė)

Gyveno: 4535 South Wood Street.
Minė gegužės 13 d., 1942 m., 11:30 valandą vakare.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kaltinėnų 

parap., Dungerų kaimo. Amerikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Stanislovą; sūnų Ste

poną ir marčią Genevieve; 6 anūkus — Stephen, Jr., Lor- 
raine, William, Theresa, Jerome ir Christine; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų, Lietuvoje paliko brolį Adomą 
Sabockį.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužio 18 d.. 1942 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į švento Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. po pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Marti, Anūkai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tel. YARds 1741.

GAUGE MAKERS IR PATYRĘ 
MIELINO MACHINE OPERATORIAI 
Aukščiausia mokestis mokama. 
PF.F.RLESS TOOL * ENGINEER- 
ING CO., 1138 N. Kllboiirn.

VEITERKOS
ligoms ir trumpoms valandoms. Nė
ra skaldytų Bhiftų; uždaryta sek
madieniais ir šventadieniais.

BOLLING’S
Naujau restaranas Merchandlse Mart 

Apply lliMnik 225 — 2n<l fkoor

DIE MAKERS
Turi būti pirmos klesos. $1.30 J va
landą ir “overtime."

UNITED SPECIAI?TIES CO. 
9705 Cottage Grove Avė.

MOTERYS dėl kepimo ir dėl maž
daug virimo.

BOLLING’S
Naujas restaranas Merrliandlso Mart 

Apply Room 225 — 2nd floor

CORE MAKERS
Patyrę prie pilkos geležies darbo 
“foundry” darbuose. Jei dabar prie 
Defense darbų, neatsišaukite.

AVHITING CORP.
157th ir Lathrop

Harvey, III.

“TOOL, FIXTURE IR DIE* MA
KERS" reikalingi dirbti didelėj 14- 
dirby8tėj; turi taipat būt gert prie 
pataisymo ir užlaikymo mašinų; 
pastovūs darbai ir gera proga ge
riems darbininkams. Naktimis ne
reikia dirbti. Kreipkitės prie 
REFLECTOR HARDWARE CORP.

2245 So. VVestern Avė.

OPERATORIAI
Automatic Screw Machine Operato- 
riai. Turi patys susistatyti. Hand

1 Scretv Machine Operatoriai, taipgi 
i turi patys susistatyti. Drill Press ir 
I Miiling Machine Operatoriai prie 
' mažų dalių. Turi būti Amerikos pi
liečiai.

KELLOGG SWITCHBO.ARP
6850 So. <3cero '

HOT E LILI TARNAITES 
Kambarinės tarnaitės, tarnaitės mau
dyklose ir valytojos — dirbti 6 die
nas J savaitę. Turi būti patyrusios. 
Atsišaukite asmeniškai prie "Em- 
ployee’s entrance", 725 8. Wabash,

STEVEN8 HOTEL

REIKALINGA PATYRUSI “SODA 
FOUNTAIN’” MERGINA patarnau
ti aukštos klegės žmonėms. Alga 
380.00 J mėnesį ir valgis. Darbas 
dienomis ir vakarais. 508 S. Mloht- 

1 gan. CONGRESS DRITG CO.

STOUFFER GIRLS
1 Jaunos merginos ar moterys, nuo 

18 iki 30 metų senumo; baigusios 
i aukštąsias mokyklas; patyrimas ne
reikalinga. Neselkia dirbti sekma-

| dieniais, šventadieniais ar vėlai va
karais. Mins IMvis — 9-11, 3-5.

1 STOUFFER’S RESTAURANT
15« NO. WABA8H

SUPERVISOR 
Dėl Miiling ir Drill Press Departa
mento. Turi būti Amerikos pilietis.

KELLOGG SUTTCHBOARD 
6650 So. Cicero

B A K E R S
First and second hand. Kėksų ke
pėjai. Gera užmokestis. Atsišaukite 
asmeniškai.

GOLDBLATT BROTHERS 
1927 Pershing Road

TOOL IR DIE MAKERS
Dirbti prie Tools, Jlgs, Ftxtures ir 
prie Plastic Moidų. Turi būti Ame
rikos piliečiai.

KELLOGG SWITCHBOARD 
6650 So. Cicero

HOUSE MEN 
Sveiki, stiprūs vyrai. Gabūs darbi
ninkai. Pastovūs, pilno laiko dar
bai. Atstšaukite asmeniškai prie — 
"Employee's entrance". 725 S. Wa- 
bash, 8TEVENS HOTEL.

MOTERIS — dirbti namuose prie 
apvalymo darbų. Rašykite sekan
čiai: MRS. KELIS, 426 Brlar Place, 
Apt. 2—J.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING W0RKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kalnavimo sąrašo.

Prlsiųsklte piūklus paštu “parcei 
post.”

28 NO. LOOMJR STREET 
TEL. MONroe 1397

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

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

Paskalis
I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

JOHN F. EUDEIKIS

LaMnii Kuktoms
Dieną Ir Nakų

4NH7 SOUTH HERaOTAOB AVKNUR

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVKNUK 

TsL LAFayetto 0727

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Radio Programas — 16:66 vai. antradienio tr šaštadlanlo rytate 
U Stoties WHIP (1H0), sa p. šaltlmlsni.

LACHAYVICZ IR SUNAI 
2314 W<mt 23rd Plses 

Tel. CANai 2515

42-44 Rast lMth Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Skyrius: 710 West 18th Street 
Vial telefonai: YARds 1419

J. LIULEVICIUS
4343 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTHONY B. PETKUS 
1410 8outh SOth Aveuue 

TeL CICERO 2109

6812 South Western Avenue
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA lr EVANAUSKAS 
3819 litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10021 Sonth Mlchlgan Avenne

Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanlca Avenne 

Tel. YARds 4908

EE>S
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Tikroji patriotizmo prasmė
Ištikimiems krašto piliečiams specialiai paskirtos pat

riotinės dienos, tai tik lyg įr kokia dekoracija, nes jie 
ne vieną kurią dieną, bet visada yra patrijotai, visada 
pasirengę atiduoti viską savo krašto gerovei ir sau
gumui.

Bet šie sukrėtimų įr krisiu laikai, kuomet ir mūsų 
kraštas turi įtempti visas savo jėgas karui laimėti, vi
siems gyventojams reikalinga reikšti patriotizmas ne 
be žodžiais, ne be paprastais darbais, ne vien ištiki
mumu, bet dideliais darbais ir pačiu aukščiausiu pa
siaukojimu. Dėl to šiuo metu visai vietoje Prezidentas 
Rooseveltas skiria* vadinamą “Aš esu amerikietis die
ną” (I am an American Day).

Tikroj i "Tos ^ieno^prasmė y ra/ltnd ne vien tik pa
radais, masiniais susirinkimais ir kitokiais būdais de
monstruoti patriotizmą ir amerikonizmą, bet patiems 
labiau išsijudinti ir kitus išjudinti į krašto gynimo 
darbus, kurie pareikalauja savęs išsižadėjimo ir aukš
čiausio laipsnio pasiaukojimo — gyvybės, jei tik kraš
to saugumas to pareikalaus.

Mes džiaugiamės esą amerikiečiai. Su ypatingu pa
sididžiavimu tariame “I am an American1’! Ir tuo var
du pavadinta ryt diena, mums primins ne tik šių die
nų amerikiečių problemas ir pareigas, bet ir garbingą 
Jungtinių Amerikos Valstybių praeitį, Mums primins 
tai, kad

jei mes šiandien su dideliu pasididžiavimu tariame
“I am an American“, tai dėl to, kad turime nepri
klausomybę, kad demokratine santvarka duoda mums 
laisvę.

Bet jei mes čia turime demokratinę santvarką, 
laisvę ir gerovę, turime dėl to, kad

buvo žmonių, kurie rizikuodami savo gyvybes per pla
čiuosius vandenynus praskynė kelius, kurte dideles 
kančias ir alkį kentėjo, kurie savo galvas guldė, kad 
iškovoti Amerikos žmonėms ir būsinčioms kartoms 

laisvę ir nepriklausomybę.

Kas su pasišventimu dirba kuriam nors svarbiam 
tikslui, tas nelaukia ir nereikalauja pagyrimų, neieško 
garbės.

Nelaukia pagyrimų ir neieško garbės Sv. Kazimiero 
Seserys, kurios visą savo gyvenimą aukoja šventam 
tikslui — Dievo garbei įr savo tautiečių gerovei. Dir
bantieji tik dėl savo asmeniškos, tuščios garbės dide
lių darbų nenudirba, toli nenueina.

Sv. Kazimiero Seserys daug nudirbo, bedirbdamoe 
nepavargo ir nepavargs, nes jų darbai remiasi Dievo 
meile ir pasiaukojimu savo artimui.

Nelaukia tuščių pagyrimų ir garbės nė tos kongre
gacijos arba jos įstaigų rėmėjos — Sv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų Draugija, kuri rytoj laiko savo me
tinį seimą ir kviečia visus gerus save tautiečius jame 
dalyvauti. Jų nuoširdus darbas, be abejojimo, sesutėms 
buvo ir yra ne tik stipria mediįsgine parama, bet ir 
geru akstinu kilnųjį veikimą plėsti.

S v. Kazimiero Seserų vedamos parapijinės pradžios 
mokyklos, jų akademija tiek šauniai veikia, palaikant 
mūsų jaunojoj kartoj lietuvišką sąmonę, keliant lie
tuvių tautos vardą, kad jų darbų neremti būtų ir re
ligiškas ir tautiškas nusižengimas.

Dėl to, mes linkime, kad Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos seimas būtų gausingas ir kad jis 
sesučių kilniems darbams atneštų stiprią ir moralinę 
ir medžiaginę paramą.

Naciu ''gudrumas’'

Tiems Amerikos pionieriams ir kovotojams mes 
turime būti dėkingi. Jų iškentėti vargai ir kančios, 9 
jų pralietas kraujas mums turi būti inspiracija didžiuo- aa , aa
tis jų laimėjimais, būti jų vertais ir kai iškyla pavo- 1x8111 TOJI 0811180091)8 
jai Jungtinių Valstybių laisvei ir nepriklausomybei, 
gimti tas brangenybes iš visų savo jėgų, nesigailint nė 

savo gyvybės.

Vokietijos naciai planuoja dar labiau išnaudoti ir 
apiplėšti Baltijos valstybes. Negana to, kad visokie 
vokiečių komisarai Lietuvoj ir kitose Baltijos valsty
bėse darė žygius, kad versti žmones daugiau gaminti, 
daugiau visko priauginti, kad daugiau tektų vokie
čiams, bet dabar, kaip praneša Donald Day, naciai 
kviečia į talką danus Baltijos kraštams išnaudoti.

Prieš kiek laiko Berlyne buvusi vokiečių vyriausybės 
ir Danijos “vyriausybės” atstovų konferencija, kurioj 
suformuluotas planas, kaip ekonominiai “atstatyti” 
Baltijos valstybes. Kadangi danai esą geri žemės ūkio 
ekspertai, o lietuviai “toli atsilikę”, todėl danai “švie- 
čią” Lietuvos ūkininkus. Kadangi Danija šiuo metu 
turinti tiek daug pinigų, kad net neturinti kur jų dėti, 
dėl to Berlynas verčiąs investuoti juos į Baltijos kraš
tą. Tuos galimumus danų komisija jau studijavusi ir 
jų suradusi.

Iš to viso reikia daryti tokią išvadą: vokiečiai oku
pantai Baltijos kraštuose yra ne tik nepopuliarūs, bet 
tiesiog žmonių nekenčiami. Jų “ekspertams” nevyksta 
kraštą išnaudoti nacių naudai tiek, kiek jie norėtų. 
Gyventojai jiems daro visokių trukdymų. Dėl to na
ciai sugalvojo kitą “triksą” — siųsti į Lietuvą, Lat- 
viją ir Estiją tuos danus, kurie yra Hitleriui parei
davę ir tokiu būdu mėgins “šviesti” žmones, kad jie 
daugiau okupantams maisto ir kitokių reikmenų pri
statytų. Bet Lietuvos žmonės supras ir šį vokiečių 
“gudrumą” ir jų prisiųstuosius danus laikys tokiais 
pat “svečiais” atėjūnais, kaip ir vokiečius. Jie žinos, 
kad tie “svečiai” yra atvykę ne iš nepriklausomos 
Danijos, bet iš nacių pavergtos ir kad atvyko ne tie
siog iš Danijos, bet per Berlyną. Tuo būdu ir jie yra 
tokie pat hitleriški “paukščiai”.

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 16 d.)

Rusijai gręsia civilinis ka 
ras ir anarchija, nes gyven
tojai nemoka naudotis lais
ve. Be to, vokiečiai pasikin
kė socialistus, kad tie ardy
tų šalyje tvarką ir verstų 
vyriausybę uimegsti atski
rą taiką su Vokietija.

•
Mirė Juosas Kubilius.....

Gauta iš Europos žinia, kad 
mirė Vilniaus seimo atsto
vas, buvęs Rusijos dūmos 
atstovas, žymus ir šviesus 
lietuvių tautos veikėjas ir 
rašytojas Juozas Kubilius.

Vyčių koncertas....L. Vy
čių choras, A. Pociaus va
dovaujamas turėjo koncer
tą Mark White salėj. Pavy
ko... “Chicagos lietuviškai 
katalikiškai jaunuomenei 
karštai patartina kuo skait
lingiausiai prisidėti prie Vy
čių (choro. {Skaitlingas ir1 
geras lietuviškas choras 
mums labai reikalingas.”
t
Lietuviai pas kardinolą 

Gibbons... Kun. Kaulakis, 
kun. Lietuvninkas ir kun. 
Žilinskas lankėsi pas Balti
morės arkivyskupą kardino
lą Gibbons Lietuvos šelpi
mo reikalais, Kardinolas lie
tuviams parodė' labai daug 
palankumo. Tartasi dėl po
piežiaus paskirtos rinklia
vos visose katalikų bažny
čiose.

Nauja knyga.... Kun. A. 
Staniukynas parašė ir išlei
do 534 puslapių knygą “Ap
mąstymai visiems metams 
ir šventėms”.

Chioago Heights........ Čia
įvyko jaunimo susirinkimas. 
Pirmininkavo kun. M. Kru
šas. Susiorganizavo L. Vy
čių kuopą.

•
Pažinkime socializmą...........

Tuo vardu “Darbininko” 
spaustuvė išleido naudingą 
P, G. parašytą knygutę.

Gamta ir Viešpaties 
tvarka

Bitininkas rodė svečiui a- 
vilius. Pasigyrė, kad bitės 
geresni sargai už ištikimiau- 
sį šunelį, bent dienos metu. 
Papasakojo, kaip jos apsau
gojo jo vaisinius medžius 
nuo drąsių jaunikaičių, ku
rie manė, jog bitės nieko 
neatbaidys — menkas su
tvėrimas. Kaip apsigauta.

Pavasariui beveik baigian
tis, galime pastebėti, kaip 
stropiai paukščiai, ypač 
strazdai rūpinasi savo au
gančiais paukšteliais. Ren
ka sliekus, vabzdžius, kitus 
neatsargius gyvūnėlius, nuo
lat alkaniems strazdukams. 
Ilgą laiką saugoja, peni vai
kus, apgina nuo svetimų 
paukščių.

Turtingas tėvas džiaugė
si išmintinga dukrele, kuri 
jauna rodė gražių talentų. 
Jinai mokėsi rašyti mašinė
le, bet kiek kliūčių; tam tik
ra sistema privalo raides 
išmušti, ir dargi sunkiau, 
tiktai vienu kuriuo nors y- 
patingu pirštu. Sunku įpras
ti, norisi nepaisyti mokomos 
tvarkos.

Kada išėjo pilnus komer

cijos kursus, pati džiaugė 
si, kad mokytojai neleidi 
daryti kaip patinka — pri
vertė taisyklingai naudotis 
amatu. Jos draugė gailėjosi 
nepasekus išmintingos mer
gaitės pavyzdžiu.

Mūrininkas, stalius, visi 
kiti amatininkai laikosi tam 
tikrų principų, tvarkos, ir 
be svarbaus reikalo nenu
krypsta nuo arkitekto pa 
gamintų planų. Iš karto arni
kų gerai darbą atlikti pagai 
nustatytas t/ūsykles, bet il
gainiui pats darbas greičiau 
ir lengvtou atliekamas.

Gamta laikosi jai Viešpa 
ties nustatytos tvarkos; bi
tės, paukščiai, medžiai, visi 
gyvena ta pačia tvarka, kaip 
prieš keletą tūkstančių me
tų, tiktai vienas sutvėrimas, 
protingas žmogus priešta
rauja. Dievas gan aiškiai 
pažymėjo ko Jis laukia iš 
žmogaus, davė įstatymus, 
paliko bažnyčią, kuri be klai
dos vestų prie amžinos lai
mės.

Visur kitur pastebime 
tvarką, taisyklėmis paleng
viname darbus kodėl tas pa 
čias mintis nepritaikinti pil
dant mūsų pareigas Dievui, 
kuris amžių bėgyje žmogui 
nurodė Savo valią. A.B.C.J.

BAŽNYČIOS ATEITIS JAPONIJOJE NEAIŠKI 
Koks dabar Bažnyčios stovis Japonijoje

Anot kun. prelato Tomo 
J. McDonnell, Tikėjimo Pla
tinimo dr-jos nacionalinio 
direktoriaus, Katalikų Baž
nyčia Japonijoje lėčiau pa- 
žangiuoja, negu kitose mi
sijų pasaulio dalyse. Bet, 
nepaisant šio fakto, geroka 
pažanga atlikta tikrojoj Ja
ponijoj. Tarp 1938 ir 1939 
metų tenai 12,588 asmenys 
priimta Bažnyčion. Tad pa
čioj Japonijoj dabar katali
kų yra 117,760, Korėjoj — 
156,382 ir Formozoj — 9,- 
449. Karolinos ir Mariannos 
salose — 21,679. šio karo 
pradžią Japonijoj ir Korėjoj 
darbavosi 95 amerikiečiai 
katalikai misionieriai.

Balnyčios ateitis Japoni
joje neaiški, sako prelatas. 
Tas priklausys nuo įvykių. 
Tačiau yra vilties. Jei po 
šio karo Japonijoje nebus 
statoma kliūčių katalikybei

funkcijuoti, Bažnyčia turės 
prbgos palaipsniui stiprėti. 
Prelatas pareiškia, kad jei 
po karo. Japonija ir nusi- 
statys iš savo krašto sve
timšalius pašalinti, tas ne- 
palauš katalikybės. Japonai 
katalikai galės laikytis sa
vo švento tikėjimo, nes tu
ri savo tautos vyskupus ir 
kunigus. Tokijo arki vysku
pas Doi ir Nagasaki vysku
pas Yamaguchi yra japo
nai.

1938 metais japonų impe
rijoje, įėmus Korėją, Formo- 
zą ir Karolinos ir Marian
nos salas, katalikų misijo
se darbavosi 2,497 kunigai, 
broliai vienuoliai ir seserys 
vienuolės. Pačioj Japonijoj 
buvo 416 kunigų, kurių tar
pe 117 japonų; 214 brolių 
(105 japonai), ir 1,253 se
serys (759 japonės). P. T.

Kaip anų laikų Amerikos patrijotai guldė savo gal
vas, kad Amerika būtų nepriklausoma ir kad mes bū
tume laisvi, taip lygiai šiandien mus pareigos šaukia 
aukotis, jei bus reikalo, iki paskutinio kraujo lašo, kad 
mūsų vaikai ir vaikų vaikai būtų laisvi, kad ir jie su} 
tokiu pat pasididžiavimu, kaip ir mes šiandien, galėtų 
tarti — “I am »h Amerieaa”!

Apie ^milijonas beturiu*”A me ri koje^ d rauge"su^isais 
kitais didžiuojasi galį sakyti esą amerikiečiai, nes dėl 
Amerikos laisvės ir nepriklausomybės ir lietuvių krau
jo buvo pralieta. Nieks neužginčys, kad gen. Pulaskis 
buvo lietuvių kilmės žmogus, o gen. Tadas Kosciuško 
patsai save lietuvių vadino. Be to, lietuvių rankos vi
sais laikais dėjosi prie Amerikos stiprėjimo, prie pa
laikymo jos garbingųjų institucijų. Ir šiandien taip 
pat tūkstančiai lietuvių vyrų karo frontuose pasiruošę 
lieti lietuviškąjį kraują už Amerikos laisvę ir gerovę. 
Ne vienas jų savo galveles jau paguldė. Garbė jiems! 
“Aš esu amerikietis” diena ir yra tam, kad giliau įver
tintume karžygių pasiaukojimą ir kad tai mus visus 
vestų prie didesnių ir garbingesnių žygių savo pilieti
nes ir patriotines pareigas atlikti iki aukščiausio laips
nio.

Sandariečių savaitraštis jau kelintą kartą savo pas
tabose reiškia baimę dėl mūsų padarytų pastaby apie 
reikalą uimegsti santykius su kitomis vokiečių paverg
tomis tautomis, neišimant nė lenkų. Koks gi esąs rei
kalas kalbėtis su lenkais, kurie reikalauja sau Vilniaus 
ir, be to, tai gali būti kas nors panašaus į Jogailos 
piršlybas arba net į uniją.

Ir kam tokias nesąmones skelbti? Juk nieks su len
kais ar kitais dėl “unijų” nesitaria, nieks jokių sutar
čių nedaro ir neturį teisės daryti. Bet kad galima ir 
reikia kalbėtis su lenkais bendrais reikalais kovoje 
su okupantais vokiečiais, kad reikia juos visokiais bū
dais įtikinėti, kad Vilnius yra Lietuvos ir lenkams 
nepriklauso, tai čia, berods, dviejų nuomonių būti ne
gali. Jei bus bijoma dabar kalbėti su lenkais ir kitais 
ir laukiama vien tik kitų malonės, tai ne tik Vilnius, 
bet visa Lietuva galėtų Iūti.
. Jei mes žinome ko norime ir ko siekiame, jei mums 
aišku, kad mūsų tikslas yra padėti Lietuvai išsilais
vinti ir atsistatyti laisva, nepriklausoma valstybe au 
Vilniaus kraštu, tai kodėl bijoti santykių ir pasikal
bėjimų su kitomis tautomis ir net su lenkais. Juk juo 
plačiau paskleisime savo tautos tikslus ir siekimus, 
juo daugiau pažihčių turėsime ir simpatijų pelnysime, 
juo lengviau bus Lietuvai atsistatyti laisva ir nepri
klausoma valstybe ir su Klaipėda ir su Vilniun)

PO KJETLRIŲ MENESIŲ SULAUKĘ LAIŠKŲ

M
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Pasiruošę akcijai šie U. Š. kareiviai Australijoje po keturių mėnesių lūkeriavimo ė 
yra sulaukę pirmųjų laiškų iš Amerikos. Tad su giliausiu susidomėjimu laiškus atida- , 

ro ir-skaito.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
4101 Jodelis, Alfonsas, 1015, teacher, res. Alovė.
4102 Jodelienė, Anelė (Aleksandras), born 1914, teacher, 

Alovė.
4103 Jodelytė, Nijolė (Alfonsas), 2.
4104 Jodka, Bronius (Stasys), 25, driver, res. Kaunas.
4105 Jodka, Stasys, born 1902, worker, res. Vilnius.
4106 Jochenienė, Ona (Jonas), born 1876, housęwife, res. 

Grybalai Maišiogala.
4107 Jakobsonas, Kaioiis, 41, architect, res. Kaunas.
4108 Jokantas, Kazys (Jonas), 57, physician, res. Kaunas
4109 Jokantienė, Jadvyga (Vaclovas), 47, housevvife, res. 

Kaunas.
4110 jokiS, Avaraciejus (Motiejus), born 1895, forest 

ranger, res. Marcinkonis.
4111 Jakubaitis, Juozas (Baltrus), 27, vvorker, res. 

Panevėžys.
4112 Jakubaitis, Petras, (Jokūbas), born 1913, vvorker, 

res. Panevėžys.
4113 Jokūbąuskas, Juozas (Pranas), born 1906, mason, 

res. Alytus.
4114 'Jokubauskas, Stasys (Antanas), born 1902, far- 

mer, res. Jonaičiai Papilė.
4115 Jakubauskienė, Anastazija, (Jonas), born 1019, 

housevvife, res. Jonaičiai.
4116 Jokubčikienė, Sabina (Stasys), 24, housewife, res. 

Vilnius.
4117 Jokuhinienė, Marija (Antanas), born 1897, res- 

Alytus.
4118 Jakubienė, Opa, 60, housevvife, ras. Petrošiškiąi 

Vabalninkas.
4119 Jokubka, Jonas (Pranas), 34, farmer, res- 

Petrošiskiai.
4120 Jokubkienė, Valerija (Juozas), 34, fanner.
4121 Jokubkaitė, Danutė (Jonas), 4 years old.
4122 Jonaitienė, 83, res. Viešintos.
4123 Jonaitis, Jonas, born 1898 , book-keeper, res. 

Viešintos.
4124 Jonaitienė, born 1891, res. Viešintos.
4125 Jonaitytė, (Jonas), 10.
4126 Jonaitis, Juozas, 35, teacher, res. Pašaltuosius 

Eržvilkas.
4127 Jonaitienė, Elena, (Kazys), 32, teacher, res- 

Pašaltuonis.
4128 Jonaitis, Romualdas (Juozas), 12.
4129 Jonaitis, Keistutis (Juozas), 7.
4130 Jonaitis, Algirdas (Juozas), 5.
4131 Jonaitytė, Živilė (Juozas), 2.
4132 Jonaitis, Juozas, 36, soldier, res. Pabradė.
4133 Jonaitis, Jonas (Vladas), 40, book-keeper, res. 

Kvesai Vilkija.
4134 Jonaitienė, Ona, 45, housevvife, res. Kvesai,
4135 Jonaitytė, Regina (Jonas), 8.
4136 Jonaitienė-Chlovaitė, Ona (Antanas), born 1907, 

typist, res. Kaunas.
4137 Joną vičius, Adomas (Jonas), 48, employee, res. 

Justinava Kėdainiai.
4138 Joną vičius, Antanas), born 1903, employee.
4139 Jonavičienė, Genė, born 1905, housewįfe, res. Kaunas
4140 Joną vičius, Vytenis, (Antanas), 5.
4141 Jonavičius, Petras (Petras), born 1902, teacber, res. 

Alytus.
4142 Jonikas, Stasys, 35, employee, res. Kaunas
4143 Jonuška, Pranas (Antanas), bom 1912, teebnieian, 

res. Judriai Kiduliai.
4144 Joselis, Bronius, 38, employee, res. Vilnius.
4145 Joselienė, Kazė, 37, res. Vilnius.
4146 Jozenas, Jonas (Mikas), 28, student, res. Kaunas.
4147 Juzenaitė, Marija (Mikas), 17, student, res. Kaunas
4148 Jovaišas, Alfonsas (Stasys), 20, tailor, res. Smėlynė 

Troškūnai.
414D Jovaišiutė, Birutė, 12, res. Alytus
4150 Jovanovas, Julius (Fansi'jųs), 18, worker, rea. 

Šiauliai.
4151 Jovarauskas, Jonas (Antanas), 50, fanner, res. 

Butrimai Jurbarkas.
4152 Jovarauskas, Juozas (Antanas), 57, res. Kaunas, 

res.'Marcinkonys Alytus.
4153 Jovaišis, Vincas (Motiejus), boru 1913, farmer,
4154 Jubatavičius, Domas (Vincas), bom 1920, farmer, 

res. Jokelisi Adutiškis.
4155 Jucevičienė, Antanina (Pijus), born 1913, rts. 

Kaunas.
4156 Jucevičius, Andrius (Stasys), 2.
4157 Jucevičius, Alfonsas (Pranas), 35, soldier, res. 

Vilnius.
4158 Jucevičius, Jonas (Antanas), 65, farmer, res. Par 

sandvaris Šiluva.
4159 Jucevičienė, Juzefą (Antanas), 56, ląrmer, rea. 

Paaandvaris.
4160 Jucevičiūtė, Vanda (Jonas), 25, farmer.
4161 Jucevičius, Edvardas (Jonas), 14.
4162 Jucevičius, Ksaveras (Jonas), 11.
4163 Jucius, Vincas (Adomas), 49, farmer, res. Tarpeže 

riai Leliūnai.
4164 Jučas, Antanas (Pranas), 50, farmer, res. Kubiliū

nai Grinkiškis.
4165 Judickienė, Anelė (Juozas), bom 1907, teaeher, rea. 

Keturvalakiai.
4166 Judickaitė, Silvija (Pranas), 2.
4167 Jukauskaitė, Pranė (Pranas), born 1909, vvorker, 

res. Kaunas.
4168 Juknevičius, Aleksas (Aleksandras), 28, employee, 

ras. Panevėžys.
4169 Juknevičienė-Stašytė, Kosta (Kostas), born 1909, 

typist, res. Vilnius.
4170 Juknevičiūtė, Dainora (Antanas), born 1934, student
4171 Juknevičiūtė, Raminta (Antanas), bom 1938.
4172 Juknevičius, Vytautas (Liudas), 18, employee, jes. 

Kaunas.
4173 Juknys, Vytautas, 18, farmer, res. Pabaiskas, 

Ukmergė.
4174 Juknyc, Zigmas (Juozas), 42, teacher, ras. 

Žiežmariai.
4175 Juknienė. Elzbieta (Justinas), 34, teacher, res. 

btrevuuukaj.

<176 Jukny% Algimantas (Zigmą*), 7, student, res.
Strėvininkai.

4177 Juknys, Rimutis (Sigmas), 2.
1178 Junda, Stasys, 54, vvorker, res. Vilnius.
4179 Junevičius, Henrikas (Henriku), Tt, farmer, res. 

Ssmuoliava Žasliai.
4180 Jųoevičiępė, Morta (Mikas), 58, housewife, res. 

Samuoliav*.
4181 Juodas, Mikas (Stasys), 45, teacher, res. Šiauliai. 
4188 Juodakienė. Kasė, 76. Kretinga.
4183 Juodakis, Aleksandras, 38, f»rmsr, ras Kretinga.
4184 Juodakienė, Emiliją, 20, teaeher, res. Kretinga.
<185 Juodakis, Virgilijus (Aleksandras 1. 6.
4186 Juodec.as, Justas, 23, soldier, ręs, Kaunas.
418? Juodeika, Jonas (Antanas), 36, teaeher, rea. Akme

nynai Kalvarija,
4188 Juodeškien<, Anelė (Jurgis), 22 housevvife.
4189 Juodeika, Gintautas (Jonas), 5 months old.
4190 Juodgudis, Vincas, 53, taaęher, res. Zizinai 

Miroslavas.
<191 Juodguaieuė, Stąfe (Antanas), 52, farmer, ras.

Zinai Mirosląvas,
4192 Juodgudis, Juoaas (Vincas), 16, student.
4193 Juodgudytė, Sabina (Vincas), 13, student.
4194 Juodgudis, Antanas, (Vincas), 11.
4195 Juodįudis, Algis (Vincas), 9.
4196 Juodtnis Jonas, (Aleksandras), 45, agronomist, res. 

Zarasai.
4197 Juocunieuė, Vladė, 50, nurse.
<198 juodimą, Gediminas (Jonas), 13, student.
419S Juodinytė, Nijolė (jonas), 8. »
4200 Juodis, Juozas (Petras), born 1903, res. Gegutė 

Šventežeriai.
4201 Juodis, Kazys (Antanas), 30, army officer, res. 

Vilnius.
4202 Juodvalįs, Antanas, ręs. Švenčionėliai.
4203 Juodvalkis, Petras, 40, teacher, res. Antanašė 

Obeliai.
4204 Juodvalkienė, Zosė, 3$, housevvife.
<205 Juodvalkis, Vitalis (Petrąs), 8.
4206 Jurevičiūtė, Monika (Bonifacas), 16, res. Zaciškiai 

Dotnuva.
4207 Jurevičienė, Monika (Pranas), 48, housewife, res. I 

Zaciškiai Dotnuvą.
4208 Jurevičius, Bonifacas (Antanas), 50, farmer, 

Zaciškiai.
4209 Jurenko, Valerijonas (Julius), born 1919, res.

Vilnius. . i ’ . .
4210 Jurenkienė, Marija (Jonasj, borą 1900, salesvvoman, 

res. Vilnius.
4211 Jurenko, Julius (Ignas), born 1888, employee, res.

Vilnius. •
4212 Jurelis, Albinas, ■ 21, vvorker, res. Geležiniai 

Igliškėliai.
4213 Jurčięnė, Liuda, 30, employee, res Kaunas.
4214 Jurčięnė, Ona, bom 1967, teacher, res. Jeznas.
4215 Jurčys, Aleksas (Aleksas), 34, agronomist, res. 

Jeznas.
4216 Jurašiunįenė, Anelė, 35, housewife, res. Giraitė 

Lapiai,
4217 Jurale vičius, Julius (Jonas), 25, res. Vilnius.
4218 Jupatovąs, Jonas, 33, worker, res. Vaitunai Biržai. 
<219 Juozupaitis, Arvydas, 6, res. Qąlioriškėš Vįlkaviskįs
4220 Juozapaitis, Raimundas, 11, student, ras. Galioriškės
4221 Juozupąitienė, Anastazija, 40.
4222 Juoeupaitift, Antanas, 32, employee, rea. Galioriškės Į
4223 Juosięnienė, Roaalija, 30, teacher, res. Salakas l 

Tiltiškiai.
4224 Juozenas, 45, farmer, res. Tiltiškiai.
4225 Juozapavičius, Kazys (Ignas), boro 1906, physician, 

res. Kaunąs,
4226 Juozapavičius, Ignas (Liudas) 48, clerk, res. Vilnius
4227 Juozapavičiūtė, Jadvyga, (Aleksandras), 6 years 

Old, ręs. Kaunas.
4228 Juozapavičiūtė, Ona (Aleksandras), 8.
4229 Juozapavičienė, Ona (Kostas), 32, employee, res. 

Kauna*.
4230 Juozapavičius, Aleksandras (Juozas), 35, employee, 

res. Kaunąs-
4231 Juozapavičius, Antanas, ?2, fireman, ras. Šiauliai. ,
4232 Juozapavičius, Albertas (Ksaveras), 22, farmer, res. 

Davainiai Adutiškis.
<233 Juosapaityiė, Galia (Petras), 6 years old. res*. 

Radviliškis,
<234 Juozapaitis, Vytautas (Petras), 11.
<235 Juozapaitienė, Pranė, 32, housevvife, rea. Radviliškis 
<236 Juozapaitis, Petras, 39, employee, res. Radviliškis. 
<237 Juozapaitis, Leonas (Kazys), 40, army officer, res, 

Valkininkai. '
4238 Juodviršis, Aloyzas, 7, res. Svėdasai.
4239 Juodviršytš, Teresė, 11, res. Svėdasai.
<250 Juodviršis, Zenonas, 12
4241 Juodviršis, Alfonsas, 14, year* aid, res. Svėdasai.
4242 JuodvĮršieąė, Emilija (Juozai), 40, fanner, Svėdasai
4243 Juodvalkiesė, Ona (Juozas), 47, housevvife, Polek-1 

niškis Pnnga.ilifl.i-
4244 Juodvalkienė, Marcelė, 90, fanner, ras. Polekniškis.
4245 Juodvalkis, Pranas (Antanas), 42, army offieer, res. 

Vilnius.
4246 Jurkynas, Vytąs (Jonas), 2, res. Ožkabaliai 

Bartininkai.
4247 Jurkynaitė, Adelė (Jonas), Ožkabaliai.
4248 J irkvnienė. Marija (Vincas), 33, housevvife, res. 

Ožkabaliai.
4249 Jurkynas, Jonas (Jonas), 34, employee, res. 

OškabaU*!,'
4250 Jurkynas, Algirdas (Andriui), 16, student, res. 

Bala peraugis Liubavas.
4251 Jurkynas, Stasys (Andriu*), 20, student, res, 

Salaperaugis.
4252 Jurkynienė, Stasė, 60, farmer.
2463 Jurkynas, Andrius (Andrius), 60, farmer, res. 

Salaperaugis.
<254 Jurgelytė, Danutė (Mečys), born 1922, student, res. 

Kaunas.
<255 Jurgelieaė, Joana (Juozas), ii, employee, res. 
Kaunas.
4256 Jurgeiys, Mečys (Klemensas), 50, employee, res. 

Kaunas.
4257 Jurgelionienė, Eleonora, 32, nurse, jt8- Vįlnius.
4358 Jurgelionis, Fabijonas, 33, pluši ber, ren. Vilnius. 
4250 Jurgelevičius, Valerijonas (Matas), JI, ręs, gudeliai

DALYVAUJA LA BDARIŲ VAKARE

Motery Sąjungos 21 kp., Town of Lake, choras, vedamas O. Metrikienės, dalyvauja 
Lab. Są-gos 1 kuopos vakare, parapijos salė j. Chopas, moka daug gražių dainų. Be to, 
northsaidiečo V. Rėkaus grupė vaidins komediją “Ponas Dauganoris”. Pelnas skiria
mas seneliu prieglaudos statybai.

Susirinkimai
Tovvn of Lake. — Drau

gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės moterų ir merginų lai
kys mėnesini susirinkimą 
gegužės 17 d. mokyklos kam 
baryje 2 vai. popiet.

Nut. rašt. Sophie Knapp

Gegužės 17 d. 1 vai. po 
pietų paprastoj vietoj įvyks 
svarbus dr-jos “Lietuvos Ū- 
kininkas” mėnesinis susirin
kimas. Nariai prašomi susi
rinkti, nes išgirsime komi

teto raportą apie rengiamą 
išvažiavimą gegužės 24 d. 
Spaičio darže. Taipgi prane ; 
šame, kad nut. raštininko 
Antano Linkau3, naujas ad-j 
resas yra 2315 So. Oakley 
Ave., Chicago, III. Visais 
draugijos reikalais kreipki
tės nauju adresu.

Finansų raštininkė

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugystės susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, gegužės 17 
d. 1 vai.

Rašt. E. W. Mikutis
I " I 1 - ■ ■

Adutiškis.
4260 Jurgelevičius, Pranas (Matas), born 1911, farmer, 

res. Sodeliai Adutiškis.
4261 Jurgelevičienė, Eugenija (Stasys), born 1904, far-1

mer, res. Sudeliai. 1
4262 Jurgelevičienė, Uršulė, 50, fanner.

4263 Jurgelevičius, Matas, 66, farmer, res. Sudeliai.
4264 Jurgelevičiūtė, Marija (Mikas), born 1912, student, 

res. N. Vilnia.
4265 Jurgelevičius, Jonas (Pranas), 5, res. Skudučiai 

Žasliai.
4266 Jurgelevičius, Ignas (Pranas), 9. ,
4267 Jurgelevičienė, Teklė (Motiejus), 28, housewife.
4268 Jurgelevičius, Pranas (Vincas), 41, farmer.
4269 Jurgelevičius, 35, policem&n, res. š. Gegužinė 

Žasliai.
4270 Jurgelenas, Jeronimas (Motiejus), 29, farmer, re3. 

Tverečius. .
4271 Jurgelaitienė, Magdalena, born 1872, housewife, res. 

Kampęriai Jankai.
4272 Jurgelaitis, Vincas (Vincas), 25, farmer, res. Jankai
4273 Jurgaitytė, Zinaida (Petras), 11-2 years old, res. 

Stipinai Joniškėlis.
4274 Jurgaitis, Vaidotas (Petras); 13, student, res.

Stipinai. " ,
4275 Jurgaitytė, Aldona (Petras), 14, student, res. 

Stipinaai.
4276 Jurgaitienė, Felicija (Stasys), 38, agronomist.
4277 Jurgaitis, Karolis (Juozas), 30, policeman, re3. 

Šiauliai.
4278 Jurgaitis, Pranas (Kostas), born 1922, res. Grižikai 

Deltuva.
4279 Jurgaitis, Bronius (Kostas), born 1921, farmer, res. 

Grižikai.
4280 Jurevičiūtė, Aurelija (Kazys), 9, student, res. 

Kaunas.
4281 Jurevičius, Kazys (Kazys), 12, student. res. Kaunas. 
1282 Jurevičienė, Janina (Povilas), born 1905, vvorker

res. Kaimas.
4283 Jurevičius, Vytaautas (Bonifacas), 11-2 years old, 

res. Zscišiai Dotnuva.
4284 Jurevičiūtė, Birutė (Bonifacas), 5, res. Zacišiai 

Dotnuva.
4285 Jurevičiūtė, Aldona (Bonifacas), 6.
4286 Juškytė, Rūta (Rapolas), 5, res. Šiluva.
4287 Juška, Ramonis (Rapolas), 4.
4288 Juškytė, Aušra (Rapolas), 5.
4289 Juškienė, Katarina (Jonas), 40, teacher, res. Šiluva,
4290 Juška, Rapolas (Tomas), 40, forest ranger, res. 

Šiluva.
4291 Juška, Vytautas (Vincas), 4, res. Šakiai.
4992 Juškienė, Ona (Juozas), 28. housevvife, era. šakiai.
4299 Juška, Vytautas (Jonas), 2 years old, res. Plink- 

. šiai Bėda.
4294 Juška, Ramūnas( Jonas), 3. -
4206 Juškienė, Ona (Salemonas), born 1910, teacher, res. 

Plinkšiai Sėda.
4296 Juška. Jonas (Jokūbas), born 1906, princibal of 
school, Plinkšiai.
4297 Juškienė, Jadvyga (Juozas, 30, vvorker, res. Šiauliai
4298 Juška, Vytautas (Pranas), 2 months old. res. Šiluva 
4290 Juškytė, Laimutė (Pranas), 7 years old.
4300 Juška, Antanas (Pranas), 12.

(Daugiau bus)

Marąuette Park. — Ma
rijonų Bendradarbių 5-tas 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, gegužės 17 d. 
parapijos svetainėje 2 vai. 
po pietų. Malonėkite visi na 
riai ateiti į susirinkimą.

Laimės negalima prie vie
nos vietos pririšti. Ji yra 
visur, arba niekur., Papė

Jei nori turėti draugų, tu
ri pats būti draugiškas.

Aristotelį,
Motinos širdis, tai gelmė, 

kurios dugne randasi dova-
nojimas.

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

Nesidžiaug radęs, nede
juok pametęs.

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

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 ir 3409 
So. Halsted Street
pasiūlo jums pilną pasi
rinkimą Rakandų, Par or 
Setų, Lovų, Matrasų, Pe
čių, Dulkių Valytuvų. At
laikyta 500 naujų Radio 
įvairių geriausių išdirbys- 
čių.

Gražūs Rankiniai laikro
dėliai po

$19.50 ir auk.
Įvairių Rekordų — Plokš
telių didelis pasirinkimas. 
Už senus rekordus moka
ma po 2 centus iki 10 cen
tų dėl materiolo.
Dėl Radio pataisymo, pa
šaukite YARd s 3088.

Budriko Nedėlinta programas ia 
VVCFL 1000 — K. Radio Stoties 
6:30 P. M.

X
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ši diena liečia mus visus, 
senus lygiai kaip ir naujus 
piliečius, žodžiai negali iš-

vehioio sąlygas, laisvi žmo
nės Naujame Pasaulyje.

Mes minėsime iią dieną,
reikėti ką kiekvienas ii mūs kaip mūsų prezidentas pra
mano apie Ameriką. Tas, dėl į įg, su ceremonijomis, kurios 
kurio mes didžiuojamės ir primins seniems piliečiams
prieš kurį nusižeminame, y- 
ra per gilus žodžiams. Ka-

ir įrodys naujiems lettsvų 
žmonių atsakomybes ir pro

da profesorius Albert Eins- [ gas Mes sau priminsime,
tein,t garsus pasaulinis moks 
lininkas, tapo Amerikos pi
lietis pereitą metą, jis sa
kė: “Amerikoje gyvenimo 
svarbiausias dalykas yra ga
limas, išsivystymas indivi
dualybės ir jo kūrybų jėgų. 
Čionai, “jis sakė“, žmonėms 
nereikėjo patirti būtino nu
sižeminimo neginčiamo pa
klusnumo. Čionai žmonijos

kad demokratija ir laisvė 
priklauso nuo kiekvieno. Ir 
mes galime dar ką daryti: 
“Aš Esu Amerikietis Die
na“ duoda visiems amerikie
čiams progos gyvai pareikš
ti ką Amerika jiems reiškia. 
Kokiu geresniu būdu galime 
parodyti savo dėkingumą

Tai ARD 23-Čias seimas, 
į vykstąs gegužės 17 d., šv. 
Kazimiero akademijoj.

Gegužis — Marijos mė
nuo. Jame skiriame dieną 
motinoms pagerbti ir mūsų 
mylimų mirusių kapams 
puošti. Tos dienos iššaukia 
gražiausius žmonių sielos 
jausmus ir primena, kad 
mylėtumėm, gerbtumėm ir 
pripažintumėm brangius as
menis, kol gyvi esame, ir 
jų mirusių neapleistumėm.

Ką turime mes kilnesnio 
lietuvių visuomenei, kai lie-

negu pirkdami Suv. Valeli-! tuv"ilų v‘'“uolynu8, kultų
jų Karo Taupymo Bonus? I r0B ir Se-

kilnumaa išsivystė iki tokio' ,. . A . pasišventimas yra vi-
laipanio, kad jie negalėtų I . J“ P»rdu°daml «ttlkri»-1 .Uito. Ui jų nuopelnus bei 

pasiaukojimą nerengiant

Jaunu Motery dr-jos 
vakaras

Tovvn of Lake. — Gegu
žės 16 d. parapijos salėj ren
giamas šokių vakaras. Jau
nų Moterų draugija kviečia 
visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiame pasilinksmi
nime.

Šokių komisijos pirm. B. 
Katauskienė ir jos pagelbi- 
ninkės: Emily Eudeikis, Ma
ry Augaitis, Helen Žemgu- 
lis, Albina Wiza ir C. Cere- 
vic deda pastangų, kad va 
karas būtų sėkmingas.

Koresp.

Kariškiai traukė 
laimę

Roselead. — Visų Šventų- 
Į jų parap. piknikas geg. 10 
d. puikiai pavyko dėka uo-

Nuoširdus kvietimas draugijoms ir visiems 
Šv. Kazimiero vienuolyno ir akad. prieteliams

Gerbiamosios, gerbiamieji, i rijos Gimimo parap.. salėje,
Šįmet mūsų darbai bei rei- 

lių darbininkų pasiaukoji-' kalai žymiai padidėjo, dėl 
mo, gerų parapijiečių ir avė-1'to nuoširdžiai prašome jū- 
čių malonaus parėmimo, ne- «8U gerb. draugijų dalyvau- 

' ti šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 23-čiame seime,

x. . . , ti laisves, kunos šiandiengyventi po sistema, pagal ., , ... yra mūsų. Kiekvienas 'cen-kunos asmuo yra tik ver- * . . ,, , , ,, ... . tas kurj įdedame į bonusgas valstijos, neturėdamas1 , , , , ’ .padeda mūsų sunums apgin.-balso savo valdžioje ir ne
galėdamas tvarkyti savo gy
venimą.” Kita3 imigrantas
kitaip pareiškė jo jausmus,. .... ... .. . • me, tik užtiknna musų pakada jis gavo savo pirmas i ’

ti Ameriką kovos laukuose 
visame pasaulyje. Kiekvie
nas bonas, kurį mes perka-

popieras: “Amerikoje žmo
nių siekimai padaro pagrin
dą gyvenimo. Čionai laisvė 
yna priimtas dalykas maž
daug kaip oras kurį mes

sitikėjimą į tą gyvenimo 
formą, kurią mes dabar va
diname savo.

Ta visa gyvenimo forma 
dabar yra atakuojama. Mū- 

kvepiame. Tas žodis, kurišl sų Amerika neprašo mūsų 
taip tuščiai skambėjo užsie- sutaupų, mūsų turto, mūsų
nyje, čionai pilnas reikšmės, 
ir jis liečia kiekvieną gy
ventoją, tikrai yra žmogaus 
brangiausias turtas. Ir kiek
vienas iš mūsų savo savo
tišku būdu, parodys ką A- 
merika jam reiškia. Jog A- 
merika nėra tauta pagal tra-

būtinų reikmenų. Tik pra
šo, kad mes įdėtume kas sa
vaite, kas mėnesi dalelę mū
sų pajamų į Karo Bonus. 
Pirkdami Karo Bonus mes 
padidiname, aktualiai, ver
tę dolerių, kuriuos mes šian
dien uždirbame. Visi kvie-

dicijinės reikšmės, «*bet są- > čiami taupyti 10 nuoš. paja-
junga žmonių, visų tautų, 
kurie atvyko čion ne dėlto,

mų šiuomi būdu.
Iškirpkite žemiau paduotą

kad ji buvo nauja ir didelė įgpildę pasiųskite į
ir turtinga, bet todėl, kad Waahinjtoną Taip parody. 
žodis pasiplėtė aplink P&- gite, ką jums reiškia būti 
šaulį, kad čionai žmonės tu- piliečiu šių laisvų Šuv. Vai
ri lygių progų pagerinti gy- stijų. -7? ‘.

rr rrAS ESU AMERIKIETIS DIENA
ūžės 17-tą d., 1942 m.

5 Milijonų Karo Taupymo Bonų Vajus
Pilnai įvertindamas brangiausią dovaną pasaulyje 

šiandien, Amerikos Pilietybę, kuri suteikia privilegijų, 
kurias pavydi neskaityti milijonai žmonių, aš pageidauju 
prisidėti prie ‘Aš Esu Amerikietis Dienos’ Penkių Milijonų 
Karo Taupymo Bonų Vajaus.

Čionai yra mano užsakymas pirkti Suvienytų Vals
tijų Karo Taupymo Bonų.

Gegi

joms jokių pokylių bei pa
gerbimų, o kas būtų vertes
nis pagerbti, kaip jos? Bat 
jos išsiskyrė iš mūsų tarpo 
ir dar gyvos būdamos, pa
sakė: “Su Diev’ tėvams, prie 
teliams ir draugams!“ ir į- 
sivilkusios į abitą, priėmė 
kuklų vardą seselė ir tyliai, 
už vienuolyno sienų aukoja 
si kasdien kitų gerovei...

Lenkiame galvą prieš jų 
didingą dvasios dorybę, 
prieš tą nusižeminimą ir sa
vęs visišką atsižadėjimą. O 
reikia turėti dvasios nepras
tą tvirtumą ir dorybę, kad 
atsižadėti pasaulio jaunys
tėj, kuomet gyvenimas šyp
sosi, vilioja.... Vienuolynan 
stoja asmenys ne kokios pa
bėgėlės, bei tos, kurios at
gyveno savo naudingumą, 
bet rinktinės, jaunos lietu
vaitės, didelių gabumų ir iš
silavinimo, kurių, gai, pa
saulyje laukė ir dideli pa
sisekimai. Bet jos visą pa
aukojo Dievui ir Tėvynei.

Kad padėjus joms siekti 
jų užsibrėžtų aukštų idealų, 
kad padėjus sumažinti jų 
kasdieninio gyvenimo ir jo 
reikmenų rūpesčius, mes, 
Štai, kviečiarpe gerb. mūsų 
dvasiskiją, visuomenės vei-

Visi rytoj i Sunset Park 
Grand Opening

Visi keliai rytoj veda j 
Sunset Park, kur įvyksta 
septintas metinis Grand 0- 
penlng piknikas. Kubaičiai 
duoda išlaimėjimui keturias 
dovanas: šešių savaičių par
šiuką, didelį lietuvišką sūrį, 
10 svarų naminių lašinių ir 
keisą Schlitz alaus.

Išlaimėjimo tikietai dali
nami dykai, o kas jų dar ne
gavo, gaus atvažiavę į dar. 
žą. Laimėtojai turės būti 
darže.

Lietuviškus ir amerikoniš- I
kus šokius grieš gera orkes
trą.

Vincentas ir Ona Kubai-( 
čiai nuoširdžiai užkviečia ivisus savo draugus ir pažį
stamus į šį gražų, didelį 
Sunset Park Grand Opening 
pikniką! X. X.

parama padėt šv. Kazimie
ro seserims tęsti jų kilnų 
darbą. Daug jos lietuvių vi
suomenei davė, dar daugiau 
duos ateityje. Jos lietuvių 
vėliavą aukštai iškėlė, pla
čiai ir garbingai užrekomen- 
davo lietuvių vardą Ame
rikos išeivijoje. Daug kul
tūros ir šviesos įnešė į lie
tuvių namus per lietuvių 
dukteris, tad būkime arti ir

žiūrint vėsaus oro lr Moti
nos dienos, kuri ne vieną 
šeimą sulaikė namuose. Pa
jamų gauta arti $1,600.00. 
Atmokėjus išlaidas pelno 
parapijai liks apie $1,100.00. 
Pikniko metu buvo keturių 
apsaugos bonų išlaimėjimai. 
Traukėjais buvo pakviesti 
trys Amerikos kariai: armi
jos, laivyno ir jūrų ir viena 
mergaitė. Apsaugos bonus 
laimėjo:

1) Ant. Strumil, 10500
Prospect Avė.

2, Susana Zolpe, 11723 Mi
chigan Avė.

3) Mrs. L. Repšis, 11539
La Šalie St.

4) Albert Šūsnis (11 mėn.
amžiaus) 12006 Michigan
Avė.

Klebonas ir parap. komi
tetas dėkingas visiems pa
sidarbavusiems ir savo at
silankymu parėmusiems pik- 

i niko pasisekimą. De.

Ar žinai, kad
j Popiežius Leonas XIII, 
priėrųęs savo audiencijon 
maldininkus, vien iš pama 
tymo dažnai galėdavo at 
spėti jų tautybę ir net it 
kurio krašto paeina.

kuriame galėsime pasidalin
ti mūsų reikalais ir jūs sa
vo naudingais patarimais 
galėsite mums padėti.

Seimas įvyks rytoj, gegu
žės 17 dieną.

Seimo dienotvarkė:
9:30 šv. Mišios vienuoly

no koplyčioje.
10:30 pirmas posėdis Ma-

prie 68 tos ir Washtenaw 
Avė.

12:30 pietūs šv. Kazimie
ro akademijos salėje.

2:00 — autra3 posėdis Ma 
rijos Gimimo parap. salėje.

5:45 seimo uždarymas.
6:00 palaiminimas šv. Sa

kramentu vienuolyno koply
čioje.

6:30 seimo dalyvių pager
bimas — vakarienė su prog
rama šv. Kazimiero akade
mijos salėje.

Š.K.A.Rėm. centro valdyba 
ir Šv. Kazimiero Seserys

Vienintelis Lietuvis Gėlių (Kvietkų) 
Augintojas

kėjus, profesijų žmones, rė-
mėjus ir prietelius atv&Huo-1 mes vW> arti kultiiroa ži’ 
ti į ARD 23-čią iš eilės sei
mą ir bendrais patarimais 
nuoširdumu ir medžiagine

dinfo. Globokime ir remki
me jį iš visos širdies.

• . * *
Rėmėjas

Jr

No. Kaina
.......................... $18.50

.......................... $37.50

.........................  $75.00

...........................$375.00

...........................$750.00

SERIJA E
Subrendusi Vert#

į 10 metų paMdaugins i.............................. $25.00

į 10 metų pasidaugins J......... ................. $50.00

4 10 metų pasidaugins į $100,00

j 10 metų pasidaugins j............................ $500.00

i 10 metų pasidaugins i ........................$1.000.00

Ai toliau paaižadu, kad:

Bonus (arba ženklelius) regulartai kas.................... ...sanvaitę....................

Ai jvestuoaiu sumą$................................. j Suv. Valstijų Taupymo

mėnesį.............................
Ai iitUcimai iią prižadą pildysiu ligi karo pabaigos* arba pakolei 

finansiikaJ galėsiu.

(MALONftKITE SPAUSDINTI)
(Duotą arba Krikito Vardą)

(Vidurini Vardą) (Pravardę)

(Gatvė ir Numeraa) (Miestai) (Valstija)

Data (Parašas)

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldas, automobilius,
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite 
jis parūpinto joms polisą per mil 
kus, neturėsite jokių nemalonumų 
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undemrriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL AS8URANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MA8SACHUSETTS KIRE ft MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

a gen 
u kon

to, arba brokerio, kad 
Nelaimei liti-

f

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami

Telefonas: VIRginla 9493
A. r. CZESNA, savininkas

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Snredish Massage ir Movements.

1657 W. 45th St.,.. Kamp. Paulina St

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

VI-MIN pagelbėjo šimtam. atgauti 
erei kat*. įtarių virškinimo oaganai outo 
rakrik* ir kurtėms n* gydytojai negalėjo 
daugiau padėti apart bendro apibudini
mo. Jog Jų* esate "silpnų. nervų ir Jueų 
virUtinimo organai neveikta kaip priva
lo*'. Daugelis triko pagelto. kaip pra
šalinti it skilvio niloclngas rakius, var 
•tanėiua skausmu* ir išpūtima: utkietė- 
Jlma vidurių arba nerdldelj llnosnm*. 
KIU bendrai apibudina visos nramagn- 
mui "nervų Jdecitnu". "reumatiamu“. 
"artritų' Ir t. t. Kitiem* kojų ar rantų 
muakulua trauko mėšlungis. Tardo dus
liai. aky* ašaroja. vietomis nepakenkia
mai aleėtl: poškai išbarta lnpaa tr Ha
lus!. nuolatos Jsnėiaai pavark*. leng- 
vai sujaudinami lr kenėia dainai kalvus 
■kaudėjtma. Įmonė*, kurie taip ken
tėjo per eil« metų urnai pradeda Jauslia 
geriau pradėję vartoti VI-MIN kapsules. 
Viena moteriškė pasakė: " Duokit man 
dar viena bonkute VI-MIN kapsulių. Ai 
nesijaučiu taip kerai per pastaruosius 
metu*."

Kodėl VI-MIN kapsulė, taip greitai 
pagelbsti I Dėlto, kad Jos. randa*! u. 
pagrlncinlai elementai, kuria reikalingi 
tinkamam reguliavimo! virškinimo or
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
gi bndavoiimul oaujų celių

Vienos bonkutė* VI-MIN kapsulių pa
kak* Įrodyti jom*, jok viai nemarumai 
ir kentėjimai gali buU lengvai prateb- 
narni. Pareikalavo*. me* parodye'ine 
jam* padėkos laiško* nno įmonių, kuri. 
praeity). dang kentėjo. . Šiandien Jau- 
čiaat sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
908 W. 68 rd St. Tei. ENG. 0515

A. S E O NL E M
(SELEMONA VIČIA)

3840 W. 111TH ST. Tel.: CEDARCREST 0855 
Vienas blokas ) rytus nuo Sv. Kazimiero Kapinių.

SEZONO ATIDARYMO PIKNIKAS
SUNSET PIRK (KUBilCIU) DARŽE

• (135th St. ir Archer Avė., Lemont, III.)

Sekmad., Gegužės (May) 17 d., 1942
— KETURIOS VELTUI DOVANOS —

1-ma—6 savaičių Paršiukas, 2-ra—Didelis Lietuviš
kas Sūris, 3-čia—10 sv. Name Gamintų Lašinių, 
4-ta—Reisas Schlitz Alaus.

Laimėtojai turi būti darže gauti dovanas 
GERA MUZIKA ĮŽANGA — VELTUI

Visi iš visur kviečiami. Kviečia Wm. Kubaitis, Sav.

VIENA
TaupykR apmagotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap- 
draodos mes tyrime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4V2?0 ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO

Justin Mseklevrirh. Pres. and Mgr.
<19$ ARCHER AVENUE_________________ Tel. VTRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS ft LOAN INSURANCE CORP.. Waahington, D. 

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



šeštadienis, geg. 16 d., 1912

Wesl Pullmano 
nrjjienos

Mokytojos Šv. Kazimiere 
seselės ne vien mūsų vaiku 
čius mokina, bet jos ir baž 
nyčioje altorius prižiūri — 
papuošia. Be to, seselės pa- 
tėmijo, kad iš bažnytinių rū 
bų albos baigiasi išsidėvėti 
dėl to, pasitariusios su pa
rapijos veikėjomis, bema
tant sukelta žymi suma pi
nigų ir įrengta septynios 
gražios rankų darbu pagra
žintos albos. Ši žymi auka 
parapijai pasiliks ilgiems 
metams. Stambiausią auką 
įteikė Maldos Apaštal. dr , 
ja.

Parapijoje randasi ir li
gonių. S. Pašakarnis guli 
miesto ligoninėje, o Ant. 
Pučkoris po sunkios opera
cijos guli Alexian Brothers 
ligoninėje. Aplankykime sa
vo* gerus draugus !ig‘ para
pijos žymius rėmė

Vaizdas Panelės švenčiausios Liurdo grotos, kuris bus 
švenčiamas per šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų seimą 
rytoj, 1:15 vai. p.p. arba tuojaus po pirmo seimo posėdžio.

DRAUGAS

X Angelą Simutiene, dnr. 
“Draugo” redaktoriaus žmo
na birželio 14 d. minės 25 
metus kai baigė Sv.' Kazi
miero akademiją. Vięas įdo-

X Viktorui i r Frances 
Preikšams šįmet sueina pen
ki metai kaip sėkmingai ve- 
da duonkepyklos biznį ad
resu 2457 W. 46 Place. Se-

Gegužės 10 d. Šv.,Vardo 
dr-ja bendrai ėjo prie šv. 
Komunijos. Po visam para
pijos sąlėje turėjo bendrus 
pusryčius, o po to buvo pa
sitarimas. Kadangi dr-jos 
pirmininkas Leo Konstant 
yra U. S. kariuomenėje, tai 
jo vieton išrinktas Evald 
Radavičius, o vice pirm. Pet
ras Mikolaitis. šv. Vardo dr- 
ja pradeda gyviau veikti.

Dienr. “Draugo” agentas 
Matas Kiupelis Sr., pranešė, 
kad
skaitytoją, tai V. Raltruko- 
nį, kuris užsimokėjo už me
tus, o Mrs.. B. Sucilla atnau
jino prenumeratą.

Geg. 24 d. 8 vai. ryto šv. 
Mišiose bus vaikučių pirmo
ji šv. Komunija. Pirmą kar
tą švenčiausiąjį priims 26 
mergaitės ir berniukai. Mo
kytojos Šv. Kazimiero sese
lės vaikučius prie šių iškil
mių rūpestingai lavina.

Sį vakarą kviečiami 
pas Dubinskus į 
vakaruškas

* ’ e •» * i
Marąuette Park. Ąju Šį va

karą visi gerieji, lietuviai, y-

Iš Tėvą Marijonu 
Bendradarbių 
veikimo

Bridgeport. — Gegužės 8 
d. T. M. Bendradarbių 10

pač Tėvų Marijonų Bendra- j skyriaus susirinkimas buvo
darbiai iš visų Chicagos ko
lonijų, nuoširdžiai prašomi 
ir kviečiami kuo skaitlin
giausiai suvažiuoti pas Ju
lių ir Petronėlę Dubinskus, 
adresu 6605 So. Fairfield 
Aye., kur Marijonų Bendra
darbių 5-tas skyrius turės 
labai linksmas lietuviškas 
vakaruškas. Rengimo komi
sija, ypač Anastazija Kilie- 
nė, - Anastazija'- Rastutienė, 
Teklė Petroševičienė, Laz- 
dauskienė ir daugelis kitų 
žymių skyriaus veikėjų ir 
darbuotojų, taip pat ir pa-

skaitlingas.
Kadangi parapijos pikni

kas ateinantį sekmadienį, 
komisija ir darbininkės juo 
rūpinasi. Mat, skyrius pik
nike dirbs virtuvėj.

Birželio 7 d. skyrius ren-

Parapijos piknikas, kuris 
įvyko geg. 3 d. Vytauto par
ke parapijai davė gryno pel
no $730.00, o ne $600 kaip 
buvo geg. 9 d. “Drauge” pa
žymėta. Buvo manyta, kad 
bus didesnės išlaidos, bet 
pasirodė, kad valgykloje šei
mininkės vietoj padaryti bi- 
lą — dar atnešė į parapijos 
raštinę “cash” $12.00.

Garbė E. Mateišienei, A. 
Gudienei ir pagelbininkėms. 
Oras buvo tą dieną šaltas, 
bet sėkmės gražios vien dėl 
to, kad vienybėje dirbta.

Kap.

Rytoj važiuojam į 
Uepos daržą

Marąuette Purk. — Sek
madienį, gegužės 17 d. 15-to 
wardo Lietuvių Demokratų 
Klubas rengia pikniką su vi
sokiais pamarginimai8 Lie
pos darže prie 82 ros ir Kean 
Ave., Justice Park, III. Pra
šomi visi atvykti pasilink
įminti, pasivaisinti, pasi
klausyti teisėjo Jono Zūrio 
ir kitų kalbų. Atvykę nesi
gailėsite.

komisija ir valdyba

Town of Lake. — Sv. Var
do draugijos svarbus sus- 
mas įvyks gegužės 17 d. 2:30 
vai. popiet parapijos svetai
nėj. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti. Bus renkama 
nauja valdyba. Valdyba

mumas yra tame, kad ji bu i kančiais metais minės 10 m. 
vo pirmutinė lietuvaitė bai-;sukaktį vedybinio gyvenimo, 
gusi seserų kazimieriečių į-
steigtą aukštesnę ųiokyklą.mc
Dabar tą akademiją lanko 
joa duktė Rūta.

I
X Pvt. A. Dedinskis, bro-( 

reika- Įja T Grigalaitienės, 1524 , 
So. 49 Ct., Cicero, pradėjo 
19 savaičių kursą lėktuvų 
mokykloj (Airplane Mecba 
uies School) Keesler Field, 
Miss. Baigęs tą mokyklą bus 
pilnai pasiruošęs kelionėms 
lėktuvais japonus bombar
duoti.

X S. Saltalienei gegužės 
14 d. jos vardadienio išva
karėse būrys sąjungiečių pa
darė surprizą. S. Sakalienė 
yra Moterų Są-gos organo 
“Moterų Dirvos’ redaktorė.

, X Petronėle ir Nikodemas 
Kuliai šiomis dienomis su
silaukė įpėdinio. N. Kulys 
yra šv. Mykolo parapijos 
vargonininkas ir “Muzikos 
Žinių” redaktorius. Nors ši 
proga Kuliui kainavo kelios 
dėžės cigarų, bet nesigaili.

X Antanui Danąaškai,
4425 So. Artesian Ave., ne
užilgo sueis du metai, kaip 
pristato į namus anglis ir 

“grand opening” naujo savo perkrausto rakandus. Savo 
taverno adresu 3259 So. U- kostumerius ragina anglių 

įsigyti dabar, o nelaukti ru
dens

Draugo” 
Brighton Park’e, 

šiandie Šv. Kryžiaus ligoni
nėj padaryta operacija. Kol 
pasveiks, “Draugo1 
lais brightonparkiečiams pa
tarnaus jo žentas A. Vina- 
kis.

X Labdariu kuopa, Town 
of Lake, rytoj turės vakarą 
parapijos salėj. Programoj 
vyraus “Ponas Dauganoris”, 
toleikiečiam? nepažįstamas, 
bet įdomus. Visi kviečiami 
jį pamatyti. Be t«o, dainuos 
ir sąjungiečių choras.

X Marijona Kovarskienė- 
Valatkienė, kuri su Povilu 
Balčiūnu užlaiko Auditori
um valgyklą adresu 3131 S. 
Halsted St., po sunkios ope
racijos jau pasveiko ir savo 
biznio pareigas eina kaip ė- 
jusi.

X Budavičius, brighton
parkietis, įsteigė drabužių 
valymo ir prosinimo bižnį 
prie 45 ir So. Campbell gat
vių. Tame amate jis yra pa
tyręs, dėl to visiems užtik
rina pilną patenkinimą.

X Morta Navickienė šian
die, gegužės 16 d., turės

nion Ave. Visus draugus irgia išvažiavimą Labdarių ū- 
ky. Tikimės pasisekimo. ! kaimynus pasiruošus šau- 

Nutarta dalyvauti vakare!11^* pavaišinti.
kun. S. Gaučiui pagerbti bir- . x Zimantai, ci-
želio 28 d. parapijos- svetai- ceriečiai, džiaugias brangia 
nėj. Savo veikimu šis sky- Dievo dovana — sveika dūk-Į 
rius yra pavyzdžiu kitoms rele- Nemažiau džiaugias Zi- j 
draugijoms. Tai nuopelnas mant^ ir Miliauskų šeimos. 
pirm. A. Vaišvilienės,’kuri ( Gricaitė, pritariant orkest-'

tys nuoširdūs šeimininkai, sugeba palaikyti nariuose 
Julius ir Petronėlė Dubins- nuoširdumą, 
kai, kurie užleido savo gra-! Atsilankęs dvasios vadas 
žią pastogę pramogai, daug kun. J. Prunskis, tarė kele-|dių didelį išpardavimą, ku- 
dirbo ir rūpinosi, kad ma- i tą nuoširdžių žodžių, o aps 
lonius svetelius, kaip vieti- i krities pirm. C. Druktenis
nius taip ir iš kitų kolonijų 
atvykusius, o jų bus daug, 
nuoširdžiausiai priimti ir pa
vaišinti, nes prie to pilnai 
ir gražiai prisirengę.

Tikslas gražus ir kilnus,

šiai dalyvaus, ir tuo pačiu i Kaip kas sekmadienį, taip 
suteiks didelio malonumo ir ir šį sekmadienį nuo 6:30 
parodys tikro lietuviško nuo- j vakare iš WCFL radio sto- 
širdumo visiems tiems, ku- ties išgirsite puikią dainų 

ir muzikos programą, kurią 
patieks Juozo Budriko ra
kandų ir radio krautuvė Chi
cagoje, 3241 S. Halsted St. 

Radio dainininkė Jadvyga

rie rengė, dirbo, platino bi
lietus, ir ta pačia proga pa
tys gražiai laiką praleis ir 
atliks naudingą labdaringą 
darbą. Prašom! Par.

<tr

R A R A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Lx/AD/Al\ Namų Materijolą Dar tomomte Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mū»ų jardą tr apžiūrėk ata
ką Ir aukštą rūAj LKNTV— MILL- 
WORK — STOGŲ « NAMU MA- 

’TERUOLĄ. Dėl garažų, porėtų, viš
kų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU 

mPEUTAIS AM kouatruk-
U" vOlOj <uO nmtttp

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
CMb arba Lengvais Išmekėjlvato

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St TeL VICtory 1272

J*

I A 11/A C n AR A D Pasirinku ir Prisipirkti 
LAIKA O UAD AK Geresnės Rfišies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAIJfOS NEPAKUbif IK KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU 

Geresnes Kflttes Augly* Gauname. TUi,Iš TuhiueauUy Valstijų. 
(Valdžios patarimai auglininkam. nurodo, kad trumpoj ateityj, karSs pro
dukcija. dėlei, gclzkellų tranzitas bus žymiai maži p tas namų reikalams)

PIUPILDYKIT SAVO SANDF.IJLS 16 SLKJYNČIO PASIRINKIMO: 
W£ST VOKUSIA PmobonUM Mtate Rus, M 
Kerų mainų, <luu< dulkių išimto. Purkaut 5
tonus arba <iao<j»«i, oi. temų ............................

Smulkesni yra daug
BLACK BAND LUMP anglys, už $10.50

$8.50

rui, išpildys keletą gražių 
muzikalių kūrinių. Be to, iš
girsite apie rakandų ir ra-

ris eina Budriko 
se.

krautuvė-
Ii

buvo tiesiog nustebintas 
darbuote ir augimu.

Naujų narių įsirašė: An
tanas ir Bernice Uksai, Ona 
Kaz. Caushaitė, Phillips ir 
Bendix. Narė

ivnik sunit
1945 35* 5l»ppt 1

ADVANCED t’HO'IO JKAl’HY 

L0VB81 POKSIBIJ PRI EN

PHONE (.APAVĖTI F

WHOLESALE

GERKIT TIK GER^ ALŲ, padarytą Chieagoj. Visi 
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

l&VCŽ4ojMHe 
po vi -a ,

REMKITEKENĄ
LIETUVIU
DRAUGĄ.

LiųiOR
{STAIGA

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St 

Telefono.: I»Ot:i<BVAIU» 0014

CONRAD
Fotografas

Studija jraacta pir 
<no« rūšie, au mo 
darnUkoml. eilal- 
doml. Ir Hollyirood
•vteamni.. Darba.
Garantuota*

420 W. 63rd Street
Tel.: Blzalo • ENGI«wood S88S 

r ENOlevrood 0840

jnUiKKNTS KVIKOtAMI ATSI
LANKYTI | M CSV SPKCIAiĄ 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIU MUZIKOS 

INSTRUMENTU
M X.

Didelių Barabunų, mažų Baraba
nų, "Tunable Toni Toros” pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pėdiniai "Cymboia” ir 
"Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, ”Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
Ciarinetai, Saxaphonal, Trombo
nai “standaru" išdirbysčių, Smul
kūs, Cellos, SLrūnitiiai Basai, Gul- 
tarai, Banjos, stūnal, Įr "cases”, 
"mouth pieces", "mute reeds”. Ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių ir 
"cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių išdirbysčių phonoera- 
fua ar jųjų dalis.
A. B.O. DKUMME1R8 8ERVTOK 

• 14 MaxweU btseet, Chluoge

CORK (KOKSAI), už vie- $12.95

CRANE COAL COMPANY
5232 SO. DONO AVE. TEL. POBTSMOUTB 9022

KOPPKRS 
nų tuuų, .

(f

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Set»~^ Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and

Stovės.•
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

D8I
AR SKAUDA KOJOS?

geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie 

FOOT E—Z SHOE SHOP 
“NO PAIN” PaUntįtoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

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

Kojos Anstpauda Veltui.
Pailginti 

Ir Paplatinti 
169 NO. LA SALLE ST.

1
BATAI lff

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAMNMANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

IHARODTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

'fl \
VienlntSlls ir Smagiausias

Lietuvių Programas
I Amerikoje!

— DESIMTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vsk. 
PENKTAJD. ir SESTAD. 7 v. v.

WHFC-I45O kil
6755 So. Western Avenue 

Phona- OROvekiN 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0RG1CIU!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PDOGA DABARTINĖMS 2EMOMS 

NUOŠIMČIO RA1OMK.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Protection 
♦or your 
Zuzvtzt^di

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir Ugi apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant paneikalavimo.
SENIAUSIA IR BYMIAUMA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 48 Metai Helunlnge Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y 3236 SO. HALSTED ST.
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Didelis Auksinio Jubiliejaus Pavasarinis
Sekm^£®#a-Ji1942 ŠV. JURGIO PARAPIJOS VYTAUTO DARŽE
Nepraleiskite progos pasilinksminti, pasv 
šokti, susitikti pažįstamų! Piknikas

(I15th St. Ui* Pakaki ir Cicero Av.).

BUS DAUG KONTESTŲ - 2AIDIMŲ - ska- 

nių valgių ir gėrimų
h*-—

Kviečiami visi dabartiniai ir buvusieji parapijonai ir draugai į Jubiliejinį Piknikg. KUN. KLEB. PRAL. KRUŠAS ir PAR. KOMITETAS

Nužudytosios mergaitės motina du 
kart apalpo teismo salėje

Jaunuolis Mc Donald žiūri į grindis. 
Norėta nutraukti teismo bylą. Kg sako 
liudininkai.

Chicagos kriminaliniame savo dukterį prieš mirtį ir 
teisme teisiamas Clarence pareiškusi, kad ji ją mačiu- 
Mc Donald, blondinas, 19 si vas. 24 d. po pietų. Valst.
metų, kuris vasario 24 die
ną teatre nušovė savo myli
mą mergaitę Dorothy Broz.

Į teismo salę susirinko 
daug moterų ir mergaičių 
kaipo žiūrovės. Kurios pavė

gynėjas Curtis Mrs. Broz pa 
klausė: “Kada gi paskuti
nį kartą mačiusi savo duktė 
rį” Ji atsakė: “Vasario 26 
dieną”. Curtis paklausė: Ar 
ji buvo mirusi ar gyva”. Mo

lavo laiku ateiti į salę, laukė 
koridoriuje ar gatvėje. Dau
gelis atsinešė net su savimi 
pietų užkandžius. Mokyklos 
vaikai nebuvo įleisti į teis
mo salę.

Jaunas prasikaltėlis Cla
rence Mc Donald teismo lai
ku susimąstęs ir jo akys be 
maž visą laiką įbestos į grin 
dis.
Liudininkai pasakė kad Cl. 

Mc Donald prieš savaitę, 
kaip įvyko tragiškas įvykis,

teriškė pridėjo ranką prie 
akių ir susijaudinusi ištarė: 
“Ji buvo” — nebaigusi sa
kinio Mrs. Broz. vėl apalpo.

Po šio įvyki,o McDonald 
šis dramatiškumas ir pa
reikalavo bylą nutrauk
ti, nes, girdi prasiženg
ta prieš " teismo draus
mės taisykles. Teismas buvo 
tęsiamas toliau. Vienas liu
dininkas pasakė, kad jaunuo
lis Mc Donald jau prieš šį 
įvykį buvo pasakęs, kad 

l’ mergaitė mokyklos nebaig-

LEND-LEASE PAGĄLBA RUSIJAI

V* **

Atkreiptinas dėmesys į tuos vaikus, 
kurie negali išvykti į vasaros stovyklas

Pataria ir per vasarą vykdyti 

mokyklose užkandžių programas

buvo įrėmęs brauningą Lgįantį; liudininkė, pareišku

("Draugas” Acme ttitPM*
Iš Anglijos ir Amerikos pasiųsti karo reikmenys kraunami į transportinius sunkve

žimius ir naujai nutiestu kietuoju keliu per Iraną (Persiją) siunčiami į Rusiją, kur 
raudonoji armija kovoja su vokiečiais (Prisiųsta iš Londono).

Vaikų dainų šventė gražiai pavyko
Dalyvavo daugiau kaip 500 vakių dai
nų šventės programoje. Dalyvavo pen
kių mokyklų orkestrai.

Užvakar Chicagoje, šv. 
Kazimiero Akademijoje, įvy 
ko visų Chicagos lietuviškų."Dorothy Broz, bet draugai gį, kad į Dorothy buvo at- _

Iliepė jam brauningą įsidėti kokį ui ginklą> gal |jų pradžios mokyklų dainų
į kišenių ir jis jų paklausęs. žaislo koks dalykas, bet, šventė, kurioje dalyvavo 

Teismo salėje nužudyto- i mananti, kad tai buvo šautu daugiau kaip 500 pradžios 
-sios mergaitės motina Mrs. vas. Teisme paaiškėjo, kad
•Broz. Ji prieš pat liudijant' pastaruoju laiku draugystės 
^užvakar apalpo, buvo išneš- ryšiai tarp Mc Donald ir 
*ta iš salės, penkiolika minu- Dorothy buvo sutraukyti ir 
TČių tęsės kol atgaivino. ji pasakiusi, kad su z juo 
I Mrs. Broz papasakojo apie daugiau nebesusitiksianti.

Pieno išvežiotojai laimėjo 
3 dol. daugiau

mokyklų Vaikų.
Lietuviškųjų pradžios mo

kyklų mokiniai ir mokinės 
gražiai sudainavo' progra
moje numatytas daineles,

Dainų šventės programoje 
dalyvavo taip pat, Cicero, 
Bridgeport, Marąuette Park, 
Town of Lake ir Brighton 
Park, lietuviškųjų pradžios 
mokyklų orkestrai. Iš tų 
penkių orkestrų buvo suda-

Vaikų dainų šventė buvo 
suruošta tik antri metai, bet 
šiais metais daug gražiau 
vaikai pasirodė dainos ir 
muzikos srityje, negu perei
tais metais.

Kokios mokyklos vaiku
čiai dainų šventėje gražiau
siai sudainavo — manau, 
kad sužinosime vėliau.

Iki šiol pieno išvežiotojams buvo mo rytas vienas jungtinis or
- , . i i j v I kestras, kuriam
; karna i savaitę 48 dol.. o dabar gaut muzika8 PociU8.

50 dolerių.

Chicagos Arkivyskupo 
laiškas tikintiesiems 
labdarybės reikalu

Kaip kas metai, taip ir 
šiemet Chicagos arkivysku
pijos parapijų bažnyčiose 
per Sekmines bus renkamos 
aukos arkivyskupijos žiny
boje esančioms įvairioms 
labdaros įstaigoms.

JE. Arkivyskupas S. A. 
Stritch tuo reikalu išleido 
laišką, adresuotą kunigams, 
vienuoliams ir visiems tikin 
tiesiems. Gerbiamieji kun- 
gai prašomi šį sekmadienį, 
gegužės 17 d., per visas mi 
šias tikintiesiems paaiškinti 

, arkivyskupo atsišaukimą, 
pranešti, kad Sekminių die
ną bažnyčiose bus renkamos 
aukos labdarybei ir paragin 
ti tikinčiuosius, kad jie šiam 
reikalui būtų dosnūs.

U. S. žemės ūkio marketi- 
nimo administracijos (Agri- 
cultural Marketing Admi- 
nistration) viršininkas Illi
nois valstybėje James C.
Hobart pradinėms viešo
sioms ir parapijinėms mo
kykloms, taip pat bendruo
menėms pataria ir per va
sarą vykdyti užkandžių 
teikimo vaikams progra
mas, nes marketinimo ad
ministracija turi pakanka
mą įvairaus maisto išteklių 
ir pasiryžusi visoms mokyk
loms patarnauti.

Hobart sako, kad žemės 
ūkio marketinimo adminis- v. . . • v
tracija šiandie visoj šaly i SI3IS ITICldlS ZITIOIICS 
parūpina maistingų užkand- I Djltfa
žiu 93,000 viešųjų ir parapi- ,
jinių mokyklų ir tuo apie I Gyveriam neramius laikus. 
6,300,000 vaikų naudojasi. žmonės dvasinės stiprybės

ir kurių pastangomis užkan 
džių programos vykdomos, 
ir vasarą neužmirštų tų vai
kų, kariems nėra lemta vasa 
rą išvykti kur nors į vasari 
nes stovyklas į tyram ore 
sustiprihti miesto rūkuose 
ir dūmuose pakirstą sveika
tą. Tad gi mieste pasitiku
siems vaikams ir vasarą 
reikia duoti kiek reikiant 
atitinkamo maisto, kad jų 
organizmas būtų atsparus ir 
jie patys normaliai augtų.

40 procentų daugiau

ieško aukštesniuose tiksluo
se. Šiais metais Amerikoje 

vaikų sveikatingumu žmonės daug daugiau skaito 
' šventąjį Raštą, negu perei
tais metais. Palyginus šių 
metų tą patį metą su perei
tų metų tuo pačįu laiku, pa
sirodo, kad šiais metais ke
turiasdešimt procentų pakilo 
žmonėse skaitymas šv. Raš
to.

Jis pataria, kad tos visos 
organizacijos, kurios rūpi 
naši

Premijos rašytojams 
ir meninkams

Pieno išvežiotojų unijos 
susirinkime nubalsuota pri
pažinti pieno kompanijų pa
siūlymą — dviem doleriais 
padidinti pagrindinį savai
tės atlyginimą. Išvežiotojai 
reikalavo penkių dolerių 
daugiau.

Federalinis tarpininkas ir 
taikintojas pieno išvežioto
jams paaiškino, kad dabar 
yra karo metas, kad valgo
miems produktams nustato
mos didžiausios kainos ir 
nežinoma, kas gali įvykti ne 
tolimoj ateity, tad darbinin
kams neverta atmesti kom
panijų pasiūlymo dviejų do
lerių daugiau.

Iki šioliai išvežiotojams

buvo mokama 48 doL per sa Į 
vaitę atlyginimo. Dabar jie 
gaus po 50 dol. ir dar kitus 
priedinius atlyginimus (com 
mlssions). Šis didesnis atly 
ginimas nustatytas nuo ge
gužės 1 dienos, kai baigėsi 
unijos turėta sutartis su 
kompanijomis.

Vidurinių mokyklų 
kadetų paradas

. d
Chicagos 27 vidurinių mo

kyklų (High School) ir St. 
Mel parapijos vidurinės mo- 

( kyklos daugiau kaip 10,000
dirigavo' R0TC kadetų (Resenre Of- 

ficers’ Training Corps) ge
gužės 27 dieną turės para- 

I dą Michigan avė. Tai bus 
į pat rijot i nė šių jaunų moki- 
, nių demonstracija.

Tas rengiama ChicagosŠV.

Unistai pirko už 
3,500,000 dol. bonų

International Fur and Lea 
ther Workers unija (CIO) 
nupirko daugiau kaip už pus 
ketvirto milijono dolerių bo
nų. Apie tai pranešta šios 
unijos suvažiavime Chicago-
je.

Ligonių diena 
gegužės 23 dienų

Ligonių diena bus 
Jurgio parapijoje (Bridge- Švietimo boardo pastango-
porte) geguž. 23 dieną. Ry-!mis.
to išpažintis, komunija, pri- ____________
taikytas pamokslas, bendri
pusryčiai. Ligonius prašoma . Mirė rastas 
iš anksto užregistruoti p.
Gudo krautuvėje, kad būtų 
žinoma kiek asmenų paruoš 
ti pusryčius. Nepasiturin
tiems viskas veltui. Negalin 
tieji ateiti į bažnyčią ligo-1
niai, bet norintieji atsilan- nag kūdikis berniukas Pa
kyri, bus atvežti automobi- imtas į Women's and Child- 
liu, jei priduos adresą iš J ren’s ligoninę. Tenai jis mi- 
anksto. rė. Pranešta, kad neatpažin-

------------------ .tas. Minėtuose namuose yra

pamestas kūdikis
Ant namų laiptų, 140 No.

Ashland avė., rastas pames
tas apie vienos savaitės jau-

PLATTNKITE “DRAUGI į nuomojami kambariai.

Gegužės 30 dienų 
nebus pasninko

Šiemet Decoration Day 
šventė, gegužės 30 d., šešta
dienį, .supuola su metų ber- 
tainio pasninko diena (Em- 
ber Day).

Iš Chicagos arkivyskupi
jos kanceliarijos pranešta, 
kad JE. arkivyskupas S. A. 
Stritch dispensuoja arkivys
kupijos katalikus nuo tos 
dienos pasninko ir susilaiky 
mo. Tačiau vietoje to ragi
na tikinčiuosius atlikti ko
kius kitus dievotus, ar lab
daringus darbus.

Dispensas liečia visus ar
kivyskupijos rezidentus, 
nors jie tą dieną ir kitur bū 
tų išvykę.

Andrius Daugirdas, buvęs 
XX Amžiaus administrato
rius, rašo, iš Lisabonos, kad 
Portugalijoje gyvenimas ei- 
ųa normalia vėže ir daar iki 
šiol nesą įvesta jokių korte
lių ir žmonės, kurie turi pi
nigų, gali naudotis įvairiau
siomis gėrybėmis ir tai aps
čiai. Šiek tiek sumažėjo pri
vačių automobilių judėji
mas, bet “taxi” kelionės rei 
kalama nėra sunku gauti.

Kovo mėnesį 23 dieną Li
sabonoje buvo išdalintos ra i 
šytojams ir meninkams pre

Ypač katalikuose pastebi
mas didelis susidomėjimas 
šv. Raštu.

Vykstančius į karų 
palydės orkestras

Iki šiol išeinantieji į ka
riuomenę vyrai apleisdavo 
Chicagą individualiai, bet da 
bar nusistatyta išvykstan- 

mijos. Aukščiausia premija ^ius i karą išlydėti, organi-
buvo 20,000 eskudų, o že
miausia 2,000 eskudų.

zuotasi, su orkestru ir gėlė
mis.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.


