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VOKIEČIŲ PLANAI 
LIETUVOJE.

Iš Balkanų ir kitų kraštų 
vokiečiai savo tautiečius 
gabenasi ir įkurdina Ryt
prūsiuose, Poznaniuje ir ki
tose prie Vokietijos prijung
tose buv. Lenkijos vietose. 
Spaudoje pasirodė žinių, kad 
repatrijuotieji vokiečiai iš 
Estijos ir Latvijos, apgy
vendinami paliai Dancigą. 
Tačiau tie vokiečiai, kurie 
į Reichą buvo atvykę iš Lie
tuvos, dabar vėl esą grąži-

,.."gna flSaf governmenf oi 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Sėkmingi U. S. Submarinų Žygiai

Sunkiai sužalotas 
japoną kruzeris

Washingtonas, gegužės 28 
d.—Laivynas šiandie paskel
bė, jog Jungtinių Valstybių 
submarinas vakariniam Pa
cifike nuskandino du japonų 
laivus, gal būt, nuskandino 
tretį ir sužalojo sunkųjį kru 
zerį.

Laivyno komunikatas pa
reiškia:

Diego Suarez sutartis

Tolimieji Rytai:
, . “1. Gauta informacijos,narni Lietuvon. Išeitų, kad .__TT o , ... ...,. v. . , . , . U.S. submarinai, veikiąvokiečiai abejodami del Lat-, Toljmuose Me nuskan. 

vijos ir Estijos likimo, Lie- din0 ar
tuvą tikrai mano suvokie-1 vardintus priešo laivus:

{‘‘DratiKus'' Asin» telenhotnl
Madagaskaro salos svarbiausiojo Diego Suarez uosto prancūzų karinė vadovybė pa

Deportuojamas Australijoj gimęs 
komunistas Harry Bridges

Deportuojamas už priklausimą komu
nistų organizacijai, pranešama

Washingtonas, gegužės 28 
d.—Attorney General Biddle 
šiandie įsakė pradėti depor
taciją Harry R. Bridges, va
karų pajūrio CIO vadą.

tinti. Visi mūsų mielą tėvy
nę nori paversti savo kolo
nija: ir naciai, ir bolševi
kai. Kas kart ryškiau mato
me, kad tik demokratijos, 
ypač Amerika yra tikroji1 d[ntaa
mūsų viltis.

U. S. pasirengus 
atakai: Somervell

Londonas, gegužės 28d.— 
Jungtinių Valstybių kariuo-

(A) Vienas didelis pagal- Maaagasicaro saios svariausiojo n<ego suarez uosto prancūzų Karine vadovybe pa- men-g tiekimo štabo vir§i. 
binis laivas nuskandintas. įduoda britams. Ši radio photo perduota iš Londono rodo prancūzų vadus (nusisu- ninkas leit gen Brehon B 

“(A) Vienas vidutinio dy-j kuaius nuo kameros) ir britų karininkus, tarp kurių centre sėdi rear adm. E.N. Syfret| gome^l! šiandie pažymė-
džio krovinių laivas sunkiai

LIETUVIŠKIEJI KULTC- “2. šie veiksmai nebuvo 
ROS REIKALAI. paskelbti bet kuriose anks-

Jau nuo pernykščių metų tesniuose laivyno departa- 
gražiai veikia mūsų kultu- mento komunikatuose ir ne
ros institutas. Lenkai tik surišti su kovomis Coral jū- 
šiemet, geg. 15 dieną Jungt.
Amer. Valstybėse atidarė 
savo Meno ir Mokslo insti
tutą. Mes lenkus šiuo atve
ju buvome pralenkę. Svarbu 
dabar būtų ištesėti. Būtų 
puikus dalykas, jei mes įs
tengtume net plėsti savo 
kultūros instituto veiklą.
Bet jokiu būdu jis negali 
pranykti, net sunkiausio fi
nansinio bankroto atveju.
Reguliarus informacijų tei
kimas spaudos agentūroms 
ir laikraščiams, patriotinės 
literatūros leidimas ir bū
rimas intelektualinių lietu
viškų pajėgų—vienokia, ar 
kitokia forma turi būti tę
siamas.

•
PRANCŪZIJA, MADAGAS
KARAS IR INDIJOS 
OKEANO STRATEGIJA.

Kas kart aiškiau matyti, 
kad Hitleris nori turėti dau
giau negu pasyvų saugumų 
iš Prancūzijos pusės. Vokie
tija nori aktyvaus bendra
darbiavimo, nori prancūziš
kų laivų, lėktuvų net Pran
cūzijos karių. Tik ne viskas 
taip klojasi, kaip naciai no
ri. Antai Jungtinės Tautos 
(Demokratinės valstybės) 
išlaipino savo įgulas Mada-i

sužalotas ir gai bat nuskan.iĄjies kariuomene penkiolika
dintas. . t l l i *1 •• •

“(D) vienas sunkusis kru mylių nuo Tobruko, Libijoj
zeris torpedomis sužalotas.

roję, kuri įvyko šio mėnesio 
pradžioje.”

Kinai apsupo bebė
gančius japonus

Chungkingas, gegužės 28 
d.—Pranešama, jog savo pa
stangose sunaikinti japonų 
kariuomenę Yunan - Burmos 
pasienyje, kinai šiandie ap
supę japonus ir užėmę Lun- 
gligą, Burmos miestą į va
karus nuo Salween upės

Japonai tikrai 
bombarduos Ameriką

Kairo, gegužės 28 d. —Į Britų aviacijos komunika- sekr. Stimson 
Staigi ašies ofensyvą Libi- tas paskelbė, jog britų lakū- 
joje šiuo metu yra jau per nai vakar visą dieną bom-

jo, jog Jungtinės Valstybės 
pasirengusios teikti “vyrų 
ir reikmenų plačiu mastu 
Europos kovos frontui,” ne
žiūrint didelių pasižadėjimų 
Australijai ir Indijai.

Gen. Somervell pareiškė,
penkioliką mylių nuo britų 
tvirtovės Tobruko.

Rusai žygiuoja pirmyn 
dviejose dalyse

Londonas, gegužės 28d.— 
Londono spauda šiandie pra 
neša, jog maršalas Timošen- 
ko kontratakos prieš vokie 
čius į pietus nuo Charkove 
naudoja dvyliką divizijų 
apie 200,000 kariuomenės.

Maskva, gegužės 28 d. — 
Šiandie rusai paskelbė, jog

Kinijos žinių agentūra pa- vokiečiai esą priversti pasi- 
reiškė, jog japonai buvę pri-Itraukti Izyum ' Barvenkova 
versti skubiai pasitraukti,'ir Charvovo frontuose. Tuo 
kai kinai užėmę Fangmakia- duodama suprasti, jog abie-
no ir Hwangtsapoa, abu į 
pietus nuo Lunglingo.

Geriausieji Kinijos avia
cijos daliniai ir Amerikos 
savanoriai lakūnai apmėtė 
bombomis ir apšaudė kulko-

jose vietose iniciatyva yra 
rusų rankose.

Fronto linijų pranešimai 
skelbia, jog nepavykus jų 
ofensyvai, vokiečiai deda 
pastangas sustiprinti savo 
naująsias pozicijas Izyum-svaidžiais japonus Yunan 

provincijoj. Barenkova fronte, bet nuo-
Tokijo, gegužės 28 d. —j^inės rusų atakos priver- 

1 tusios juos pasitraukti.

mylių nuo Afrikos krantų. 
Tos bazės yra britams svar
besnės kaip daugelis lėktuv
nešių.

BRITŲ ABCA.
Britų armijoje įvestas spe 

gaskare, Diego Suarez uos- j dalus karių politinis pamo
te. Demokratinės valstybės Šimas, jį pravedančioji or- 
dar turi savo bazes Gerosios
Vilties Iškyšuly, rytinėje
Afrikos pakrantėje—Zanzi- į Affairs. Ji siekia, kaip Crom 
bare, jos turi savo bazę uo-' well’is yra pasakęs, kad ka
lų tvirtovėje Adene, kuri 
saugo įėjimą į Raudonąją 
Jūrą, o taip pat valdo sale
les: Seychelles ir Maurici-

bardavo ašies mechanizuo
tuosius dalinius prie EI 
Adem ir Bir Hacheim.

Britų sluogsniai pareiškė, 
jog priešo kariuomenės pa
sirodymas per penkioliką 
mylių nuo Tobruko nereiš
kiąs, kad ašies kariuomenė 
būtų prasilaužusi pro britų 
linijas.

Pasak britų, bet kokiai 
svarbesnei ofensyvai Libijo

Washingtonas, gegužės 28 
d.—Sekr. Stimsonas šiandie jog reikmenys ir vyraigali 
pareiškė, jog karo departa-I būti pergabenti nežiūrint 
mentas įsitikinęs, jog japo- trukumo.

Biddle savo šį nuosprendį 
paremia dviem nuostatais- 
pirma, jog komunistų par
tija remia nuvertimą jėga ir 
ginklu Jungtinių Valstybių 
vyriausybės ir antra, jog 
Bridges buvo šios organiza 
cijos nariu.

(Per savo atstovą Brid
ges pareiškė neturįs jokio 
pareiškimo, kol dar neskai
tęs nutarimo).
Galima Apeliacija.

Biddle tuo būdu palaikė 
pasitraukusio teisėjo Char
les B. Sears n .tarimą, kuris 
dešimties sa • A ų teisme 
San Francisco pereitais me
tais sūri Jo Bridges kaltu. 
Šiuo metu Bidlle įsakė pa
siųsti Bridges jo gimtojo^ 
Australijon valstybės išlai
domis.

Užstačius $3,000 užstato 
Bridges buvo laikinai lais
vas, bet šiandie jis buvo su-

Beto, gen. Somervell pa- įmtas ir, gal būt, užstačius 
reiškė, jog jo svarbiausias naują užstatą bus paleistas, 

giamos, nes japonai bandy- į tikslas Londone yra seuben-: >paįp paĮ manoma, jog bus 
šią atsilyginti už brig. gen. j *ki aukščiausio laips- jšnaujo apeliuojama.
Doolittle atakas Tokijo ir n^° Amerikos ir Anglijos Biddle pareiškimu, Brid 

' kituose Japonijos miestuose.

nų aviacijos atakos Jungti 
nėse Valstybėse yra neišven-

Spaudos konferencijoj ka
ro sekretorius pareiškė, jog 
kariuomenė deda visas pas
tangas, kad šias japonų ata-

je yra būtina turėti savo Į kas tinkamai pasitiktų, 
rankose Bengasi ir Tobruką. Stimsonas taip pat paste-

T , . . . bėjo, jog nežiūrint nepaprasLondono sluogsniai, pas- . 7 .. . . .., , ., . . v. to nuostolio, japonai galitebedami, jog pranešimuose, , , _x. . , a. ® ,7. _ x. . , ! pabandyti bombarduoti Ameneminima asies pėstininkų1 x. , , . ,i< v- .
kariuomenė, pabrėžia, kad1"1103 808tmę'.bet apie kitas AfmUSe japOIIIĮ

kovos reikmenų.
Paklaustas apie Amerikos

produkciją generolas pareiš
kė, jog jis “aukščiausio laip
snio pasieks šį rudenį.”

Visa apsiginklavimo pro- g J- j 
grama peršokusi nustatytas uhhm ruhu
ribas—ypač tankų gamyba,” 
pridėjo jis.

apeliuoti Federal 
teismui, Circuit 

Court of Appeals ir Aukš
čiausiam teismui.

marš. Rommelis bus priver- I Japonijos sąjungininkus sek

stas panaudoti visą turimą 
motorizuotą kariuomenę, ku
rią sudaro viena italų ir 
trys vokiečių divizijos.

Naciai giriasi 
suėmę 165,000 rusu

Berlynas, gegužės 28 d.— 
Pasak nacių radio, Vokieti
jos karo vadovybė šiandie 
paskelbė, jog kovos į pietus 
nuo Charkovo baigėsi dide
liu vokiečių laimėjimu.

dviejų fronto sektorių ir Kovoie e8ą 8uimta ,165-'
viename susirėmime nukovė rusų kariuomenės ir ru- 

sų pastangos islaisvmti ap
suptąją sovietų kariuomenę

Taip pat pranešama, jog 
Charkovo užfrontėje pradė
jo veikti rusų partizanai, kai 
tuo pačiu laiku sovietų ka
riuomenė išvijo vokiečius iš

retorius neprisiminė.

Japonai vartoja 
nuodingas dujas
Japonijos radio paskelbė, 
jog japonų kariuomenė už
ėmusi Chekiango provinci
jos sostinę Kinhwa šiandie 
7 vai. ryte.

(Tuo tarpu Kinijos sluog
sniai nepatvirtino šio japo 
nų pranešimo ir pažymėjo, 
jog tai kaip paprastai yra 
netiesa. Tačiau jie pažymė-

aviacijos atakas
Sąjungininkų štabas Aus

tralijoje, gegužės 28 d. — 
Gen. MacArthur štabas pa-

1,000 vokiečių.

Londonas, gegužės 28d.— 
ganizacija vadinama ABCA Dar vienas nacių aukštas 
—Army Bureau of Current pareigūnas, valstybės gele

visiškai nepavykusios.
Nacių pranešimai skelbia,

jog tebekovojančių grupių
žinkelių valdytoja Klein- Pasipriešinimas baigiamas 
mann pasitraukė iš vietos na’kinti.

ges gali 
District

atakuot U.S. laivę
Port Castries, St. Lucia, 

gegužės 28d.—Ašies subma- 
rino sužalotam Amerikos 
destrojeriui Blakeley vyks
tant į Castries uostą, ka 
riuomenes ir laivyno orlai
viai pastebėjo dar vieną 
ašies submariną netoli uosto

skelbė, jog vakar japonai; ir pradėjo jį atakuoti. Ta- 
nesekmingai bandė du kar-] čiau šios atakos pasėkos ne- 
tus atakuoti Port Moresbey,; žinomos.
Naujojoj Gvinėjoj.

Iš penkiolikos atakavusių
japonų orlaivių vienas pa
gautas ir šeši sužaloti. Ko
vose žuvo vienas sąjungi
ninkų orlaivis.

Kariuomenės štabas pat
virtino pranešimus, jog ja-

.... . . . ponai naudoja ore sprogs-jo, kad situacija prie miesto v. , ...: tancias bombas, kurios tai- yra rimta ir miestas esąs I , , . . », .. . . komos sutrukdyti priešo or-
... , . , . . . ■ laivius. Tačiau iki šiol šios(Šie kinų sluogsniai taip

Tuo tarpu iš Londono Reu 
terš paskelbė, jog Karibų 
jūrose paskutiniosiomis die
nomis nuskandinta du ašies 
submarinai. Tokiu būdu at
rodytų, jog bandęs antrą 
kartą torpeduoti Amerikos 
destrojerį ašies submarinas 
nuskandintas.

riai “žinotų dėl ko jie kariau 
ja ir mylėtų tą, ką jie žino.” 
Lietuviai patriotai irgi ko
voja dėl Lietuvos laisvės,

“dėl ligos.”

jaus, abi Indijos vandenyne. Į mums irgi reikėtų kad mū9ų 
Lėktuvai, operuodami iš tų, lietuviai daugiau žinotų dėl 
bazių, gali padaryti saugų • ko kovojame ir mylėtų tą, 
kelią britų laivams per 1,000 ką žino.

Dėmesio!
Sąryšyj su Vainikų Die

na “Draugas” rytoj neiš
eis. Tačiau “Draugo” raš
tinė šiandie bus atdara

pat pareiškė, jog bandyda
mi pereiti Chientang upę, 
netoli Kienteh, apie 30 my
lių į šiaurę nuo Kinhwa, ja 
ponai panaudojo nuodingą-

Karo vadovybės komuni-' sias dujas, kurios nužudžiu 
k a tas pareiškė, jog be be sios vieną trečdalį kinų ka 
laisvių esą suimta didelis reivių).
kiekis įvairios amunicijos,
507 šarvuoti automobiliai.

Vokiečių radio paskelbė 
pranešimą iš Tokijo, jog 

provincijoj nu-

bombos nepadarė dar jokių 
nuostolių.

Naciy teroras 
siaučia Bohemijoj

Londonas, gegužės 28d.—
Vokiečių pareigūnai šiandie 
Bohemijoj ir Moravijoj ieš
ko pasikęsintojų ant Rein-
hard Heydrich, kuris vakar ir pareiŠKė, jog sugautas be 
sužeistas. • registracijos kortelės vyras

Visi vyrai virš penkioli-! bus vietoje nušautas.

Rio de Janeiro, gegužės 
28 d. — Brazilijos šaltiniai 
skelbia, jog vieną ašies sub- 
mariną Brazilijos pakraš
čiuose nuskandino Brazilijos 
orlaivis.

kos metų, gyveną protekto
rate, turi užsiregistruoti po
licijoj iki ryi lic.ioa vidur, 
nakčio.

Pragos radio paskelbė įsa
kymą visiems registruotis

1,108 lauko pabūklai ir tūk- (Chekiango 
stančiai kitų karo vežimų ir1 kauta ar suimta 20,000 kinų

visą dieną kaip paprastai.' arklių. 1 kareivių.
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VffSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS TARP GRANO RAPIDS LIETUVIŲ
Kaip mes pagerbėm i[i "i.".:' Motis Sapenisor '*■ ““bušas, šeimininkių vardu O 

Dumskienė; svečiai iš Chi- 
cago: biznieriai J. Dobra- 
valskis ir Lachavvicz, kurie 

Šv. Kazimiero parapijoj bu- pr;e savo sveikinimų ir do- 
vo iškilmės iš priežasties vanų įteikė; iš Kenosha

savo kleboną
Racine. — Gegužės 24 d.

tyta rinkimas ‘supervisor’ 
vieton John L. Foley, kuris 
pasiliko komisionierium. Bu 
vo du kandidatai — abu

, . - -vi -i i lietuviai: Walter Morris irkoSnvAi/vi iiihiiiotaa kurie surengė iškilmes, nes,Rytą bažnyčioj jubiliatas .. Joseph Kurant. Po diskusi-
atlaikė iškilmingas pamal- . jų pagalios išrinktas Joseph

klebono kun. A. Jeskevičiaus, 
M.I.C., 10 metų kunigystės 
sukakties.

Druktenis, o ant galo pats 
jubiliatas, kuris dėkojo sve
čiams, para pi jonams, ypač,

das. Į bažnyčią buvo atly

siseks ir kitam lietuviui įsi
gauti į šiokį tokį miesto val- 

Gegužės 1 d. buvo posė- dyboj darbą, nes mes savo 
dis naujai išrinktų komisio- tarpe turim ga„a gabių žm0. 
nierių. Be kitų reikalų, svars baigusjų aukstą mok3.

Savickų šeimoje jis yri 
Į vyriausias sūnus iš 5 sūnų 
' ir 3 dukterų. Mokslą ėjo pa 
rapijos mokykloje ir Davia 
Technical High. Kiek Taiko 
padirbęs dirbtuvėj, įsirašė į 
“navy”.

Kataliku Valanda 
birželio mėnesį

Kurant. Tai jaunas vyras.
dėtas procesijoj būrio ber- ' bet jau patyręs biznierių.-
niūkų ir mergelių, kurie ran
kelėse laikė lelijas. Eisena 
buvo įspūdinga.

Šv. Cecilijos choras baž-

gi įvertino jo darbuotę
c , Jau 4-5 metai, kaip yra “reaiSkanią vakarienę pagami-1 „ . F J

astate” bizny. Be to, šiuo 
laiku buvo ‘Civil Service’ ko-

no šeimininkės: O. Dums
kienė, E. Vasiliauskienė, K.
Sugentienė. Prie stalų patar-!”1^0^ 0 Priei tai- U«u8

lą, kurie gali bet kokius dar
bus dirbti, tiktai reikia pra
džios.

“Mama, tik nevei*"....

Taip pasitiko savo moti
ną iš tolo ką tik sugrįžęs 
namo 30 d. paleistas, jūri
ninkas 21 m. Joseph Frank 
Savickas, sūnus Prano ir A-

Per birželio mėnesio ketu 
ris sekmadienius Katalikų 
Valandą per radiją kalbės 
'tema “Liturgija ir pasaulie- 

Dvasmė puota ltis” kun. W. J. Lallou, Ame-
Gegužės 10 d. — Motinų rikos Katalikų universiteto į

WOLK STL O I O
1347 W««t 35* Street

! MOHT
MOhKRK* *’ *
COMPI.ETE
AI»V ANCED PH<rTOOKAFH 
LOH KST POSSIBI.K FKH ES 
PMONE LAFtYETTK 2h|3

ADVOKATAS
profesorius.Dieną — ŠŠ. Petro ir Povi

lo bažnyčioj 8 vai. šv. Mi
šiose buvo pirmoji šv. Ko
munija mokyklos vaikučių. 
Tą pačią valandą prie Die
vo stalo ėjo “in corpore” 
Moterų Sąjungos kuopa, mi
nėdama savo metinę šventę, 
taipgi Šv. Vardo dr-ja. Va
kare buvo vakarienė mokyk
los svetainėje, kurią suren
gė sąjungietės savo šei
moms. V. M. K

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Rnnm 2014 Tel. STAt-e 7572

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

I — REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, UI 

Tel.: Cicero 7681

Ienos Savickų.
Liepos mėnesį bus 2 me- 

‘ ko rūmuose, taksų srityje. tai’ kaiP jia savanoriai t“’ 

Mūsų miestas yra apgy

nyčioj jubiliatą patiko ga- nav0 choristės, o choristai metus dirbo miesto iždinia' 
linga giesme. Altoriai buvo 
papuošti gėlėmis, kurias pa
aukojo Elena Vasiliauskai
tė. Bažnytiniai rūbai buvo 
naujutėliai. Visur dvelkė 
švara ir tvarka pasidėko- 
jant Altorių Puošimo drau
gystei, kurios narės nesigai
li darbo ir išlaidų. Garbė už 
tai draugystei.

svečius vaišino. Po progra 
mos buvo šokiai.

ventas olandais. Labai sun 
ku yra lietuviams įsigauti 
į miesto valdybą, nors ir 
mažiausias darbas būtų. Už
tat sveikinam Kurant ir lin 
kim geriausios kloties nau-

Iškilmės buvo surengtos 
labai trumpu laiku. Atsira- 
dus pritarėjų parapijos ko
mitetui, ir pasiėmus para
pijos sekretoriui D. Dokšui 
atsakomybę, jeigu būt blo
gos sėkmės, pirmas stojo
talkon šv. Cecilijos choras radio pusvalandį. Palaiky-

Vakare buvo bankietas 
pagerbimui jubiliato. Žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė. Svečių buvo iš Milwau- 
kee, Kenosha, Waukegan ir 
Chicago, jų tarpe ir misijo- 
nierius kun. V. Andriuški, 
M.I.C., Milwaukee Šv. Gab
rieliaus parapijos klebonas 
kun. J. Aukštakalnis, M.I.C. 
Negalėdami atvažiuoti bu
vęs klebonas kun. J. S. Mar- 
tis, dabartinis Gary, Ind., 
klebonas, jubiliatą sveikino

mas daug nekainuoja. Duo-

raše j "navy”. Paduotos ži
nios į laikraščius “Herald" 
ir “Press” daug ką pasako 
apie jį, o kad su juo asme- 
niai pasikalbėtų, tai išgirs
tų labai daug, nes jaunuolis 
tikrai daug matė. Jis buvo 
jūrininku Marblehead laivo, 
kuris žiemos laiku buvo prie 
šo atakuotas. Buvo mano 
ma, kad laivas nuskendo,su savo vadu J. Kailiukai-

čiu ir kiti veikėjai ir veikė- klmsavo rengiamų^ vakarui bet tik šiomis dienomis gau
ta žinios, kad laivas šiaip 
taip priplaukė uostą, kur 
tai Rytuose ir dabar taiso-

tuvių kalboje P. Antanaitie
nės vedamąjį radio pusva
landį, kurio mėgstam klau
sytis. K. D.

jos, kaip S. šapikas. P. Ka-! gara‘n‘mua. «in>in>ų hei dran 
gų sveikinimus-linkėjimus. 
Tokiu būdu palaikysime lie-

raliūnas, K. Jurgaitis, O. 
Dokšienė, kuri daugiausiai 
tikietų išpardavė, O. Dums
kienė, E. Vasiliauskienė, A. 
Zizminskaitė, K. Stulgis, V. 
Berkauskaitė, H. Mikuiskab 
tė, R. Petkaitė, L. Zaleckai- 
tė, A. ir O. Vasiliauskai.

Kurie surengė tas iškil
mes, tikrai gražų darbą pa-

DR. VAITUSH, DPT.

mas. Ta proga jaunuolis ga
vo leidimą su savo tėvais, 
broliais ir sesutėmis mėne
sį paviešėti.

Amerikos Jungt. Valsty
bėse yra daug medžių pava
dintų Jefferson, gen. Grant, 
Lincoln, T. Roosevelt var
dais. Mass., Conn., N. Y. ir Į 
Pa. valstybės yra medžių 
Lafayette vardais.

Stanislovas T. Gross
i ADVOKATAS

buvusia
Assistant State's Attornoy 

' of Cook County
l Dabar veda generalinj teisių praktiku

po antrašu:

One North La Šalie St.
ROOM 1215 — Tel.; RAKdolph 8823 
VALANDOS: nuo • ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriminališkuose srityse.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. G. SERNER DR. P. ATKOČIŪNAS
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8, 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

telegrama, o Sheboygan kle-1 darS Tas rodo vienyb« ir
bonas kun. J. Šilkas - laiš- sutarti mū9ų mažoj ParaPi", 
Jęy joj. Vienybė parapijoj labai

Bankieto vedėju buvo kun. i ^kalinga. V.
J. Aukštakalnis. Pirmiau
siai choras, vedamas J. Kai- P. P. Antanaitienės 
liukaičio, programa atidarė ». ■ f A f
dainom. Paskui sekė kalbos- FČICllO IT P T91. A. 561111 
sveikinimai. Kalbėjo kun. V.
Andriuška, M. I. C., Altorių 
Puošimo draugystės pirmi
ninkė O. Vasiliauskienė, ku

LIETUTIS 
AKIU GYDYTOJAS

SPECIALISTAS
* siaaiši

Ofiao teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Snvlri 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme Ir gydyme 

GERAI KRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, trumparegy et r 
Ir tollregyste:

Phil;i<b>ln>hin P:i ___ Pa- P*len»vlns aklų įtempimų, pralallorr nilaueipnia, rJ. ra galvos vkaudtltmų, svaigimų ir aklo

ri įteikė ir gražių dovanų 
nuo draugystės; kitų drau
gijų pirmininkai, kurie taip 
pat įteikė dovanų nuo savo

, sidėkojant P. P. Antanai- 
čiams, prof. Alfred Senn, 
dažnai mus suįdomina gra
žiom radio kalbom. Lietu
vių baldų krautuvės radio 
programa, vedamoji Anta
naitienės iš stoties WH0Tdraugijų, būtent A. Gali- . , ,v , . T. . . 19-tą valandą kas treciadie-sanskas nuo Šv. Kazimiero . , .

karių.
MODEKNliKLACSL TOBULdADHl 

EGZAMINAVIMO BODAI
Speciali atyda atkreipiama 1 valku 
akla
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikta 

VALANDOJ
10-toa Iki 8-toe valandoe kaadlen. 

Sekmadlealaia pagal sutarti

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 187S

Res. 6958 So. Talman Ava 
Rea. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomie eositaros.
2423 West Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, III.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 |X)piet.______

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

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

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenno 

Bes. teL: HEMlock 3150

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

nio vakarais, visiems pa
tinka. Labai malonu yradr-jos, A. Vasiliauskas nuo

LRKSA 67 kp., T. Petkienė , , . . _ , .s x*. i *- r, , ' klausytis prof. A.Senn kalimo Apastalystes, M. Zalec- i J r . . _ r . T bos.kiene nuo Rozancavos, L.
Dokšaitė nuo Sodalicijos, K. Mes turėtumėm įvertinti 
Jurgaitis nuo Šv. Cecilijos ir palaikyti Antanaitienės 
choro, parapijos sekretorius' vedamąjį lietuvių kalboje

’l
DO IT EVERY PAY DAY!

cji vis

! JTįU. tyQi 
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LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

PittaUdnA aldidaa
atiAkomlngai u> 
prieinamu kaln^

JOS F. BUDRIK
. KKACTUVUI

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RAMO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDR 3088

DR. ST6K0L1S
PHYSICIAN AND 8URGB0N 

4645 S(X Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office UL YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

Tet YARda 6991.
Rea.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL: ano 1-3; nno 6:30-8:30 
756 Weat 35th Street

I Kas bus ištvermingas iki 
į galui, tas bus išgelbėtas, 
i (MaL 4<K 22).

7^

N
1^

irom ii.Uddelį.tMi iuori.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklu visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti Jas modorniSklauKla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYHIMO 

pririnkime aklnlii. kurie pašalinaaklų įtempimų. ..
Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTO.METRIKTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampaa 18-tos
rele fonas t CANAL 0528. CIUeagc 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen 9:10 a. m. Ik, 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir SeAtad. 9:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Tel. CANal 6122

DR. BOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cerinak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TeL RBPublic 7868

TeL CANal 0857
Res. tel.: FROapect 6659

DR. P.-Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Residencijs: 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALAMDO8:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki #:oo 
▼ai. vak.; trečiadieniais nuo t:0#vėl

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką a|slrausti, reikalaukite agento, nrba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPĄNY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

J?

Tel. YARda 2246

DR. G. YEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal • sutartį

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

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1913 So. Halsted St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-0 
ir pagal sutartį.

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Rea telefonas SEElsy 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sntartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VTRginia 8481

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 8880 Chicago, ūi
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL 57Į0. nuo 2 iki C 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v&l. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Keowood 4300

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

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — cail lHIDway 0001 
Rea. — HEMlock 1043.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Wiwt 63 r d StreetRez. TeL LAFayetto 0094 _________________________________

DR. EMILY V. KRUKAS r-!.v^XN
GYDYTOJA IR CHIRURGAS į DR. A. F. NEMIRO, M.D. 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDsie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.

PHYSICIAN AND SURGEON 
J Harrison-Crawford Medieal Bldg.
523 SO. €RAWFORD AVĖ. 

(Pateški R«l.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak. 

Sekmadieniais pagal sutartį
a, Rezidencija: WEBSTER HOTELTrečiadienlala nuo 2 1b 4 popiet 2150 Li„Jco|n 1>ark Wftst

Sr«HZ1irYmt« d.,.įtarimą Rcz. Tek: DI VERSK Y 6800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’
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LIETUVA IR LENKIJA
(Nauja lenkų pažiūra j Lietuvą)

Rašo prof. K. Pakštas

(Tęsinys)
Bet argi tik vienos Lietu

vos sostinė yra ištautėjusi? 
Visoje Centro Europoje nuo 
Salonikų iki Helsinkio ran
dame daugybę miestų, ku
rių gyventojų daugumas ne
priklauso šalies kalbai ;r 
kultūrai. Prieš 1914 m. Sa
lonikuose buvo tik 25 nuoš. 
graikų. Istanbule tik apie
40 nuoš. turkų. Slovakijos 
sostinė Bratislava tuomet 
turėjo 42 nuoš. vokiečių ir
41 nuoš. vengrų, truputi žy
dų ir truputį slovakų. Dar 
seniau svarbiausieji Čekijos 
miestai Praha ir Brno tuiė- 
jo žymią vokiečių daugumą 
Prieš pirmąjį pasaulini ka
rą dideli Lenkijos miestai 
Poznan ir Lodz neturėjo len
kiškos daugumos. Tais lai
kais Rygoje latviai buvo ma
žumoje. *Helsinky ir Tallinne 
vietinės tautos turėjo t i k 
silpną daugumą. Yra ir dau
giau panašių pavyzdžių. Bet 
gi nei viena čia paminėtų

TT. Marijonu misijos
Marian Hills, Iii. — semi

narijoje — birželio 17 — 26 
dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.

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

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

Grand Ilapids, 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, 
M.I.C.

mažesnių ar didesnių tautų 
nebuvo 1918-20 m. nubausta 
už savų miestų ar sostinių 
ištautėjimą arba už jų kos
mopolitišką mišrumą. T a i 
kodėlgi viena tik Lietuva 
turi būti nubausta sostinės 
atėmimu už tai, kad jos se
nesnės kartos buvo kultū
riškai neapsukrios ir nemo
kėjo užkirsti lenkų kalbai 
kelio į Lietuvą? Kam tokia 
didelė ir negirdėtai žiauri 
bausmė už protėvių klaidas? 
Ir kodėlgi lenkų kalbos mo
kėjimas darosi taip baisiai 
pavojingas atgimst ančiai 
Lietuvai? Kodėlgi Vilniaus 
kultūrinių tradicijų prisimi
nimai tėra brangūs vien len
kams, o g i lietuviams 600 
metų politinio, kultūrinio ir 
religinio gyvenimo lopšys ir 
vienintelis centras turi be- 
vėlk nieko nereikšti? Argi 
lietuvių nežmoniškos širdys? 
Ar jie savo praeities ir da
barties gali lengviau už ki
tus išsižadėti? Argi Vilnius 
taip jau toli nuo lietuviškų 
kaimų? Argi senoji ir dabar
tinė lietuvių poezija, raštai, 
romantika aplenkia Vilnių, 
jo praeitį ir jo šventoves? 
Vilniuje brendo tik nedidelė 
dalis lenkų kultūros, ogi lie
tuvių dvasinei evoliucijai jis 
buvo vieninteliu centru, ku
riam nei iš tolo neprilygo 
joks kitas miestas. Kai len
kai svarsto Vilniaus prob
lemą, tai jie galvoja vien a- 
pie save, mus visai užmirš
ta. Betgi mes esame pir
mykščiai to krašto gyven
tojai, pavertę jo laukinį že- 
mėvaizdį į kultūrinį dideliu 
ir ilgu darbu. Lenkai Vil
niuje dar labai jaunučiai. 
Kad ir lietuviška jų kilmė, 
bet jie turi teisę ten būti 
lygūs su lietuviais ir tik a- 
pie tą lygybę Lietuvos val
stybėje jie turėtų kalbėti.

(Daugiau bus)

BEKRUTĖS MOTERŲ KORPUSAN ševikų kalboje reiškia: at
kariauti ir pasiglemžti sau; 
tikėdami į diktatūrą, jie ne
pripažįsta laisvo apsispren
dimo niekam. O jei pripa 
žintų, tai juk ir bolševizmui

PRANEŠIMAS
Marųuette Park. — šv. 

Rožančiaus ir Altorių Puo
šimo draugijos labai svar
bus susirinkimas įvyks ge-

vietos nebesusirastų. Stalino guž€s 31 d, 2 vai. popiet, 
kalboje žodis “brolis” bene parapįjos salėj, 
pirmą kartą pavartotas vie
toje “tovarišč”. į Susirinkimas labai svar

bus. Visos narės prašomos 
Kadangi Lietuvoje bolše- atsilankyti.

vikus lietuvius buvo veik ______________ •
galima rankų pirštais su
skaityti ir reiškia jų ten ne- Bombay, gegužės 28 d. 
beliko, tai Stalino posakis ,n^ore maharadžia atviru 
“brolius lietuvius vaduoti” j kreipės j Prezidentą
tikriausiai reiškia visą Lie- K<)wsevelt4> kad Amerikos, 
tuvą taip subolševikinti, kad Kinijos ir Rusijos arbitra- 
būtų panašu į “išlaisvini- c’4a kutų išrištas Indijos au-

tonomijos klausimas.

LIBERTY UMEfflCKS

mą” tų Lietuvos piliečių, 
kurie dabar randasi Sibire. 
Betgi visuotinas lietuvių nu
sistatymas yra toks, kad jie

< ■•r»r*ii»aa” leme tnievhotn . , . . . , . „
U. S. armijos naujokų (rekrūtų) ėmimo stoty, Chicagoj, puskarininkis Waldeman velydami rusų tautai herois- 

Hocksen priima aplikacijas iš moterų, kuri os pasiryžusios įstoti Women’s Army Auxi- į ka* ginančiai savo rusišką 
liary Corps karininkių mankštos mokyklon. tėvynę pilniausio pasiseki-
______________________________________________________________________________mo, yra betgi apsisprendę

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Nr. 10 Washington, D. C. — 1942 m. gegužės 22 d.

tyta net iki 1945 ir kurios būti laisvi ir nepriklausomi 
antram posme sakoma: *r yra priešingi, kad vokie-

“Lietuvos Respublika ir čiai, ar rusai, ar kas kitas, 

Socialistinių Tarybų Res- 3UOS valdytų ir savintųsi 

publikų Sąjunga pasižada Lietuvos žemę

Lietuviškas lėlių teatras 
Maskvoje ir Stalino 
gegužinė kalba

Prisimintina, kad tas pats 
Paleckis yra kada tai bu
vęs Jaisvas žmogus; tada 
jis šitaip laike 16 vasario 
1928 kalbėjo: “Vasario 16 
d. aktas buvo revoliucinis

visomis aplinkybėmis ger

bti viena antros suvere

numą bei teritorialinį in

tegralumą ir neliečiamy

bę.”

Deja, taip nebėra: Sovietų
žygis, buvo drąsiai tartas žygis į Pabaltę 1940 metais 
laisvės žodis, tautos noro j viską sutriuškino išskyrus 
pareiškimas ir didis vieny-, lietuvių tautos teises. Todėl 
bes aktas, sujungęs visus i žodis “išlaisvinti” rusų-bol- 
lietuvių tautos vadus Lietu

a) Apie Paleckio ir Co.
1942 m. bal. 29 d. pasaky
tas kalbas patirta iš Sovie
tų ambasados biuletenio ir 
čionykščių komunistų spau
dos. Į jas atatinkamai rea
gavo visa lietuvių nekomu
nistinė spauda. Nekomunis- ,
. . . i-, v v- .vos gerovės vardan.”

tų ir nelietuvių laikraščiai i ” 
į tas kalbas nekreipė dėme
sio. Tai ir suprantama: koks 
malonumas klausytis dekla
macijų apie sovietiškos Lie
tuvos “prosperity” iš lūpų, 
kurios tampomos raudonais 
siūlais.

Sovietiškasis biule t e n i s

b) Stalinas savo geg. m. 
1 d. kalboje tarp kitko ža
dėjo ir Lietuvą “išlaisvinti” 
ir “brolius” lietuvius išva
duoti. Kokia gi tų saldžių 
žodžių tikroji prasmė? So
vietų galvosenos nežinan
čiam, gali pasirodyti, kad

SOLDIER FIELD
MAY 30! and 31

America’s Greatest Sportirtg Event
Two Greot Days'd^Terrific Th^lls! 

AT THF NATI.ONAI'CHAa/rIONS“™ ’

vadina Paleckį ir Co. Lietu- čia lyg kalba tas pats Sta-
vos reprezentantais, visai 
užmiršdamas, kad jis ir ki-

linas, kuris užgyrė Atlantic 
Charter principus ir reiškia

ti dalyviai joki Lietuvos re- t u r ė j o pritarti Amerikai, 
prezentantai nėra, o tik De- kad Lietuva po karo turi
kanozovo ir Pozniakovo pa
rinkti aktoriai.

teisę atgauti suverenumą ir 
teisę save nepriklausomai

Kam gi Maskvos valdo- valdyti, — lyg tas Maskvos
vams tokia prašmatnybė? 
Gi tam, kad paremtų Mask
vos diplomatinę ofenzyvą 
prieš Lietuvos nepriklauso-

valdovas, kuris Rusijos var
du 1920 metais buvo atsi
sakęs nuo pretenzijų prie 
Lietuvos “visiems amžiams”,

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
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ši firma virš 50 m. tos 
naėios šeimos rankose!
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TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
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BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

mybės atstatymo teisinius — lyg tas Sovietų politikas, 
pagrindus, kad pono Crippso kuris pasirašė Lietuvos ne- 
pasiūlymai neįšaltų. puolimo sutartį, kuri numa-
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Lietuva ekonominiai, kul
tūriniai ir religiniai yra Va 
karų Europos kraštas ir bol
ševizmas jai yra nepriimti
nas. Todėl, Sovietų užsimo
jimas, Crippsui pataikau
jant, pasiglemžti Lietuvą ar 
tai “strategijos” ar tai oku
pacinio meto “rinkimų” pre
tekstu turėtų būti atšauk
tas, kad nepadarytų nepa
taisomos žalos moraliniame 
United Nations fronte.

Visoj Did. Britanijoj įsta
tymu uždrausta deginti ar
ba kaip kitaip naikinti va
dinamą “vvaste” popierį.

A locksmith who lived in 
Key West,

Said—“I have a plan to 
euggest:

Buy Bonds—all you can; 
They’ll help liek Japan—

Moreover, they’ll feather 
your nesti”

TTelp yonr ronnty meet Sta 

ųuota. Invest 10% of your 

■ncome in War Bonds reg» 

ularly, regularly, regularly.
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų* prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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Entered as second-Class Matter Ma xh 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

50 meti) kunigu
Amerikos lietuvių tarpe nedaug yra kunigų, atšven

tusių auksinį kunigystės jubiliejų. Mūsų žiniomis, 50 
metų kunigystės sukaktuves minėjo — kun. Lopata, 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserų vienuolyno kapelionas; kun. 
J. Lietuvninkas, šv. Alfonso par. klebonas, Baltimore, 
Md., prel. J. Maciejauskas, Los Angeles, Gal., liet. par. 
klebonas ir, berods, kitą mėnesį šią garbingą sukaktį 
minės kun. J. židanavičius, Amsterdam, N. Y., lietuvių 
par. klebonas.

Prie šių garbingųjų jubiliatų poryt prisideda kun. 
Antanas Deksnys, sulaukęs ir 75 metų amžiaus ir 50 
metų kunigystės jubiliejaus. Dėl to gegužės 31 d. rytą 
į Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, Town of Lake, rinksis 
gausingos žmonių minios į iškilmingas jubiliejines pa
maldas, o vakare į tos parapijos saię — į jubiliejinį 
bankietą. K

Kun. A. Deksnio gyvenimas taip tvarkėsi, kad jis, 
kaipo kunigas, 25 metus darbavosi Lietuvoje ir tiek 
pat Amerikoje. Tuo būdu ir Lietuvoj ir Amerikoj yra 
gerai žinomas, turi daug draugų ir taip pat nuopelnų.

Jubiliatas čia, Amerikoj, suvaidino nemenką vaid
menį lietuvių parapijų organizavime ir pastoracijos 
darbe. Jis klebonavo Utica, N. Y., Spring Valley, III., 
Kewanee, III., Westville, III., Grand Rapids, Mich., kur 
gražią bažnyčią pastatė, ir Schenectady, N. Y.

Kun. Deksnys, besirūpindamas parapijos reikalais, 
neužmiršdavo tautos ir lietuvių katalikų visuomenės 
reikalų ir darbų. Jis mielai pritardavo mūsų organi
zacijų veikimui, gausiai paremdavo katalikiškąją spau
dą, sušelpdavo lietuvių studentiją ir ypač uoliai rem
davo sąjūdį dėl laisvos ir nepriklausomos Lietuvos at
statymo. šiems visiems reikalams ir mausią medžia
ginę paramą teikdavo.

Besidžiaugdamas tuo, kad Lietuva laisva ir nepri
klausoma ir norėdamas dar jai pasidarbuoti ir ten sa
vo amžių baigti, išvyko ten apsigyventi ir J. E. vysk. 
J. Kuktos buvo paskirtas Pivošiūnų klebonu. Karak- 
teringa, kad jubiliatas iš Pivošiūnų (caro laikais) A- 
merikon išvyko ir po kelių dešimts metų darbo Ame
rikoj vėl ten buvo sugrįžęs. Tačiau, 1940 metais, bol
ševikams okupavus Lietuvą, kun. Deksniui, kaipo A- 
merikos piliečiui, buvo įsakyta iš Lietuvos išvažiuoti 
ir grįžti Amerikon. Grįžęs Amerikon, apsigyveno Šv. 
Kryžiaus par. Chicagoj.

Nepaisant amžiaus ir daugelio metų sunkaus pasto
racijos darbo, kun. Antanas Deksnys tebėra ir judrus, 
ir sveikas, ir tebesirūpina ir katalikybės ir tautos rei
kalais. Mes linkime gerb. jubiliatui dar ilgus metelius 
sveikam pagyventi ir jam įprastu būdu darbuotis sa
vo tautiečių gerovei.

•

Pagerbkime tuos, kurie mirė dėl mūsų
Mūsų krašte, Amerikoj, įgyvendinta tradicija kasmet 

gegužės 30 dieną skirti kapinių lankymui ir kapų puo
šimui. Originaliai ši diena buvo skiriama žuvusiųjų 
kavose už krašto laisvę karių kapų puošimui.

Jei taip, tai šiemet toji diena turi ypatingai didelės 
reikšmės.

Devyniasdešimta nuošimčių visų pasaulio tautų yra 
įtrauktos į karą. Kariauja ir Jungtinės Valstybės. Ka
riauja už savo krašto laisvę, už visų pasaulio žmonių 
laisvę ir gerovę. Toje žūtbūtinėje kovoje už didžiausią 
žmogaus brangenybę — laisvę, jau šimtai Amerikos 
jaunų vyrų savo galvas paklojo, jau šimtai naujų kapų 
yra supilta... O kiek daugiau išdigs naujų kapų, tik 
vienas Dievas težino... Dėl to šiemet su ypatingu su
sikaupimu lankykime kapus, puoškime juos ir už žu
vusiųjų karių sielas melskimės.

i
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Auga nauji kryžiai prie karžygių — karių kapų A- 
merikoje, auga jie ir Lietuvoje. Okupantai tūkstančius 
geriausių mūsų tautos sūnų gyvybių paklojo dėl to, 
kad lietuviai priešinosi vergijai, kad patys norėjo būti 
laisvi ir visai tautai troško laisvės. Tik prieš pora die
nų paskelbta spaudoj, kad naciai keturis šimtus Lie
tuvos gyventojų sušaudė.

Tad, 400 naujų kapų, prie kurių kruvinomis ašaromis 
rauda suvargusios našlės, bedaliai našlaičiai. Visas 
kraštas paverčiamas kapinynu, kurin diktatorių kru, 
vinas siaubas visą tautą užsimojo palaidoti.

Važiuokime, dėl to, ryt į Šv. Kazimiero kapines 
ir dalyvaudami pamaldos^ susikaupkime ir prisimin
kime visus žuvusius kovose dėl lietuvių tautos egzis
tencijos.

Visi mes puikiai žinome ir tai, kad lietuvių tautos 
gyvybės išlaikymo, Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės viltys šiandien yra sudėtos Jungtinių Valstybių 
rankose.

Kiekvieno Amerikos kario mūšių laukuose pralietas 
kraujo lašas, tai brilijantas, nušviečiąs ne tik Ame
rikos, bet ir Lietuvos laisvės ir gerovės ateitį....

Tebūnie mūsų maldos nukreiptos už tų karžygių sie
las. Tesukelia jos visuose krašto gyventojuose ryžtin
gumo daugiau dirbti ir aukotis, kad būtume verti kar
žygių pralieto kraujo, kad jų paguldytos gyvybės pa
siektų savo tikslą visa pilnuma, kad būtų laimėtas ka
ras ir teisinga, pastovi pasaulio taika.

Ką pasėjo, tą ir plauna
Visuose vokiečių pavergtuose kraštuose sukilimai 

prieš okupantus didėja. Vakar rašėm apie tai, kad Lie
tuvoj žmonės daro žygių prieš nacių okupaciją ir dėl 
to šimtais yra sušaudoma. Šiandien tenka rašyti apie 
Čekoslovakiją, kur taip pat eina didelė kova su oku
pantais.

Čekų sostinėj Prahoj prieš pora dienų pašautas vie
nas iš pačių didžiausių nacių slaptosios policijos (Ges
tapo) vadų Reinhard Heydrich, kuris taip pat buvo 
paskirtas Bohemijos ir Moravijos protektorium.

Reinhardo Heydricho “protekcija” Čekoslovakijai la
bai brangiai kainavo. Jo kruvinais teroro aktais išžu
dyta daug šimtų čekų. Ir dėl to ar reikia stebėtis, jei 
persekiojami ir terorizuojami čekai ieškojo progų tuo 
pačiu atsilyginti savo “protektoriui” ir kėsinosi ant jo 
gyvybės.

Priežodis sako — ką pasėsi, tą ir piausi. Naciai pa
sėjo keršto ir neapykantos baisią sėklą ir dabar pa
tys su savo išaugintu vaisium turi susidurti.

įsidėmėtinos mintys
“Darbininkas”, rašydamas apie “Studentų Žodį”, reiš

kia tikrai įsidėmėtinas mintis;
“Juk tai tiesioginis jaunimo uždavinys tiek pa

žengti lietuvių kalboj, kad galėtų lietuvių literatūrą 
skaityti ir ją pilnai suprasti. Sakysite, kad mūsų 
čia gimusiam jaunimui ir inteligentijai lietuvių lite- 
ratinė kalba visai neįdomi; kad jiems užtenka šiaip 
taip su žmonėms susikalbėti, by tik gydytojas ar 
advokatas suprastų, koks jų reikalas, ką jiems skau
da. Tam užtenka poros šimtų lietuviškų žodžių, o jau 
dėl lietuvių gramatikos ar sintaksės, tai galima ran
ka numoti. Bereikalingas laiko eikvojimas ir galvos 
laužymas.

Deja, taip nėra, kaip tie ponai vaizduojasi. Gyve
nimas kitonišką pasaką seka. šiandien lietuvių visuo
menė daug dėmesio kreipia į čia gimusią inteligen
tiją. Reikalauja, kad ji pradėtų vadovauti. Kviečia į 
mitingus, prakalbas. Norams nenorams tenka daly
vauti. Koks tada malonumas nemokančiam lietuviš
kai inteligentui viešai pasirodyti ir pasakyti kalbą? 
Juk tai jam ir klausytojams tikros kankynės. Būt 
tu čia ir mokyčiausias, o be kalbos kvailu atrodai. 
Koks tada vardas, kokia reputacija, koks pagaliau 
biznis?

Ne, gerbiamieji, lietuvių kalbos kol kas dar negar 
Įima paneigti. Ji reikalinga ne tik su kaimiečiais šiaip 
taip susikalbėti, bet ir visuomenei vadovauti. Tad 
reikia džiaugtis, kad turime tokį žurnalą, iš kurio 
galima taisyklingai lietuviškai pasimokyti. “Studen
tų Žodis” labai, labai brangintinas ir nuoširdžiai rem
tinas. Jis turėtų būti kiekvieno inteligento namuos.

Kai kas iš inteligentų gal mano, kad tasai “kol 
kas” neilgai tęsės. Dėja, tautų gyvenime “kol kas” 
tai ilgas laikotarpis. Jis ilgiau gyvena negu “kai kas”.

• ~
Tėvų Pranciškonų, Cincinnati, Ohio, provincijos, lei

džiamas mėnesinis žurnalas “St. Anthony Messenger” 
mini 50 metų sukaktuves, šiomis dienomis išleistas 
(auksinio jubiliejaus numeris. 128 puslapių leidinys la
bai turiningas ir gražus. Gausiai iliustruotas. Žurnalo 
redaktorium yra kun. Hyacinth Blocker, O.F.M.

("Draugas”, 1917 m. ge
gužės 29 d.)

Apmuštas Leninas..., žino
mas provokiškas agitatorius 
Leninas, kuris parkeliavo iš 
Šveicarijos Rusijon per Vo
kietiją, patiestas ir .apmuš
tas viename rusų susirinki
me Petrograde.

•
Chicagoje.,.. V. Balanda, 

Labdarių Sąjungos sekreto
rius, skelbia, kad ryt, Kapų 
Puošimo dieną, šv. Kazimie
ro kapinėse bus daroma rink 
liava našlaičių prieglaudai 
statyti.... Kapinėse bus iš
kilmingos gedulo pamaldos :• 
mišias laikys kun. P. B. Se
rafinas, kun. P. Meškauskui 
ir kun. J. Kazakui asistuo
jant. Pamokslą sakys kun. 
Ig. Albavičius. Giedos var
gonininkų choras.

Rinkliava Lietuvai.... Chi
cagos bažnyčiose rinkliava 
Lietuvai, Š v. Tėvo prašymu, 
buvo per Sekmines. Šv. Kry
žiaus par., Town of Lake, 
surinkta $452.25; Dievo Ap
vaizdos bažnyčioj — $313.00; 
Šv. Mykolo — $108.00. Au
kos renkamos nuo karo nu- 
kentėjusiems lie t u v i a m s 
šelpti.

Išžudė milijoną armėnų... 
Skelbiama, kad šio karo me
tu turkai jau išžudė 1,000,- 
000 armėnų ir toliau tas 
baisias žudynes tebetęsia.

U. S. kariai Prancūzijai... 
Apart gen. Pershingo siun
čiamos divizijos greitai bus 
pasiųsta dar daugiau U. S. 
kariuomenės į Prancūziją. 
Netrukus ten jau bus nuvy
kę 100,000 U. S. kareivių.

•
Mažiausia šalis kariaus.... 

Mažiausia pasaulio respub
lika pasaulyje Tavolara pa
skelbė karą Vokietijai ir 
Austrijai. Toji respublika 
tai mažytė sala siaurrytuo- 
se nuo Sardinijos, turinti 
170 gyventojų.

Priimamos motery 
korpusan aplikacijos

Savanorių karių rekrūta- 
vimo stotyje, 515 So. Frank 
lin gt., priimamos aplikaci
jos moterų, kurios nori būti 
karininkėmis Women’s Ar
my Auxiliary korpuse. Apli
kacijos bus priimta iki birže 
lio 4 d. Jau daug moterų pa 
siryžo įstoti korpusan.

Deja tt-osios armijos kor
puso srities aplikančių bus 
parinktos tik 26, turinčios 
aukščiausią mokslų cenzą, 
gabiausios ir sveikiausios, 
tarp 21 ir 45 m. amž. Iš vi
sos šalies jų bus 440. Jos 
bus pasiųstos mokslintis, 
kas užims apie porą mėne
sių. Po to bus organizuoja
mas patsai moterų pagelbi- 
nis korpusas.

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

Penktadienis, geg. 29. 1942

V

f

GERB. KUN. ANTANAS DEKSNYS, sulaukęs 75 metų 
amžiaus ir 50 metų kunigystės jubiliejaus. Dvigubas 
jubiliejus švenčiamas poryt Šv. Kryžiaus parapijoj.

Dėdės Kun. Antano Deksnio 
vaikystės nuotykiai

Antanukas padega ...........
gimtuosius namus

Kitą kartą abu su Stasiu 
ku irgi turėjo įvykį, kuris 
pelnė abiems rykštės.

Didelis degtukas, “serči- 
ku” vadinamas, vaikams su
teikdavo daug džiaugsmo, 
kai jį pabraukus tuojau už
sidega liepsnelė. Čia ne tit
nagu, geležimi ir šmoteliu 
kempinės įskeliamoji ugnis, 
kurią taip sunku įskelti ir 
kuri liepsnos dar neturi. 
Kartą nutvėrę degtukų, jie
du išeina į namo pašalį, pa
deda užuvėjoj šiaudų, žabų 
ir kitokių degamų daiktų. 
Suliepsnoja palangėj laužas. 
Ugnies liežuviai kyla iki pat 
šiaudinio stogo, o kaip gra
žu jiems! Stasiukas su An
tanuku džiaugiasi ir šokinė
ja, kad jiedu moka tokią ug
nį užkurti. Bet kas ten prie 
pamato? Kodėl medžio sie
na taip pajuodavo? Jai karš
ta. Ir po valandėlės gimtojo 
namo siena pradeda lieps
noti. Džiaugsmą pakeičia iš
gąstis ir baimė. Jiedu, kaip 
įmanydami, užčiaupia ugne
lei burną, kad ji neprarytų 
viso namo, ir liepsnos lie
žuviai pranyksta. Gimtinis 
namas ir sodyba išgelbėta 
nuo pelenų.
Pirmoji pamoka — išmokti 
žydo langus daužyti

Praėjo pora metų Anta 
nukas paaugo. Jo broliukai 
jau mokėsi mokykloje, Juo
zukas jau buvo Mintaujos 
(dabar Jelgava, Latvijoje) 
gimnazijoje. Antanuko pir
moji klasė, kaip ir kitų bro
liukų, buvo pas tėvelį. Visi 
vaikai, pirm negu patekti į 
rusiškąją mokyklą, turėjo 
išeiti lietuviškąjį elemento
rių ir pramokti savo gimto
joj kalboj skaityti. Toks jau 
buvo tėvo principas: gim
toji, sava kalba pirma, o o- 
ficialioji — paskiau. Pir
muoju mokytoju buvo ne kas

kitas, kaip pats tėvas, kurs 
ne tik sugebėjo ūkį gražiai 
tvarkyti, turėti gerų jaučių 
jungų, prisiauginti puikių 
žirgų, bet jis rūpinosi ir sa
vo vaikais, jų gyvenimui pa
ruošimu, ir išmokymu.

Sekančiais metais po na
minės mokyklos tėvas nu
veža Antanuką į Onuškio 
valdišką mokyklą (Vyskupo 
Valančiaus rūpesčiu įkurto
sios parapijinės mokyklos 
jau buvo rusų valdžios už
darytos). Valdiškų mokyk
lų tikslas buvo ne tiek ap
šviesti lietuvių tautą, kiek 
ją surusinti. Antanukas ten 
rado visus mokytojus rusus. 
Bet jis nenusiminė, nes be 
broliuko Stasiuko jis rado 
keletą kitų uraugų iš apy
linkės. Su iais jis tuoj išėjo 
pažaisti. Jie ~ėto akmeni/ 
į taikinius. Vienas iš jų pa
rodo langą ir ragina naujo
ką:

— Mesk, ar pataikysi! 
Naujokas gi paklusnus, jis 
meta.

— Pūpt! akmuo gerai pa
taiko ir suskamba stiklų šu
kės, Vaikai juokiasi, klykia. 
Kiti gązdina naujoku moky
tojo didele bausme. Greit 
prisistato su skundu ir nu
kentėjęs žydelis. Mokytojas 
teisia kaltininką ir susirū
pinęs klaus:a: kas bus iš to 
Deksniuko, kars pačią pir
mąją mokslo dieną jau dau
žo žydų langus. Atsižvel
giant į kaltininko pirmąjį 
nusikaltimą, teismas buvo 
gailestingas, priteisė tik už
mokėti savininkui už išdau
žtą stiklą. Antanukas gi po 
to tapo atsargesnis ir m> 
kykloj darbštus vaikas. Jis 
net išmokdavo viršaus nei 
mokytojas namų darbams 
užduodavo, ypač kai brolis 
Juozapas, jau Vilniaus ku
nigų seminarijos klierikas, 
jam padėdavo atostogų me
tu.

(Bus daugiau).
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

5883 Laužadienė, 30, far- dra (Vilius), 28, housevvife. 5964 Lenkauskis, Leonas (Juozas), 34, poEce chief, Vizgirdaičiai Baisogala,
mer. Į 5930 Lekavičius, Juozas (Leonas), 35, army officer, res. sakiai.

5884 Laužadis (Kiemas), (Simas), 41, res. Basaniai res. Vilnius. 5996 Leveckienė, Ona (Pi
8. Kruonis. 5965 Lenkovsk.s, Kazys, jus), teacher, res. šakiai.

5885 Laužadis, Pranas 5931 Lekavičienė, Domice 50, empioyee, re 3. Pavilnys.
! (Matas), 41, farmer, res. lė (Juozas), 40, housewife. 5966 Lenkovsklenė, Juli- 

(Tęsinys) Seii-uvar*s Obeliai. | 5932 Lekavič.utė, Ona ja, 46, housevvife.
j 5886 Laužad.ene, Emilija, (Juozas), 15, student, res. 5967 Lenkovskytė, Vanda

5801 Lapenienė, Stasė, 38, 5843 Latvytė, Birutė (Po 30, farmer, res, Senadvans. K iv.ai Kruonis. (Kazys), 19.
faune/, re>». LuUkomai. vilas), 7. ' ;x>o4 ^uzadyte, Danutė, 5933 Lekavičius, Simas 5968 Lenkovskytė, Marija

5802 Lapucuuitas, Auta- 0814 Laucevič.enė, Elena (Pranėj, u. (Juozas), 12, student, res. (Kazys), 16.
nijas (Vosynus), 21, fa/- (Viadas), 4o, farmer, res. 5^88 Laužad.s, Stepas Kalviai. 5969 Lenktys, Jonas (Jur
mer, res. stoviai Vosyliai zhb.nai Pmnge. 1 (Pranas), 1. 5934 Lekavičiūtė, Juli- gis), 31, empioyee, re3. Ki-

5a03 kapai ka, Juozas 5845 Laucevičius, Stasys 58»9 Lavekovičius, Alek- ja (Juozas), 8. dūliai Salem.
(Vacys), 1, res. Onuškis (Stasys), 13, res. Žlibinai, sandr^s (vosyhus), 2J, res. 5~35 Lekavičius, Juozas 5970 Lenktienė, Janina 
Trakai. _ j oo-žo Laucevičius, Liubo- | Vilmu3. (Juozas), 4. (Juozas), 22, hou:ewife.

5804 Lapurkienė, Pranė mnas, 36, physician, res.', 5890 Lavinskas, Zigmas 0986 Lekavičius, Rapolas, 5971 Lenktytė, Janini (Jo 
(Jonas), oO, housevvife, res. Kaunas. | (Juozas), 5/, tarmer, res. 32, teacher, res. Stakliškės nas), 14.

5847 Laucevičius, Zeno- Beioz^i įskiai R.ešė. Alytus. 5972 Lenktytė, Gražina
5891 Lav.nskienė, Bronė 5937 Lekavičienė, Emilija (Jonas), 3.

(Zigmas), 50, farmer, | (Juozas), 29, teacher, res.' 5973 Lentukienė, 69, far-

5997 Leveckaitė, Audro
nė (Justinas), 4.

5998 Levickienė, Amelija 
(Juozas), 47, farmer, res.

5999 Levickas, Juozas, 30, 
journalist, res. Kaunas.

6000 Levickienė, Petronė
lė (Juozas), 35, housevvife, 
res. Kaunas.

(Bus daugiau)

rauples Fumiluie Co. p]

Cl

Onuškis.
5805 Lapurkaitė, Nijolė 

(Vasys), 4, įes. Onuškis 
Trakai.

5806 Lazauskas, Pranas, 
46, empioyee, res. Vilnius.

580) Lazauskienė, Bronė, 
40.

5808 Lazauska.te, Alicija 
(Pianas).

KRAUTUVĖ PATARIA
nas, 68, farmer, res. Surgu- 
č.ai Mai ijarnpoiė.

5848 Laucius, Kazys (Jo
nas), jurist, res. Kaunas.

5o49 Laučienė, Antanina, 
35, teacher, res. Kaunas.

5850 Lauc.ua, Jonas (Po
vilas), 33, pol.ceman, res. 

! Kileniškiai Leliūnai.

5892 Lazaras, Mečys (Jo- Stakliškės. mer, res. Panevėžys.

C!
g Prisirengkir de? žiemos dabar (ji M *Paga Valdžios patvarkymą turite pirkti alyvos M 

kūrenamą pečiu tuojau. Nes po 15-tos dienos Bir- 
želio (June) kurie pirksite šildytuvą negausite už- pi

nas), 34, driver, res. Kaunas 5938 Lekavičiūtė, Jelita 5974 Leones, Košt .s, 33, ' gi ,ra,, a.yyos M
5893 Lažai evič.utė, Oia, (R polas), 13, student. army offieer, rea. S. Kalva- M (<u.rc"a™» ?«** ‘u9e?- M P® »Mo» dienos B,r- f

19, vvorker, re3. Alytus. | 5939 Lelenas, Eugenijus rija.
5894 Lazauskas, Kostas (Zenonas), 25, army officer, 5975 Lzonav čiU3, M ,tie- /♦; . , ... . , .. , , - .

(Pran s) 32 emniovee res res Vilnius ius (Julius) ) 35 vvorker . ,r ku“e Plrkslte dabar» a,Vvinl «ldytuvą galėsite ;(Fran.s), 02, empioyee, re3. įes. viimus. jus (Julius ,), 35, vvorker, M naudotis proga „auti užtenkamai alyvos dėl apšil- X

II

i Tverai. i 5940 Lelešius, Pijus, 37, res. Ktokialauk.s S mnas.
58yu Lazauskienė, Zinai- farmer, res. N. Kisiniškiai 5976 Leonavičius, Kazys

,j tikrinimo dėl alyvos pristatymo. Tie, kurie turite, 
kirksite dabi
proga gauti užtenkamai alyvos dėl apšil

5809 Lasinskas, Juozas hobi Laučienė, Ona (Vin- 
(Juozas), 41, director, res. cas), 34, res. K.leniškiai.
Šventoji. 5852 Lauciutė, Irena (Jo

5810 Laskauskienė, Ona nas), 9.
(Adomas), 82, farmer, res. 5853 Laucius, Gertudas 
Lagedžiai Anykščiai. (Jonas), 5.

5811 Laskauskas, Alfon- 5854 Laučys, Vicius (Si- 
sas (Julius), 42, farmer, res. monas), 16, student, res. Į (Jonas), 44, teacher, res.
Anykščiai. Alytus Geniai. Į Švenčionėliai.

5812 Laskauskienė, Sofi- 5855 Laugalis, Antanas 5899 Lazauskienė, Ona
ja, 35, teacher, res. Anykš- (Kazys), 38, empioyee, res. (Laurynas), 38, teacher,1 jus), 3 months old. (Liudas), 40, policeman,
čiai- Tauragė. i res. Švenčionėliai. ! 5945 Lelešius, Pijus (Juo res. Švenčionys.

5813 Laskauskaite, Alma 5856 Laugalienė, Elena 5900 Lazauskas, Antanas'zas), 43, clerk, res. Guvaltu 5980 Lesnikienė, Stasė
(Alfonsas), 5. j (Izidorius), 25, housevvife. ■ (Jonas), 12, student. įtuva Sasnava. . (Martynas), 35, housevvife.

5814 Laskauskaite, Ina 5857 Laurinaitis, Anta-Į 5901 Lazauskaitė, Birutė^ 5946 Lelešienė, Domicėlė,
(Alfonsas), 3. j nas (Jonas), 25, farmer, res. (Jonas), 2. ’ ; 30, housevvife.

5815 Laskauskienė, Ona' šukėtai Lekėčiai. 5902 Lazauskas, Juozas, 5947 Lelešius, Pijus (Pi-
(Silvestras), 39, business-1 5S58 Laurinaitis, Jonas 13, student, res. Vilkaviškis jus), 2.
vvoman, res. Anykščiai. (Kostas), 45, teacher, res. 5903 Lazauskienė, E ena, 1 5948 Leika, Kazys, 37,

5816 Laskauskaite, Nijo- Kaunas. 49, industrialist, res. Vilka-! teacher, res. Vėžionys Dau-
lė (Jonas), 1. 1 5859 Laurinaitienė, Stasė viškis. gai.

5817 Laskevičius, Bona- (Kajetonas), 43, housevvife. 5904 Lazauskas, Stasys,! 5949 Lemanek, Jadvyga Kaunas
ventūras (Juozas), 41, em- 5860 Laurinaitis, Vytau- 17, student. ’j (Jonas), 49, res. Vilnius. 1 5984 Leščinskas, Juozas,
ployee, re3. Kaunas. _ tas (Jonas), 19, student. 1 5905 Lazauskas, Vladas 5950 Lenard, Ona, 49, 43, farmer, res. Vasariškiai Į

5818 Laskevičienė, 38, 5861 Laurinaitis, Romual (Teofilis) 34 farmer res
housevvife. _ _ das (Jonas), 14, student. i Vainiūnai’Kapčiamiestis.

5819 Laskevičiutė, Birutė 5862 Laurinaitienė, Elz-į 5906, Lazauskienė Domi- (Antanas), 47, engineer, das (Stasys), 34, empioyee,
(Bonaventūras) ,12. bieta, 65, housevvife, res. nįnka) 24, farmer. ’ res. Šakiai. res. Vilnius.

5820^ Laskevičius, Algir- Stakiai Raudonė. į 5997 Lazauskaitė, Monika 5952 Lenčevskienė, Ona, 1 5986 Leščinskiene, Euge-
das (Bonaventūras L 8. 586? Laurinavičius, Bro- (Vladas), res. Vainiūnai 31. houesvvife. nija (Jurgis), 28, vvorker,

5821 Laskov.čienė, Jani- , nius (Motiejus), 28, farmer, Kapčiamiestis. 5953 Lenčevskaitė, Jūratė res. Vilnius,
na, 46, housevvife, res. Vii- res. Gudzininkai Gervėčiai. j 5908, Lazauskaitė, Ona! (Borisas), 2. 5987 Leščinskas, Jonas

5864 Laurinavičius, Adol- (Vladas), 3. ’ Į 5954 Lengvenis, Bronius (Jonas), 56, cook, res. Šiau- 0
Lazdinis, Donius (Baltrus), 36, teacher, res. liai. *

da, 32, housevvife.
5893 Lazauskas,

tas (Kostas), 5.
5897 Laz_u3ka3, 

(Kostas), 3.
5898 Lazauskas, Jonas

j Vilkaviškis. (Antanas), 23, so dier, res.
Vytau- 5941 Lelešienė, Marija Budkaimis Paba skas.

I (Matas), housevvife, res. N. 5977 Lesevič us, Juozas 
Sigitas Kisiniškiai. (Karolis), 35, teacher, ’ res.

5942 Lelešytė, Aldona (Pi Verebiejai Simnas,
jus), 12, student. 5978 Lesevičius, Karolis,

5943 Lelešytė, Elvira (Pi- 74, farmer, res. Čiurlionai
jus), 7. Riekialaukis.

5944 Lelešytė, Dalia (Pi- J 5979, Lesnikas, Jokūbas

5981 Lesnikas, Stasys (Jo
kubas), 10. •

5982 Leščius, Kazys (Mi
kas), 23, driver, res. Kau
nas.

5983 Leščinskas, Adolfas 
(Ignas), 33, empioyee, res.

nūn, res. Vilnius. 1 Kėdainiai.
5951 Lenčevskis, Borisas1 5985 Leščinskas, Leonar-
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PEOPLES KRAUTUVĖ turi didelį pasirinki- [,j 
mą geriausių išdirbysčių, gražiausių ir naujausių

Ialyva kūrenama šildytuvų

įjj Coles - Quaker - Monogram - Frogil Į'i ».• W
į!) - Florence - Preway - Siegler ir k.
amus.

5822 Lazota, Pranas, 42, 
accountant, įes. Vilnius.

5823 Lazotienė, Aleksan
dra, 44, housevvife

fas (Feliksas), 22, farmer, 
res. Giliunai Gervėčiai.

5909
5988 Leškevičlu3, Juozas(Vladas), 40, farmer, res. Kaunas.

5865 Laurinavič.us, Juo-i Kačiukai Švenčionėliai. | 5955 Lengvenienė, Marija (Antanas), 22, farmer, res.
„ zas (Stasys), 25, farmer,, 5910. Lazdinienė, Veroni- Simas), 31, teacher. res. Balbieriškis Marijampolė.

5824 Lastauskas, Bronius res. Galšiunai Gervėčiai. J (Liudas), 30, farmer. Kaunas.
(Petras), 44, teacher, res. 5866 Laurinavičius, Sta-į 5944 Lazdinis, Juozas 5956 Lengvenis, Tautvy- 
Karklynai Alytus. sys (Jonas), 25, farmer, (Vincas), 28, farmer, res. das (Bronius), 2.

5825 Ls Stauskas, Jonas reg. Giliunai Gervėčiai.
(Antanas), 37, vvorker, res. ; 5867 Laurinavičius, Povilas 
Kaunas. (Pranas), 45, empioyee, res.

5826 Lastauskienė, Ona Kaunas.
(Jonas), 29, vvorker, res. 5868 Laurinavičienė, Ste- 
Vilnius. fa, 30, nurse, res. Kaunas.

5827 Lastauskas, Petras i 5369 Laurinavičiutė, Re- 
(Jonas), 40, farmer, res. gįna (Povilas), 4.
Prekariškė Daugėliškis. 5870 Laurinavičius, Vin-

5828 Lastovskis, Leonas, Cas (Juozas), 30, empioyee, 40'
45, empioyee, res. Vilnius. res. Vilnius. ; 5910

5829 Laskevičius, Balys, Į 5871 Laurinavičienė, Pau- 42 
40, empioyee, res. Kaunas, liina (Stasys), 28, empioyee, 5947

5830 Laškevičienė, Elena res. Vilnius. , i zVineaHi 45 hie-h
(Vladas), 39, housevvife. I 58T2 Laurinavičius, An- ’ ’ g

5831 Laškevičiutė, Birutė drius (Vincas), 8.
(Balys), 11, student. 5873 Laurinavičiutė, Ju-

5832 Laškevičiu3, Algir- ratė (Vincas), 3 mon.haold, Vilnia,
das (Balys), 9. res. Vilnius.

5833 Latakas, Pranas 5874 Laurinavičius, Mikas (Ta“d*a8| , res.‘GiŪ-
(Antanas) 41, empioyee, (Mikas), 20, worker, res. ijevka Galvonai.
rCS58345lItkauskas, Stasys * reTS^irinaviKus, Pra-,.5f° Lebeekaitė^ Zi^ida,

(Juo^s), 35. teaęher, res. „as, 40, farmer, re,. Tau- ^™£įXs, Tadas, 9. 
Kelme. ragnai.

5835 Latkauskicne, Bogu- 5876 Laurinavičius, Ka- 5922 Lebertavičius, Jonas
myla, 33, teacher, res. Kel- ZyS, 38, farmer, Tauragnai 25, teacher, res.
mė. 5877 Laurinavičius, Do- Svyriai Švenčionėliai.

5836 Lalkauskas, Algi- ma8, 35, farmer, res. Tau- 5923 Lečickienė, Amelija
mantas (Stasys), 3. ragnai. (Juozas), 45, farmer, res.

5837 Lstkau3kaitė, Ona 5878 Laurinavičiutė, Tek- Bilgerdaičiai Baisogala.
(Stasys), 2. 32, farmer, res. Taurag- 5924 Lečickaitė, Felicija

5838 Latvys, Alfonsas naį. ' (Feliksas), 9, student
(Jonas), 24, army sergeant, 5079 Laurinavičienė, Pra- 5925 Leičinskis, Aleksas
res. Makingaliai Maistai. ng, 50, vvorker, res. Vilnius. (Elijus), res. Girvitas Ras-

5839 Latvys, Povilas (Be 5880 Laurinavičienė, Vik- j tovai Vilnius.
nediktas), 44, farmer, res. torija (Vladas), 35, house- 5926 Leikus, Antanas, 20, 
Zcmygala Betygala.

5840 Latvienė, Juzefą, 31, 
housevvife.

5957 Lengvinas, Pranas 
(Pranas), 45, res. Kaunas.

5958 Lengvinienė, Viktori 
ja. 41, housevvife.

5959 Lengvinas,

Mežoniai Švenčionys.
5912 Lazdinytė, Lionė 

(Donius), 10.
5913 Lazdinis, Vytautas 

(Donius), 5.
5914 Lasvoskienė, Elena nas > > 1®. student.

(Aleksas). farmer, res. Vii-' 5960 Lengvina tė,
ka viškis.

5915

(Pra-

E’eo-
norą (Pranas), 14, student. 

Stasys? 5961 Lenkauskis, Edvar
das (Jonas), 37, teacher, 

Juozas, res- Kaunas.
5962 Lenkauskienė, E’ena 

Jonas (Juozas), 29, clerk, res. 
school Kaunas.

principai, res. Švenčionėliai.; 5963 Lenkauskaitė, Aldo-
5918 Laževskis, Kazys na (Edvardas), 6.

(Pranas), 29, farmer, res.
Vilnius. 1

5919 Lebeckas, Tomas

Lazvoskis,

Lazvoskis,

Lažauskas,

5989 Levanas, Juozas 
(Vincas), 33, army officer, 
res. Pabradė.

5990 Levandovskis, Karo-; 
lis (Vladas), 44, army offi
cer. res. Vilnius.

5991 Levandovskis, Vla
das (Stasys), 43, empioyee,Ifot 
res. Vilnius. Į

5992 Levandovskienė (9 
Ona, 42, housevvife.

5993 Levandovskis, Ričar
das (Vladas), 18. |Į|

5994 Levandovskis, Mari
jonas (Bladas), 16. (

5995 Leveckis, Justinas

("Drautidi Acrnu tutuphotm
Ed Dudley (right), President of Professional Golfersvvife, res. Vilnius. Į student, res. Kaunas.

5881 Lanšas, Antanas 5927 Leikus, Jonas,
(Stepas), 22, farmer, res. student, res. Kaunas.

5841 Latvytė, Janina (Po Meškučiai Vornenai Vilnius. 5928 Leinartas Kostas . . .
16 I 5882 Laužadis, Klemensas 32 agronomist, res. Pssva- J’ with Corp ,lm Turacsa Fort Mx' N- wh°

5842 Latvys, Povilas (Po- (Jonas), 41, farmer, res. lys shot 67 f,jr P^ace in three-way tie for second best qual'.-
vilas), 13. i Laužadžiai Obeliai. ’ 5929 Leinartenė, Alekaau- fying round.

19' Association, vvhose 66 vvns best score of first day of 
ąualifying rounds it PGA toumament, Atlantic City, N.

Dideles Mieros Šildytuvai, Alyva 
5? kūrenami, Pasirinkimas nuo *49.50 |i)

LENGVI IŠMOKĖSIMAI PRITAIKOMI

pURNITURe
IANIUFA.CTURING COMPANY®

4179-83 Archer Avė., Chicago, III. (j)
Prie Richmond Gatvės 

Telefonas: LAFayette 3171

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liųuor 
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METINĮ
kuris jvyks š. m. birželio mėn. 1 dieną, sekmadieni U vai.
KUBAICIO darže. Lemont. Illinois SUNSET GROVE <135?h s‘-\Archer Avė.)

Pikniko programa žada būti nepaprastai turtinga, įvairi ir įdomi. BUS LINKSMOS IR NE
GIRDĖTOS DAINOS, MENIŠKAI ATI.IZKAMI ATEITININKŲ DRAUGOVES TAUTIŠKI ŠOKIAI. 
Bus puikus bufetas su skaniausiais valgymais ir gėrimais. Bus įdomūs dalyvių tarpe laimėjimai. 
Galėsit linksmai pasidžiaugti ir magaryčioms parsivežti karo boną, o moterys ir panelės galėsit lairaė-
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[jį Lietuvos Piliečių Są-gos Chicagos skyrius turi garbės kviesti visus Chicagos miesto ir apilinkių lietuvius atsilankyti į

PIKNIKĄ!
ti gražiausią Chicagos suknelę. Bus daug netikėtų dovanų ir laimikių suaugusiems ir mažiems.

Tai bus didžiausias lietuvių piknikas, kuri aplankys visi be jokios išimties ir pažiūrų skirtu
mo lietuviai. Visi pasimatys ir draugiškai pasidžiaugs. Tai bus piknikų piknikas, nes jame pamaty
site ne tik savo artimesnius kaimynus, kuriuos dažnai ir taip matote, bet visus Chicagos lietuviškų 
laikraščių redaktorius, visų lietuviškų parapijų dvasiškus vadus, žymiuosius lietuvių veikėjus, gausin
gus lietuvių profesionalus ir minias linksmų kilnios lietuviškos širdies tautiečių. Tai bus didžiausias 
ir įdomiausias, o gal ir paskutinis prieš gazolino suvaržymų įvedimą piknikas. Tad nepraleiskite nei 
vienas šio nepaprasto ir visų lietuvių jungtinėmis pastangomis rengiamo pikniko. Nepraleiskite, nes 
paskui patys gailėsitės. RENGĖJAI

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE CLASSIFIED ADS

DEL GERO ŪPO
Įsigykite Naują Gerą Radio Dabar!

AMERIKOJE YRA GERIAUSIS IR PIGIAUSIS BŪDAS 
— KLAUSYTIS GEROS MUZIKOS DAINŲ — ŽINIŲ 
PER RADIO. JEIGU JŪSŲ RADIO NĖRA NAUJOS MA
DOS — IŠTOBULINTAS, JŪS NEGALITE GĖRĖTIS 

GERA MUZIKA PER RADIO

ĮSIGYKITE GERĄ RADIO DABAR PAS BUDRIKĄ, KUR 
RANDASI DIDELIS PASIRINKIMAS VISOKIŲ 1942 

RADIOS — GERIAUSIŲ IŠDIRBYSČIŲ.

Kainos nuo----$14.95 iki $200.00

SENSATIONALINVENTION!

I®" No liil to lift— no ornamentą to mote 
•oU No needle* to worry about 
UMžT No more objertionable surface noises 

Real life to your mutio 
•aT Reeords lašt latlefinitely 
®aŲ Roll-out Record Changer

Come on in today for a demonstration of this 
amazing new way to play reeords. Model illus- 
trated has all theae ereat features in addition 
to tho aensational Magic Brain: Spectarular 
new Magic l one Cell witn Jewel-I.ite Scanner ... 
Flexi!«le Tone Bridge . . . Telrtube radio with 9
RCA Victor Preferred Type Tubea 
can and foreign radio reception on 3 
svavebandg . . . Electric Tuninję . . . 
Dual Tone Controla... xbuilt-in an- 
tennas (one for domeatic and one for 
foreign reception) and many other 
proola of its outatanding rjualily.

Ameri-

Iškilmingas šliūbas, 
šaunios vestuvės

Bridgeport. — Ateinantį 
sekmadienį, gegužės 31 d. 
2 vai. popiet šv. Jurgio baž 
nyčia bus šauniai išpuošta 
ir pilna žmonių iš įvairių 
Chicagos dalių. Minių mi
nios sueis pamatyti iškilmin
go šliūbo. Sofija Norkiūtė, 
duktė Norkų, savininkų pa
garsėjusio Universal Restau- 
ranto, 750 W. 31 St. ir jau
nas poliemonas Anthony De 
Rosa bus surišti amžinu ne- 
atmezgiamu moterystės ry 
šių. •

Nuotaka yra plačiai žino
ma Bridgeporto jaunimo tar
pe. Ji lankė ir sėkmingai 
baigė Šv. Jurgio parapijinę 
mokyklą. Prigulėjo prie mo
kyklos orkestros ir skambi
no pianą. Po to ji lankė ir 
sėkmingai baigė Englewood 
high school.

Jos brolis Tarnas taipgi 
buvęs Šv. Jurgio parapiji

nės mokyklos mokinys ir 
muzikantas vedė šiemet po 
Kalėdų. Jų jauniausioji se
suo Valerija irgi kada nors 
padarys ekskursiją pas al
torių.

Savo dukrele; Sofijai tė
vai rengia šaunų vestuvių 
pokylį Dariaus-Girėno salėj. 
Viešnios ir svečiai bus šau
niai priimti ir gausiai pa
vaišinti. Tam pokyliui šau 
nius valgius gamins plačiai 
žinoma veikėja Antanina 
Vaišvilienė.

Prie stalų patarnaus rū
pestingai parinktos manda
gios mergaitės.

Jaunavedžiams linkėtina, 
ilgiausių metų ir gražiausio 
sugyvenimo. Rap.

Sekmadienį kviečiami 
pas mus

West Side. — Aušros Var
tų Altoriaus Puošimo drau
gija rengia įdomų piknikė- 

! lį parapijos “Rūtos” darže 
gegužės 31 d. Pradžia 5:30 
vai. vak.

Komisija stropiai rengia 
si kuo gardžiausiai pavai
šinti parapijonus ir svečius, 
o narės visos rengiasi da
lyvauti ir dovanų atnešti 
“bingo” žaidimui. Pelnas ei
na altorių puošimui.

Taigi komisija kviečia vi
sus parapijonus ir svečius 
atsilankyti ir paremti drau
giją. Komisija

Ne Kanados gyventojas, 
automobiliu įvažiavęs į Ka
nadą, turi gauti leidimą ga
zolinui pirkti ir gazolino 
paskirstymo knygutę. Be to, 
jis niekur negaus gazolino.

IH fa [R (B © IR ©

Padėka

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph #488-ii48»

HELP VVANTED VYRAI

REIKALINGI PAPRASTI DARBI
NINKAI Ir KIRPĖJAI, dirbti skre- 
pų (geležies) jarde. Atsišaukite — 

LEGPOI.D COHEN IRON CO. 
3OOO South Kedzie Avenue

VYRAI
VAIRUOTI TAKUS 

Galima uždirbti iki $50.00 j savai
tę. Atsišaukite J —

YELLOW CAB CO.
57 East 2lst Street

HELP VVANTED — .MOTERYS

“PANTRY” MOTERIS, 20 meti, se
numo ar suvirš. Patyrimas nerei- 
ka'inga. Gera užmokestis ir geros 
darbo valandos. Mutvkite Ml«s 
Baggat. TRIANGLE RĘSTAI RANT 
104 VVest ItaiKlolĮdi Street.

VALYMUI MOTERYS
, Reikalinga moterų prie šlavimo. 

Mazgojimo ir dulkių valymo dailių. 
Atsišaukite J "Employment” ofisų 
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. ryto 
iki 12tos vai. (pietų).

W I E B O L D T’ S 
Ashland, Monroe ir Ogden

TARNAITES, patyrusios. Atsišaukite 
j "Housekeeper’a” ofisų.

KDGEWATEK BEACH IIOTEL 
534* She.iilan Road

COREMAKERS
Gera užmokestis. 100% Defense dar
bai.

2743 West Stlth PI.

Budriko radio 
programa

DIE SI N KERS 
Ir Die fa t Die Makers 

Patyrę prie kalimo "dies". $1.45* iki 
11.75 j valandų: 58 Ir 66 valandos 
j savaitę. TINCU FORGING DIE
& TOOL CO, 4417 W. Rice St.

BUDRIKO KRAUTUVĖSE DABAR EINA DIDELIS 
IŠPARDAVIMAS ANT NACINIŲ RAKANDŲ — PEČIŲ 

— LOVŲ — MATRASŲ MIEGAMO KAMBARIO 
SETŲ IR DULKIŲ VALYTOJŲ.

Dėl Jūsų Patogumo Krautuvės Atdaros ir 
Sekmadieniais Iki 5 Vai. Vakare

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3241 South Halsted Street 
3409 - 11 So. Halsted Street

TELEFONAS: YARDS 3088.

Kleb. kun. K. Bičkauskas 
nuoširdžiausiai dėkoja Šv. 
Cecilijos chorui už $288.62 
pelną parapijai iš jo koncer
to. Tai pirmas atsilikimas 
parapijoje, kad draugija tiek 
pelno būtų parapijai pada- 

1 rius. Ypatinga padėka pri
klauso muz. L., Šimučiui Jr. 
ir pirmininkei Lucas. Taipgi 
komitetui ir darbininkėms 
už prisidėjimą.

Pirmoji Komunija

Šį sekmadienį sekantieji 
priims pirmąją Komuniją — 
Donald Genušauskas, Elea
nore šličkus ir Leonard Tom 
kutonis. šv. Mišios šeimų 
užprašytos bus vaikučių in
tencija.

ŽYMUS RADIO PROGRAMAS iš WCFL — 1000 kil 
Radio Stoties — Sekmadieniais Vakare - 6:30 P. M.

Ligoniai

K. Petkavičienė, 3739 Pu
laski gatvė, pirmadienio va
karą išvežta į Šv. Katarinos 
ligoninę.

Sekantieji nesveikauja na
mie: P. Kučinskas, 4020 De- 
odor gatvė, G. Urbclienė 
3814 Deodor gatvė, B. Ko- 
vierienė, 3730 Elm gatvė.

Padėka
Kun. J. J. Naudžius nuo

širdžiausiai dėkoja vyčiams 
ir draugams už rankinį laik
rodėlį ir piniginę auką. ši; 
tam dalykui pirmininkavo 
Charlie Vaišnora ir jam 
reiškia ypatingą padėką. 
Žinutės

L. ir A. Kasparai, 4117 
Fir gatvė susilaukė antros 
dukrelės.

Raudonasis Kryžius gra
žiai darbuojasi susirinkimo 
kambaryje kiekvieną trečia
dienį 1 vai. popiet.

O. Radienė ir M. Danu 
sienė yra nauji prenumera 
toriai “Varpelis”.

J. Mroz, 5025 Northcote 
Avė. ir P. Stanukinas, 5021 
Northcote Avė., priims Mo
terystės Sakramentą šį šeš
tadienį.

Parapijinės mokyklos 
mokslo metai baigiasi bir
želio 7 d. 9 vai. ryto bus šv. 
Mišios, o vakare 7:30 įdomi 
programa.

Gelbogienė, 3814 Deodor 
gatvė, praeitą sekmadienį 
automobiliu išvyko į San 
Diego, kur geg. 30 apsives 
su W. H. Wells ir ten apsi
gyvens. Motiejus

Gegužės 31 d., sekmadie
nio vakare 6:30 vai., tuoj 
po basebolo rungtynių Bud
rikas patieks įdomią radio 
programą iš galingosios WC 
FL — 1000 kil. radio sto
ties.

Programoje dalyvauja jau 
na ir gabi dainininkė Ona 
Skeveriūtė-Skever, kuri iš 
pildys naujas ir gražias dai 
neles: “Kaip miela išgirsti”, 
“Neplasnok”, “Klajonės” ir 
daug kitų. Didžiulis orkes
tras pritars dainoms ir be 
to dar išpildys gražių lietu
viškų meliodijų vainiką.

Budriko radio programai 
skiriasi nuo kitų, kad skel
bimai nėra pardavinėjami 
svetimtaučiams biznieriams 
ir kad visada yra duodama 
gera muzika, originalios dai
nos ir iš geros, galingos, vi
siems girdimos radio sto
ties. Lietuviška prekybos į- 
staiga jau per trylika me
tų leidžia šias programas. 
Leidėjai — Jos. F. Budria, 
inc. — 3241 S. Halsted St.

Pranešėjas

Prekių išvežiojimas 
25 nuoš. siaurinamas

Pradėjus birželio 1 diena 
(pirmadienis) vyriausybės 
nuosprendžiu prekių išve
žiojimas Chicagoj 25 nuo
šimčiais sumažinamas. Tas I
daugiausia liečia krautu
ves. Tai padangų taupymui.

Philadelphia, Pa., Kensing- 
ton dalyje randasi medis va
dinamas “Penn Treaty Elm”. 
Po juo 1682 m. Penn pada
rė sutartį su indėnais.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

FORE8T PARK — PARSIDUODA , 
2 ELETŲ ' STl’CCO" NAMAS, po I 
6 kambarius: lotas 50x125 pėdų; 
atikas su grindomis. Fletai ir ati
kas galima padalinti į keletą, kad 
padidinus rendos (eigas. Randasi 1 
bloks J žiemius nuo Roosevelt Rd. 
gatvekario, 3 blokai nuo “elevated”. 
Randasi gražių medžiu, žolynų ir 
pievelė. I blokas nuo naujo Val
džios Defense dirbtuvės, kur 6,0no 
darbininkų dirbs. Netoli mokyklos. 
Kaina namo $5,900. Atsišaukite se
kančiu adresu:

1045 THOMAS AVĖ., 
FOREST PARK, ILL.

(“BINDERY" MERGINŲ reikalinga 
I— patyrusiu. Taipgi f'HRIS- 
TIANSEN AUTOMATIC 8TITCHER 
FEEDERS ir COVEREItS, taipogi 
amato mokiniu.

HARRISON 78».

į EMPLOYMENT AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYKAM—MO ICHIM—VAIKINAM 
III MKKGINOM

» Didžiuma darbų yra Dvf»«nse dirbtuvėse.
I Algos — nuo $24 Iki $11'» į savaitę

W A B A S H A G E N C Y 
202 So. State St. (15th Floor)

PATARNAVIMAI

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

Oras, saulė, maistas stip 
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
dymas stiprina sielą.

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rąžykite dėl “Free Catalogiie” 
kainavimo surašo.

Prisiųsklte pluklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL MONrue I3»7

NORI PIRKTI VEŽIMŲ. Aukščlau- 
sios kainos mokamos už vežimus — 
(arklių traukiami). Kreipkitės se
kančiu adresu; 172(1 MIIAVAUKF.K 
AVĖ., arba Saukite telefonu sekan
čiai HUMbolilt 0248.

BATŲ TAISYMO ŠAPA PARSIDUO
DA PIGIAI. Pardavimo priežastis— 
senatvė. AtsiSa likite sekančiai:

2040 WE8T 35TH ST.

PARSIDUODA MŪRINIS COTTA- 
E, West Side, su 2 karams gara- 
žlus. už pr einamų kainų gre tam 
ardavimui. Atsišaukite sekančiu ad- 
?su:

2134 WEST 23RD PLACE, 
r pašaukite t lef nu - CANAI, 8304

MILLIONS AO*II—Miracle Whip does work uionders 
vvith salads! A unique combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaise, Miracle Whip is 
by far America's favorite salad dressing.
A*********-* ******

Everybody ravės about your 
* salads, Peg.What’s the secret?

lf you suffer distress from

FEMALE
VVEAKNESS

WWch Makes You Blue, Cranky 
NERVOUS—

At such times lf you*rt troubled 
by cramps. headaehe. backache. a 
bloated feellng. nervousness - dis
tress of "lrregularltlea"-due to 
functlonal monthly disturbances— 
try Lydla K. Pinkham's Vegetable 
Compound t lt's heiped thousands 
upon thousands ot vvomen and girls 
to go "smiling thru” such "dlfflcult 
days."

Lydla Pinkham's Compound ls 
one medicine you can buy today- 
made especially for women-to re
lieve monthly pain and Its tired 
nervous feellngs due to this cause. 
And ln such a srnsthle way I Wlth 
nature's own beneflclal roots and 
herbą. No harmful opiates.

Taken regularly - thruout the 
month-Pinkham's Compound 
helps bulld up resistance against 
such symptoms. Pollow label direc
tions. IVorOi trying/
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KAS GIRDĖT SOUTH CHICAGOJ

Gegužės 24 d. įvyko Šv. Čerr.auskienė, visuomet ran

»

MEMORIAL DAY
Rytoj, gegužės 30 d., yra 

Memorial Day — Vainikų, 
me

. ° • • V V kų darbo puikių dovanų au-Juozapo parapijos piknikas j roaelandictėa: p paJ. Kapu puošimo diena. Kas
Vytauto parke. Dievas davė į Baltuškienė. Kon- tai ‘šk.lmingai minima -
gražią dieną, o gausių zmo- -------u;—; ~.«i_
nių atsilankymu ir duosnu- 
mu parapijai liks pelno apie 
$1,443.31.

Kleb. kun. V. Černauskas 
nuoširdžiai dėkoja parapijo- 
nams, rėmėjams, svečiams: 
roselandiečiams, brighton- 
parkiečiams, kun. J. Paš
kauskui, Visų Šventųjų par. 
klebonui, už paskelbimą pik
niko bažnyčioje ir už atsi
lankymą su savo veik visa 
parapija, biznieriams, auko
tojams, darbininkams ėms, 
dr-joms ir parap. komitetui. 
Stengsimės kokiu nors būdu 
atsilyginti mūsų gerada
riams — “Draugui”, Vana
gaičiui ir šaltimierui už gar
sinimus. Per visą dieną vir
tuvėje darbavosi: B. Vasi
liauskienė su pagelbininkė- 
mis: Stulgiene, Valuckiene, 
Sungailiene, Petrauskiene, 
M. Vitkiene, Aponiene, Kon- 
drotiene, Miniotiene. Prie 
stalų patarnavo Šv. Teresės 
Sodalicijos narės. Kitur dar 
bavos J. Sucilienė, Kačiu- 
šienė, Barisienė.

Šia proga noriu paminėti 
geraširdžius aukotojus, bū
tent mūsų klebono mamytė

DMUO8

Cicero viešosios 
mokyklos išleidžia 
413 mokinių

Šauniai pavyko 
ROTC paradas

Praeitą trečiadienį nepap
rastai šauniai pavyko Chi-

Mokslo metų 
užbaigos sezonas

Nuo gegužės 1 d. šių me
tų visoj Kanadoje automo 
biliais “speed limit” yra 40 
mylių į valandą.

Chicagoj mokslo metų už
___________________  _ Cicer° vieSose mokyklose ~~ būrinių mokyklų ka ba‘«03 sezon« Pradeda De

drotienė, Vasiliauskas. Gu- pagerbiami mirusieji, me!- - Roosevelt, Wilson, Burn- dety (RQTC) paradas Mį. —.... ..
daitis ir So. Chicago Mote
rų Rankdarbių Ratelis ne 
tik aukojo dovaną, bet Ma- 
čiokienė, Miciūnienė, M. Viš
tartienė pasidarbavo tikietų 
platinime.

Kadangi piknike laimin
giems buvo teikiamos ‘cash’ 
dovanos, tad kurie pirk-ot 
laimės tikietus iš knygučių, 
prašomi pažiūrėti į tikieto 
numerį. Pirmą dovaną $20 
laimėjo numeris 9246, antrą 
dovaną $10.00 — numeris 
2598, trečią dpvaną $5.00 — 
numeris 9553. Turintieji ti
kietus su tais numeriais, ga
li atsiimti dovanas atsilan
kę į parapijos ofisą, 8801 S. 
Saginaw Avė.

Sočikagiečiai, klebono va
dovaujami, vėl ruošias prie 
įvairių parengimų. Numaty
ta piknikus rengti parapi
jos sode liepos, rugp. mėne
siais. Pabaigoj birželio m. 
numatyta suruošti karniva
las. Taigi, ir vėl stosime į 
darbą ir, sulig išgalės, tirp- 
dinsime parapijos skolą.

džiamasi už juos, gėlių vai- ham, Cicero, Columbus, 
nikais nuklojami jų kapai. Goodwin ir Lincoln, 413 mo-

chigan gatvėje.
Paul universitetas šį sekma
dienį, gegužės 31 d., iškil-

Angliška spauda įvertina mingomis mišiomis Sv. Vin- 
Rytoj Chicagoj apart baž kinių bus išdalint diplomai ypaS st Me, cento bažnyčioje, kur į pa-

nytinių pamaldų įvyks pat- birželio 5 d., o mokyklos bus rinės mokyklos kadetų ža- maldas susirinks 314 studen
rijotinės vaikštynės, kurio- “įdarytos biržąlio 19 d Bir- vjngą pa3,rodymą Tik ši tų bakalauratų, kuriems bir

, . , , želio 5 d. vakare mokyklųse dalyvaus karų veteranai ..................... „ .. .. ..X1 . .. . auditorijose jvyks iškilmes,ir visi patrnotiskai nusitei- «, , , Tarp 413 s.ų metų gradu-kę žmones. I * ,antų randami šie l.etuvisko-

vįena grupė parade su šau
tuvais dalyvavo. Viešųjų mo 
kyklų kadetai seniau taip 
pat turėjo šautuvus, bet vy

želio 3 d. Orchestra Hall 
bus išdalinti mokslo laips
niai.

Kitomis birželio dienomis
Gegužės 15 d. J. E. vys- m*s .Pa'var^l>nilS mokiniai ir 'rįauSyĮjg juoa atsiėmė karo ir kitose mokslo įstaigose

kūpąs Wm. D. O’Brien mū- mokines: 
sų bažnyčioje suteikė Su- Roosevelt 
tvirtinimo Sakramentą 25 ^auskas ®ve yn> 
sieloms - mergaičių ir ber-,Frank’ Kvederis 
niūkų. Dalyvavo svečių ku.-iPaszko Cecelia lr 
nigų: J. Paškauskas, M A^°na.
Švarlis, P. Cinikas, MIC., S. Bwnham school:

George G.Petrauskas.

Savaitės pabaigoje šven
čių proga važiuos į West- 
ville, Ilk, S. K. Antanaičiai 
aplankyti savo mamytę M. 
Rakauskienę. Sykiu vyks ir 
J Jakštas. A. M. Teličenų 
dukrelė Kazimiera vyksta į 
Kansas City, Kan. Laimin
gos kelionės.

Šv. Teresės Sodalicijos 
mėnesinis sus-mas įvyks bir
želio 1 d. 8 vai. vak. para
pijos salėj. Narės kviečia
mos atsilankyti.

Susirinkimai
Bridgejiort. — šv. Pran

ciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų 1 skyriaus susirin
kimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 31 d. parapijos mažo
je salėj 1 valandą popiet, rėti mūsų vaikų programa.1 
Rėmėjai ir rėmėjos malonė-; 
kitę atsilankyti. Turime ką J

Birželio 14 d. mokyklos 
vaikai vadovaujant seserims 
mokytojoms, duos programą 
mokslo metų baigimo pro
ga. Tikietai jau platinami. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kvie
čiami parapijonai ir svečiai 
atvykti tą vakarą ir pasige-

nors svarbaus nutarti.

Valdyba

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės pusmetinis 
susirinkimas įvyks pirma
dienį, birželio 1 d. 7:30 vai. 
vakare parapijos mokyklos 
kambary. Narės malonėkite 
atsilankyti.

A. Laurinaviche, rašt.

Bėgiu pastarųjų dviejų 
savaičių mirties angelas ap
lankė Kvietkų ir Kazakevi
čių namus. A. a. Agota Ka
zakevičienė staiga mirė 
(brain hemmorage) gegužės 
26 d. Palaidota iš šv. Juo
zapo bažnyčios. Velionė bu
vo dievota moteris. Abiem 
šeimom reiškiame užuojau
tos.

school: Kas- . turi 
Kociunas x 

Stella,
Utzpuas

Makris

reikalams. St. Mel mokykla mokslo laipsnių pripažini- 
įsigijusi nuosavus mais iškilmingai bus užbaig 

šautuvus kadetams. jti akademiniai metai. Tūks-
Mokyklų kadetai tai būsi- tančiai jaunuolių pasuks ki

mieji šalies armijos karinin tomis gyvenimo vėžėmis, 
kai. i

Cieero school: Ligurotis Birželio 27 maudyklės
Daniel ir Ligurotis Louis. , . -JJJ 

Columbus school: Supyla a»«UaI ylUi
Cecelia. I

Lincoln school: Genis 
Marie.

H.

Bonų pardavimo 
kampanija
Chicagoj pradėta energin

ga karo bonų ir ženklų par
davimo kampanija. Patrijo- 
tinės organizacijos tuo sume 
timu rengia įvairių rūšių 
pramogas, masinius susirin-

Rap. | kimus. Darbuojamasi, kad
-------------------- mūsų miestas tikrai pasižy-

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, mėtų karo bonų ir ženklų 
DUOKITE JĮ KITIEMS | pardavimu. r

Chicago miesto parkų ir 
žaismaviečių viršininkas W. 
Wright pranešė, kad miesto 
žinyboje esamos paežery 
maudyklės bus atidarytos 
birželio 27 d., o parkų dis- 
trikto žinyboje esamos — 
liepos 1 dieną.

WHOLESALE
LIUUOR 
ĮSTAIGA

Išvržiojaine 
imi vL-ą 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ.

I AII6A-ę n AR AP Pasirinkti ir Prisipirkti 
DA\l\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ I)AR GALIMA GAUTU 

Geresnės Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš TuUm£b>nlų Valstijų. 
(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, kar9s pro
dukcijos dėlei, gelzkeltų tranzitas bus žymiai sumažintai namų reikalams)

PRIPILDYKIT SAVO SANDELIUS IS SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINLA Pmahontas Mine Run, Iš 
gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant &
tonus arba dau<>aii, už tonų .........................

Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK BAND LUMP anglys, ui 
toną ...................................................... ......

$8.50 
$10.50

KOPPERS COKE (KOKSAI), ui vie- <&19QC 
ną toną..................................................... ..................

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. POBTSMOUTH 9022

Maywood pagerbs
Maywood miestelio patri- 

jotai iškėlė sumanymą, kad 
miestelio parką pavadinti 
gen. MacArthuro parku, o 
gretimą Oak gatvę — Ba
taan gatve.

JOS KhAPE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI i wrsr spkciali 

VASAROS IŠPARDAVIMA 
SEKANČIŲ MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ 
A M M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Tonis” pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pėdiniai “Cymbols" lr 
"Cymbol Holders" kur tik reika
lingi. “Hi-Boy after beat Pėdais” 
bename lr orkestroms, Trūbcfs, 
Clarlnetal, Saxaphonul, Trombo
nai “Standard” išdirbysčių, Smul
kūs, Cellos, Strūninial Basai, Gul- 
tarai, Banjos, stfinal, ir “cases", 
“mouth pleces”, “mute reeds”, ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smulkoms smičių lr 
"cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių išdlrbysčių phonogra- 
tus ar jųjų dalis.
A. B.G. DRUMMERS SERVICE 

•14 MAxwell Street, Chicago

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

Ar Kankina Nervingas Skil
vis ir Skausmai žarnose?

VI MIN patfrlbčjo įimtam® atgauti
sveikatą. kurių virškinimo organai ouvo 
sulenkę ir kuriems nei gydytojai negalėjo 
daugiau padėti apart bendro ap: būtinu
mo. jog jus esate "silpnų nervų ir jūsų 
virškinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieško pagelbos kaip pra
šalinti ii skilvio nuocingas rūgštis, var
stančius skausmus ir išpūtimų: užkietė
jimą vidurių arba perdidelį Luošumą. 
Kiti bendrai apibudina visus nesmagu
mus "nervų įdegimu“, "reumatiamu”, 
"artritu* ir t. t. Kitiems kojų ar rankų 
muskulus trauko mėilungis, varsto dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenčia
mai niežti: puėkai išberia lupas ir lie
žuvi, nuolatos jaučiasi pavargę, leng
vai sujaudinami ir kenčia dažnai galvos 
skaudėjimą. Žmonės, kurie taip kvo
tėjo per eilę metų urnai pradeda jaustis 
geriau pradėję vartoti VI MIN kapsules. 
Viena moteriškė pasakė: Duokit man
dar vieną bonkutę Vl-MIN kapsulių. Aš 
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius 
metus." •

Kodėl VI-MTN kapsules taip greitai 
pagelbsti? Dėlto, kad jose randasi tie 
pagrindiniai elementai, kurie reikalingi 
tinkamam reguliavimui virškinimo or
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
gi budavojimui naujų celių nervuose.

Vienos bonkutės VI-MIN kapsulių pa
kaks įrodyti jums. jog visi nesmagumai 
ir kentėjimai gali būti lengvai prašali
nami. Pareikalavus. mes parodymui* 
jums padėkos laiškus nuo žmonių, kurio 
praeityje daug kentėjo, o šiandien jau
čiasi sveikutėliai.

Parsiduoda

STEVEN’S PHARMACY 
903 W. 63rd St. Tel. ENG. 6515

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Dining Room Sets — Parimi.-. 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators— 
Washers — Mangels — and

Stovės.

Nationally advertiaed items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Marąuette Park Liet. Am. 
Piliečių Klūbo mėnesinis su 
sirinkimas įvyks gegužės 31 
d. 2 vai. popiet parapijos 
svetainėj. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti į susirin
kimą. Turėsime bėgančius 
dalykus aptarti. Marąuette 
park pataisymo klausimas 
bus toliau svarstomas.

Albinas Baltuška, tarnau
jantis Dėdės Šamo kariuo
menėje, atsiuntė laišką tėve
liams. Rašo, viskas tvarkoj, 
tik Icelande gan šalta. Me
džių nesimato, gamtos gro
žiu negali džiaugtis kaip A-Į 
merikoje. Buvęs Šv. Vardo; 
dr-jos pirm. A. Yuška tar-j 
nauja U. S. Coast Guard'

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
%

Valdyba; Maryland valstybėj.

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėma šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

Pf OPIFS CLOAK and BRIGAI SHOP
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

1711 W. 471h St Yards 2588
Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, Sav.

■O

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

R A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L/zaD/aIV Namų Materijoią Dar lemomis Kaišomi*.

PIRM PIRKIMO
atvyk | mfkmj jardą ir d»-
ką ir aalMtą ra*i LENTŲ—MMLL- 
WOBK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TUMOLA- M* Karatų, porėtų, vlė- 
ką. skiepų ir natą. PASITARK SU 
MĖSŲ EKSPERTAIS dėl konstrak- 
eljos ir pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS BYKA1 •
Cash arka lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

UETTJVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, knr 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
-------------a. r . i

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS ? , 

Dėl geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

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

“HEALTH SHOES." Paduš- 
kaitės dėl Komų, Callouses 
ir Bunions.

Pailginti
Paplatinti 

189 Na LA SALLE ST.

FOO1

1
BATAI „ 20“

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKftS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. ĮJ 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

J?

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
QnAU/uzd 
Proteetion 
4or your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Ecdcral Savings and Loan In- II 
surancc Corporation. Mokame 3>/2%- Jūsų pinigai greitai išmoka- 
mi ant pareikalavimo. Hl
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

— 4fi Metai Sėkmingo Patarnavimo ! — [N
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION įiį

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST. ®



0« it Penktadienis, geg. 29, 1942

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS, 18-tos Kolonijos,
Sekmad. Geg. 3I, I942

Pradžia: 10 vai. ryto Pirmas ir didžiausias šių Metų VYTAUTO DARŽE
(115th St. tarp Pulaski ir Cicero Av.).

Rožių-Lelijų Kliūbas atvaidins “LIETUVIŠKAS VESTUVES” 
ir jei oras gražus — bus rodomi labai įdomūs KRUTAMIEJI 
PAVEIKSLAI. Piknikas BUS DAUG ĮDOMYBIŲ — ŽAIDIMŲ — skanių valgių ir 

gėrimų. Šokiai prie geros Orkestros. Piknikas bus su visu 
kuom, kas tik dėl gero pikniko yra reikalinga.

Maloniai kviečia visus ir iš visur į šį nepaprastai įdomų PIKNIKĄ. A 4* KUN. KLEB. A. C. MARTINKUS is PAR. KOM.

Mirusiųjų mieste ilsisi 21,417 Lietuvos ir K{n;1 Dekjsni®
. .. ~ ... w. jubiliejaus dienos
Amerikos piliečių i iškilmes

Gedulo pamaldos rytoj 10:30 vai. ryto
Rytoj Kapų Puošimo Die

na. Šimtai tūkstančių tikin
čiųjų vyks į kapines aplan
kyti ir pasimelsti už savo' bonas ir Šv. Kazimiero ka- 
tėvus, vaikus, brolius, sese- i pų direktorių pirmininkas.
ris ir artimuosius.

gia mokslus Katalikų Uni
versitete, Washingtone, ir 
gauna naują laipsnį: J.C.L. 
(Kanonų Teisių Licencija- 
tą). Jauno daktaro tėvai ir 
giminės laukia jo parvyks- 
tant namo. Jo sesuo Gertrū
da birželio 8 d. baigia Ro- 
sary kolegiją.

X Kun. K. Barauskas, va
kar grįžęs iš Rockford, III., 
kur Sekminių atlaiduose sa
kė pamokslus, šiandie išvy
ko į Worcester, Mass., kur 
kun. B. Mažuknos primici
jose gegužės 31 d. sakys pa
mokslą.

X J. Pilipauskas, “Drau-

Kaltinamas policininko nužudymu 
1911 metais; New Yorke suimtas

Iš New Yorko parvežtas view Gardens keletą kartų muJubiliejinės šv. Mišios 10:30 
ryto. Vakare bankietas

Dėdės kun. Antano Deks
nio auksinio kunigystės ju
biliejaus ruošimo komitetas

šovęs. Bet jis nežinąs, ar 
nors vienas jo šūvis kliuvęs 
policininkui Caplis.

Penki kiti jo gaujos na
riai jau seniai nuteisti ir 
įkalinti ryšium su policinin
ko nužudymu. Tik jis vienas 
apie 11 metų vykusiai slaps 
tesi ir buvo laisvas.

Beachvievv Gardens yra 
rezortas. šeši plėšikai jį už

Chicagon Rocco De Fillipsie 
alias DeFranzio. Chicagos 
policija dabar jį apklausinė- 
ja dėl vietos seklio James

. ,Caplis nužudymo Beachvievv
posedzuvo praeito antndie- iGardenSi wilson ir claren.
mo vakare Sv. Kryžiaus par. ldQn aves 1931 m
klebonijoj. Pasidalinta mm-,,. j « ,• • • i 

nas, subdiakonu — kun. B.|timis apie jubiliejaus pas- a°. 2 '
Grinius. Pamoksi, per Mi- kutinusius paruošiamuo. ,dyt?B P uz‘

, , , puolimą. Tai gaujai pnklausius darbus, bankieto seimi-

ir ten palaidotus. Mišias šv. 
laikys kun. J. Paškauskas, 
Visų Šventųjų parapijos kle-

Diakonu bus kun. P. Gasiū-
Šv. Kazimiero lietuvių Ro

mos Katalikų kapinės, prie 
111 ir So. Crawford Ave., 
yra vienos didžiausių ir gra
žiausių kapinių Chicagoje.
Į jas kas met Kapų Puoši
mo Dieną suplaukia tūks
tančiai lietuvių ne tik iš] A- Rėksnys. 
Chicago, bet ir iš apylin-: 
kės.

šias šv. sakys kun. P. Ka- 
tauskas, klebonas Šv. Kazi
miero parapijos, Chicago 
Heights. Procesijoj trumpus 
pamokslėlius sakys kun. dr.

Pamaldos

Kaip kas met, taip ir šį
met rytoj Šv. Kazimiero ka
puose plačioje, nelaidomoje 
aikštėje bus laikomos ,ge-

21,417 palaidotų 

Kun. J. Paškauskas šia

ninkės patiekė valgių patie
kalų sąrašą — “menu”, o 
programos komisija — va
karo programą, kurioje, ne
skaitant svečių kalbų ir svei
kinimų, bus graži koncertinė 
dalis su solo, duetais ir cho
rais. Kun. A. Linkus patie-

sė ir suimtasis De Fillipsie. 
Nevv Yorke jis netikėtai bu-

X Lietuvaitės! Pasidar- 
buokit kilniam tikslui, atvy- 
kit rytoj anksti prie šv. Ka
zimiero kapinių, pasiimkite 
dėžutes ir pagelbėkite rinkti 
aukas senelių prieglaudai.

i X Tautiečiai! Visi važiuo- 
' kime rytoj į Vytauto parką, 
į Labdarių Sąjungos metinį 
pikniką, kurio visas pelnas

vo areštuotas už lažybų pri- puolė, kai viduje daug jauni , g^įpjaj^ag senelių prieglau- go” redakcijos narys šiomis

’ proga patiekė labai įdomių kė bažnytinių apeigų ir iš- 
statistinių žinių apie šv. Ka
zimiero kapines.

Nuo 1917 iki 1942 šv. Ka
zimiero kapinėse ilsisi 21,417

dulo pamaldos už mirusius lietuvių — Lietuvos ir Ame
rikos piliečių. Kunigų palai-

Victory žygiavimai 
šiandie vakare

kilmingų šv. Mišių 10:30 a 
sistą. Garbingajam jubilia
tui kun. Antanui Deksniui 
celebruojant šv. jubiliejines 
Mišias asistuos: arkidiakonu 
kun. Ig. Albavičius, diako
nu kun. Slavynas iš W. Vir
ginia, subdiakonu kun. J. 
Jusevičius iš Omaha, cere- 

, moniarum kun. St. Adomi-

ėmimą gatvėje ir policija 
greitai patyrė, kas jis per 
paukštis.

Iš Nevv Yorko Chicagon jį 
atlydėjo seklys Cunning
ham. Nesipriešino grįžti į 
Chicagą. Važiuojant jis sa
vo lydimam sekliui pareiškė, 
kad per užpuolimą Beach-

mo linksminosi. Tarpe pub- , .
likos buvo ir seklys Caplis. 1 
Puolamas pradėjo atsišau
dyti. Tris kartus pašautas

X Dain. Hariet Lukas, 
Sofija Andriuška, A. Kunic-

ir netrukus mirė Lake Vievv kas ir A. Jocis — L. Vyčių
ligoninėje, Plėšikai paspru
ko. Tačiau policija greitai jų 
penkis išgaudė, o De Fillip
sie nežinia kur dingo.

dota viso 26 ir trys broliai 
i vienuoliai-mari jonai. Seserų 
ilsisi 24. šalę paprastųjų, 
darbo žmonių, šiuose kapuo- 

Back of the Yards Neigh- ilsisi ir turtingu, įvairios nas, thuriferarium kun. A.
borhood Concil šiandie va- profesijos ir žymių žmonių, 
karą (penktadienį,) įvykdys kaip dr MiUas Bagdonas, 
Viktory Memorial vaikšty- LietūVos konsulas Chicagoj 
nes gatvėmis, tarp 45, ir 55 jr k>
gatvių ir Ashland ir Wes-
tern ave. Dalyvaus įvairių 
tautybių organizacijos, pri
klausančios minėtai tarybai. 
Bus ir lietuvių organizaci
jos iš Šv. Kryžiaus parapi
jos. Be to, dalyvaus dar ir 
parapijų mokyklų vaikai, 
CYO, drum and bugle kor
pusas, Amerikos Legijono 
postai, skautai ir kt.

žygiavimai prasidės Ash
land ir 55 gt. ir baigsis Da
vis Sąuare parke. Ten dar 
kalbės keli žymieji asmenys. 
Sakoma, ten bus ir JE. vys- 
pas Sheil.

$166,000.00 vienuolynams 
ir organizacijoms

Deksnys.
Jubiliejinį pamokslą pasa

kys garsusis Chicago pa
mokslininkas kun. J. Dam
brauskas, M.I.C.

Visų gi iškilmių vadovu 
ir bankieto šeimininku suti-

Nuo 1917 iki šiol Šv. Ka- ko būti pats Šv. Kryžiaus 
zimiero kapų direktoriatas parap. šeimininkas kun. A. 
iš kapinių iždo yna išauko- Linkus.
jęs lietuvių vienuolynams,
katalikiškoms įstaigoms ir 
organizacijoms Amerikoj ir 
Lietuvoje viso $166,000.00.

Be abejonės, visi tie vie
nuolynai, įstaigos ir orga
nizacijos, gavusios iš miru
siųjų miesto iždo mažesnes 
ar didesnes aukas, dažnai 
atsimena savo maldose vi
sus tuos, kurie ilsis tuose

Vyriausybė imasi žygiu prieš 
darbininku kilnojimąsi iš fabrikų

Žiniomis iš Washingtono, ’ tas minėtas darbininkų kil- 
vyriausybė imsis priemonių* nojimąsis karo pramonių 
suvaržyti darbininkus, ku-Į fabrikuose ir žemės ūkyje 
rių daugelis ieškodami sau (farmose).
didesnio pelno dažnai iš vie
nų karo pramonės fabrikų 
pereina į kitus. Tas pat su-

Chicago apskrities choro na- 
riai-veikėjai šiandie automo
biliu išvyko į Detroit, Mich., 
kur dalyvaus Federacijos ir 
apylinkės jaunimo piknike. 
Pirmiausiai žada sustoti 
Clevelande.

J dienomis labai “busy”: ruo- 
. šiasi vestuvėms. Prieš kiek 
laiko buvom pranešę, kad 
jis susižiedavo su Betty Ple- 
kavičiūte, o dabar malonu 
pranešti, kad birželio 14 d. 
susituoks su šia populere 
DKK nare. šliūbas bus Visų 
Šventųjų bažnyčioje.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Armijos kapelionas 
Kataliku Valandoj

Katalikų Valandą per ra
diją birželio 31 d., sekmadie 
nį, kalbės kapit. Chisto- 
pher E. O’Hara, armijos 
posto Fort Myer, Va., kape
lionas. Kalbės tėvams ir mo 
tinoms —‘'report to the

kapuose ir laukia paskuti- fathers and mothers”. Kun. 
nės teismo dienos. jO’Hapa yra nevvyorkietis.

sekta ir žemės ūkyje. Pra
nešta, vyriausybė pasiryžu
si vienus ir kitus darbinin
kus “užšaldyti” prie jų tu
rimų darbų ir be autoritetų 
leidimo jiems nebus galima 
pamesti darbą vienur, kad 
gauti darbą kitur, kur nu
matomi didesni už darbą at
lyginimai. Darbininkų kilno- 
jimąsis iš vienų fabrikų į ki 
tus yra kenksmingas šalies 
apsaugai, nes tuo būdu daug 
visokio karinio darbo su
trukdoma.

Vadinamoji vyriausybės 
karinės vyrų pajėgos komi
sija Washingtone sudarė 
planus, kuriais bus suvaržy

Šiaurinėj miesto daly du 
autobusai susidaužė. 6 as
menys sužeista. Paimti į 
Columbus ir Augustana ligo

X Lietuviškos vestuvės 
bus atvaidintos Dievo Ap-: 
vaizdos parapijos piknike 
Vytauto parke sekmadienį, 
gegužės 31 d. Vaidins Rožių 
ir Lelijų Klūbo choras. Be 
to, kun. A. Martinkus žada 
parodyti įdomių filmų. Tai
gi, piknikas bus tikrai įdo
mus.

X Kun. dr. D. Mozeris, M.
jg i A., S.T.D., gegužės 29 d. bai- j

CONRAD
Fotografas

8tudlja (rengta pir
mos rūftles su mo
demiškomis užlai
domis Ir Hollyvrood 
Šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

mnes. i ►.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio - ENGlewood 5888 

Bez.: ' KNGIewood 5840

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyklt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2 % jr aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackiewlch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE___________ « Tel. VIRGINIA 1141

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

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
SKELBKITES “DRAUGE*

I

į DIDYSIS PIKNIKAS -- SENELIU PRIIEGLAUDOS NAUDAI ! ! ! 1

H Rengia LIETUVIŲ LABDARIŲ SĄ-GA ‘

B VYTAUTO PARKE j
H Prie 115-tos Gatvės .. Tarp Pulaski Rd. ir Cicero Ave. J

Šeštadieni, (Mirusių Atminimo Dieną) Geg. 30, 1942 B
Restoranas, gėrimai, dainos, šokiai, visokie įvairumai, n 
Pradžia 12 vai. Įžanga dykai. Gera Orkestrą Šokiams, n

(Mirusių Atminimo Dienų vykstantieji rytą į Švento Kazimiero kapines, automobilius galite parkyti Vytauto Darže Dykai) D


