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'lumpai Hitlerio "Korikas“ Heydrchas Mirė
Alaskoje maža 
nuostolių, 
skelbia laivynas

Washingtonas, birželio 4 
d.—Laivyno departamentas, 
pažymėdamas, jog šiuo me
tu Alaskoje ramu, praneša, 
jog antroji japonų orlaivių 
banga., kuri perskrido virš

. x . - , . . , Alaskos vakar bombų nenu-nistai saukia, jog ardoma _ ,, , . , ..., .... , _ , mete ar matomai buvo tiktautine vienybe, bet iki šiol v , .... , . . .. , . , žvalgybiniai orlaiviai,mes tos vienybes ardymo , . ,, , Laivyno komunikatas pa-nepastebejom. Jei kas nors! .... . , x\__ _____, , reiškia, jog atat os n etų pa

Jon. Vaiva

NAUJAS KANKINYS. 
Prezidentui Rooseve 11 u i

sutrumpinus bausmę Brow- 
deriui komunistai buvo ne
tekę kankinio, netekę pro
gos rinkti naukas ir siųsti 
protestus. Tačiau, kaip jie 
nudžiugo valstybės gynėjo 
Biddle nusistatymu depor
tuoti Bridges.

Sąryšyj su Bridges depor
tavimu lietuviškieji, komu-

tą vienybę ardo, tai komu
nistai savo nuolatiniu truk- 
šmavimu ir įžeidinėjimu vy
riausybės pareigūnų.

Amerikos tankai Airijoj
r

M •:'<• lį. , • • s.
".H'

S
?>:' j

Čekoslovakijoje suimta 5,1 
čekoslovakų Įkaitų už Heydrichą

Heydrichas buvo okupuotuose kraš
tuose žinomas koriko vardu

Londonas, birželio 4 d.— 
Vokietija šiandie paskelbė, 
jog Pragoję, Čekoslovakijos 
sostinėj, mirė nuo žaizdų1 
Reinhard Heydrich, 38 me-.

■ V.- Atakavo Bremeną

tų Gestapo “korikas.” Jis 
sužeistas užpuolikų prieš aš- 
tuonias dienas.

Kartu su Heydricho mir
timi tikimasi nacių naujų 
teroro žygių Čekoslovakijoj. 
5,000 Suimtų.

Londone čekų sluogsniai 
pareiškia, jog galima tikė
tis, kad šimtai suimtųjų 
5,000 čekų įkaitų bus su
šaudyta.

Tuojau po pasikęsinimo 
ant Heydricho nacių Gesta
po nuėmė 202 čekus, kurių 
tarpe daugumas buvo įžy
mesnių Čekoslovakijos as
menų.

Iš gautųjų suimtųjų pa
vardžių aišku, jog naciai 
suėmė įkaitus ne tik Prago
ję, bet kiekvienoj Bohemijos 
ir Moravijos provincijoj. 
Himmleris Tyrinėjimui.

Londone gaunami prane
šimai skelbia, jog Heydricho 
tiesioginis viršininkas ir 
Gestapo vadas Himmleris 
orlaiviu išvyko Pragoti, kad 
pats asmeniai pravestų įvy
kio tyrinėjimą.

Čekų sluogsniai Londone 
pažymi, jog vokiečiai maną. 
kad Heydrichą peršauti ga
lėję nusileidę svetimos val
stybės parašutininkai.

Kongresas priėmė 
karo paskelbimą

Washingtonas, birželio 4 
d.—Kongresas formaliai nu
balsavo paskelbti karą Bul
garijai, Vengrijai ir Rumu
nijai. Senatas vienbalsiai 
priėmė atstovų rūmų pri
siųstą rezoliuciją, kuria pa 
skelbiama karas.

Komercijos departamen 
tas paskelbė, jog su 1940 
metų pabaiga Amerikos in- 
vestmentai Rumunijoje šie 
kė $53,000,000, Vengrijoj 
$45,000,000 ir Bulgarijoj 
*$7,500,000. Jungtinėse Vals
tybėse šių valstybių ištek
liai bendrai siekia $103.000,- 
000.

prancūzų pajūrį
Londonas, birželio 4 d.-— 

Britų vyriausybės agentū
ros šiandie paskelbė, jog bri
tų bombanešiai smarkiai 
bombardavo Bremeną, kai 
tuo pačiu laiku britų “com
mandos” sėkmingai apžval
gė Boulogne-Le Touąuet apy 
linkės okupuotoje Prancūzi
joje.

Nuo karo pradižos britų 
aviacija Bremeną atakavo 
jau 94 kartus ir aviacijos 
ministerija paskelbė, jog iš j 
atakos negrįžo dešimts bem- 
banešių ir du kovos orlai
viai.

Britų “commandos” žval- 
gyva Boulogne-Le Touąuet 
apylinkėje suteikusi anglam 
vertingų žinių. Nuostoliai 
esą labai menki. Tuo tarpu 
nacių šaltiniai paskelbė, jog 
sulaikyta “britų bandymas 
išlaipint kariuomenę” oku
puotosios Prancūzijos pajū
ryje ir esą suimta kareivių 
ir ginklų.

darytieji bazei nu istoliai 
nėra dideli ir gaisrai tuojau 
užgęsinti.

Nors iki šiol dar nežino
ma iš kur japonų orlaiviai 
atvyko, bet spėjama, jog jie

(“Draugas" Acme telephoto)
Kažkur Šiaurinėj Airijoj (Ulstery) amerikoniški tankai dalyvauja manevruose. Čia 

rodoma, kaip vieno tanko amerikiečių įgula iš airės farmerės gauna vandens atsigerti. į

Sąjungininkų submarinas nuskan- Atsiminkite Filipinus,
Pruseika mums primeta atvyko nuo orlaivių vežioto- J* O Ineoriginalumą. Vadinas, Pru jo. | OHIO 3 įdpOnij 13,1 VU S prCZIOGIltaS uMCZOII

seika tikrai originalus. Mes Tuo pačiu laiku laivyno. __ _ įonnn •________ i____ •_________ Washingtonas, birželio 4
su tuo pilnai sutinkam:' komunikatas paskelbė, jog

ORIGINALAS.

Žuvo 12,000 japonų kariuomenės
Pruseika tiek originalus, Atlante žuvo nedidelis Ame-

d.—Filipinų preizdentas Ma- 
nuel L. Quezon, kalbėdama.-! 
Amerikos senatui šiaude pa 
reiškė vilties, kad Amerikos 
žmonės pasiimtų dar vieną 
šūkį — “Atsiminkite Filipi
nus.”

Quezonas pareiškė nesąs 
Amerikoje, kad įtikintų ame 
rikiečius tuojau siųsti ka
riuomenę į Filipinų salas, 
jis nenorįs įtikinti, kad Ta- 
cifiko frontas svarbesnis už 
Europos frontą, bet jis tik 
norįs priminti, kad tik “Fi
lipinuose nuplėšta jūsų vė
liava ir iškelta tek a nč: c sios 
saulės vėliava.”

Madagaskare nušovė 
2 japonu karininkus Į

Sąjungininkų štabas Aus-j 6,000 tonų transportinį laivą 
su

laivu žuvo ir visa gabentoji 
kariuomenė. Beto, submari
nas nuskendo du sunkiai pri 
krautus reikmenų laivus ir 
sužalojo tretįjį.

Nuskandintieji laivai sie
kia 22,000 tonų ir apskai
čiuojama, jog japonai nete
kę 12,000 kariuomenės. Ko
munikatas nepažymi įvykio 
vietos ir tikslaus laiko, bet 
tepasako, jog ataka įvykusi 
priešo jūrų keliuose.

Anksčiau gen. MacArthur 
štabas paskelbė, jog japonų 
submarinai nuskandino vie
ną laivą rytiniam Australi
jos pajūryje, kai tuo pačiu 
laiku ministeris pirminin
kas Curtin paskelbė, jog nu
skandinta trys japonų sub-

kad jis gali būti pavizdiniu rikos pakraščių sargybos tralijoj, birželio 4d.—štabo 1 ir esą galima, kad kartu 
eksponatu parodoje kaip at- laivas Cythera. Žuvusiųjų komunikatas paskelbė, jog
rodo asmuo išsižadėjęs savo giminėms esą pranešta, 
tautos ir pasirinktosios vai- Stimsonas Įspėja, 
stybės. Tai asmuo be tautos šiandie karo sekretorius 
ir be krašto. . Stimsonas įspėjo, jog japo-

Ačiū, Pruseikai, bet jo pa- nų aviacijos ataka Dutch 
vyzdiniu originalumu mes Harbor nėra paskutinioji 
nenorime pasekti. Mes gal ataka. Jų reikia tikėtis ir
neoriginalūs, bet me3 žino- daugi.au Amerikos teritori-
me kas esame—amerikiečiai, joj.
lietuvių kilmės. Pruseika ne-j Pereitą savaitę jis įspė-
galėtų to pasakyti. į jęs, jog atakų galima tikė-

• j tis ir “aš dabar jus įspėju.
jog tai ne vienintelė ir ne 
paskutinė ataka,” pareiškėHeydrichas mirė.

Šiuo metu miršta tūkstan
čiai vyrų nuo kulkų ir jų 
mirtį palydi skaudžios aša- i Pajūris Budi. 
ros ir gilus gailesys, tet Tuo tarpu visas Amerikos 
Heydrichui mirus nenurie- pajūris-nuo Aleutų salų iki 
dėjo n® vieni gaili ašara. Panamos kanalo - pas,ren- 

gęs sutikti japonų atakas.

spaudos atstovams Stimso- 
nas.

sąjungininkų submarinas nu 
skandino priešo ginkluotą

KARO EIGA

Net ir jo motina, jei ji dar 
gyva, kažin ar gailėjos aavo Tokijo radio per dvide-
sūnaus, kurs nežinojo gaile-| žimt keturias valandas nie- 

kitiems, kuris suteršė k» nepasisakė apie atakas.S1O
garbingą žmogaus ir kario 
vardą. Taip miršta didieji 
nusikaltėliai ir tautų kori
kai.

Mums, lyg ir norėtųsi, 
kad Heydrichas būtų dar pa
gyvenęs ligoninėj: ten gal 
jis būtų supratęs kas yra

Tuo pačiu laiku Panamos 
kanalo zonoje atšaukta viai 
leidimai kareiviams ir jūri
ninkams išvykti.

ne psichologiniais sumeti
mais, bet grynai militari- 
niais.

kančia ir gal bent laikinai STRATEGINftS BAZES, 
butų išgelbėjęs savo gyvybe 
5,000 čekų, kurie areštuoti 
sąryšyj su jo mirtimi.

ALASKOJ.
Dėl japonų aviacijos ata

kų Alaskoj neunstebo ne tik

Esamos Alaskoj bazės ja
ponams labai pavojingos, 
nes Amerikos aviacija gali 
netrukus pradėti iš jų pla
čias atakas Japonijoje. To-

YVashingtrtnas.—Pi rmo ji 
japonų aviacijos ataka 
Alaskoj nepadarė didelių 
nuostolių.

Londonas. — Hitlerio 
“korikas” Reinhard Hey
drich mirė. Pragoję ir 
apylinkėse suimta 5 000 
čekų.

Australija.—Sąjunginin
kų submarinas nuskandi 
no 22,000 tonų japonų lai
vų. Žuvo 12,000 japonų 
kareivių.

Maskva.—Kariuomenės
veiksmai apsiribojo loka-1 marinai iš keturių, bandžiu- 
liniais žygiais. Plačiau šių įsiveržti Sidney uostan. 
veikia aviacija.

Kairo. — Britai atsiėmė 
svarbią tvirtovę Libijos 
dykumoje.

Londonas.—Britų avia
cija bombardavo Breme
ną. Commandos apžvalgė 
prancūzų pajūrį.

Mexico City, birželio 4 d. 
—Prezidentas Aliva Cama- 
cho vakar kreipės į savo

dėl labai galima, kad japo- žmones karui prieš ašį už
nai bandys tas bazes sunai-

Amerikos karo vadovybė, kinti, kol jos dar pilnai ne- 
bet ir plačioji visuomenė.. užbaigtos. Kad jiems tai pa
jui japonai tikėjo šiomis vyktų mes labai abejojame, 
atakomis pritrenkti ameri-' Esamų bazių įrengimas 
kiečių moralę, jie turėjo težinomas tik karo vyresny- 
skaudžiai apsivilti. Atako3 bei. Plačiai visuomenei ži- 
buvo senai laukiama ir tik j nios neteikiamos. Jos ir ne- 
gal japonų milžiniški nuo- į būtinos, nes visuomenei nie- 
stoliai š:as atakas taip už-1 ko nepadėtų o priešui labai 
vilkino. į gali padėti. Tačiau plačiai

Tačiau labai galima, kad žinoma, kad jų įrengimas 
japonai šias atakas pravedė labai praplėstas.

Amerikos kontinento saugu
mą ir kartu pakartojo, jog 
Meksikos kariuomenė nebus 
siunčiama už pusrutulio ri
bų.

Meksikos 20,000,000 gy
ventojų Camacho pareiškė, 
jog bus pravesta “civilė mo
bilizacija,” jog bet kokios 
daromos kliūtys Meksikos 
produkcijai nebus toleruoja
mos ir jog “mūsų kariuome- 

i nė yra aavo vietoje.”

Submarinai nuskandinti ne
spėję atakos pravesti.

Britai atsiėmė 
tvirtovę Libijoj

Kairo, birželio 4d.—Pra
nešama, jog britų šarvuoto
sios pajėgos aršioje kovoje 
Libijoje išvijo ašies karius 
iš tvirtovės dykumoje.

Britų sąjungininkai, lais
vieji prancūzai, tvirtai lai
kosi prieš maršalo Romme- 
lio pastangas užimti svar
biausią Bir Hacheim pozici
ją

Londonas, birželio 4 d.— 
Britų karo ministerijos pra 
nešimas, jog Madagaskare 
nušauta du japonų laivyno 
karininkai. Karininkus nu 
šovę britų sargybiniai. Iš to 
Londone daroma pastabos, 
jog japonai tikrai ruošės 
Madagaskarą okupuoti ir tai 
pateisina britų okupaciją.

Vieni sluogsniai pareiškė, 
jog karininkai matomai bu
vę pasgirti sudaryti planus 
Diego Suarez uosto ir lai
vyno bazės planus.

Lavalis perėmė 
prancūzų policija

Vichy, birželio 4d.—Pirmą 
kartą modernioje Prancūzi
joje visas teisingumo apara-

| tas pateko į vienas rankas. 
Britų komunikatas paskel- Tai padaryta specialiu 

bė, jog anglų kariuomenei i įsakymu, kuriuo Prancūzijos 
pavykę išvyti priešą iš Ta- į žandarmerija perkeliama iš 
maro, 21 mylios į piet vaka- i karo departamento žinios 
rius nuo Tobruko ir šešios tiesioginėn vyriausybės gal-
mylios į vakarus nuo Knight 
bridge. šiose kovose naciai 
netekę bent 14 tankų.

Britų aviacija paskelbė, 
jog jų kovos orlaivių eskad
ronas pašovęs septynis vo 
kiečių bombanešius.

vos Pierre Lavalio kontro
lėm Jau anksčiau jam buvo 
pavesta nacionalė policija.

Prancūzijos žandarmerija 
yra speciali policija, kuri 
prižiūri tvarką provincijos 
vietose.

Rusų aviacija 
smarkiai veikia

Maskva, birželio 4 d.— 
Pranešimai iš fronto šiandie 
skelbia, jog didžiąją kovos 
naštą šiandie pakėlė rusų 
aviacija, kuri atakavo nacių 
linijas.

Sovietų komunikatas skel
bia, jog kariuomenės veiks
mai tepasižymėjo tik loka
liniais veiksmais ir žymių 
pasikeitimų fronto linijose 
nesą.

Maskvos radio paskelbė, 
jog Donetso baseine, nepa- 
žymėtoj vietoj kovose žuvę 
2,000 vokiečių kareivių* Vo
kiečiai netekę 1,000 karei
vių šešiolikoje atakų ant ru
sų laikomo kaimo. Viso;

I atakos atmuštos.

Gen. Stilwell, Brereton 
atvyko Kinijon

Chungkingas, birželio 4 d 
—Šiandie konferencijoms su 
geni. Chiang Kai-sheku or
laiviu atvyko Įeit. gen. Jo
seph W. Stilwell, amerikie
tis vadovaująs kinų kariuo
menei ir maj. gen. Lewis H.

VVashington, birželio 4 d. 
— Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė įstatymą, kuriuo 
autorizuojama paskirti West 
Point karo mokyklon dai 
536 kandidatus.

Brereton, Jungtinių Valsty
bių kariuomenės aviacijos 
viršininkas Indijoje.

Tuo tarpu kinų kariniai 
pranešimai iš Yunan provin 
cijos fronto sako, jog per 
paskutiniąsias dvi savaites 
Lunglingo ir Tengyueh prie 
miesčiuose žuvo 2,000 japo
nų kareivių.

daugi.au


o draugas, Penktadienis, birž. 5, 1942

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
INSTITUTO REIKALAI

L. K. Instituto nariais rė
mėjais įsirašė ir sumokėjo 
po $10.00 metinio mokesčio: 
Kun. K. Vasys iš Worceste- 
rio, Kun. J. Vaitekūnas iš 
Providence, R. I. p. K. Vi
das, farmaceutas p. V. Pet
rauskas, p-lė St. Petrauskai 
tė ir p. Al. Budrys iš Chica
gos, Kun. J. Simonaitis iš 
Elizabeth ir Kun. Ignas Al
bavičius iš Cicero. Instituto 
direktorius nuoširdžiai dė
koja naujiems nariams už 
pritarimą ir materialinę tai 
ką, kuri Instituto gyvybei 
būtiniausiai yra reikalinga.

Uoliausiais Instituto leidi
nių platintojais yra Kun. 
Ignas Valančiūnas iš Phila
delphijos, Kun. J. Karalius 
iš Shenandoah, Kun. J. Bak
šys iš Rochesterio (Jie visi 
išplatino po 200 egz.) ir p. 
Vincas Stulpinas iš Chica
gos, vienas išplatinęs 150 
egz.
“ Lithuanian situation”.

Kun. J. Simonaitis, Eliza- 
betho klebonas, neseniai pri 
siuntė $50.00, kurių $25.00 
yra auka vietinio Amerikie
čių Komiteto Lietuvai Gel
bėti; už $15.00 kun. J. Si
monaitis užsisakė knygelių.

Chicagoje šv. Jurgio pa
rapijoj atsirado daugiau rė
mėjų ir knygelių platinto
jų. Jų tarpe uoliausia ponia 
O. Aleliunienė, kuri taipgi 
įsirašė Instituto nare-remė- 
ja. Visiems knygelių platin
tojams Instituto direktorius 
reiškia giliausią padėką. Be 
jų pagelbos knygelės nepa
siektų daugelio skaitytojų. 
Nauja knygelė

Seniai jau lietuvių ir ame 
rikiečių visuomenė pageida
vo nors trumpos lietuvių li
teratūros istorijos santrau
kos, kuri atvaizduotų žymią 
dalį lietuvių dvasinės kury- 

• bos. Tokią knygelę jau para 
šė ir įteikė mūsų rašytojas, 
dailiojo žodžio meisteris p. 
A. Vaičiulaitis. Knygelė va
dinsis “Outline History of 
the Lithuanian Liteititure”. 
Ji turės 48 pusi. su keletą 
rašytojų paveikslų ir kai
nuos 30 centų egzemplio
rius. Užsakantiems 50 ar 
daugiau egz. ji kainuos tik

n Y WA YS
(‘ome Hov/,Uncjle: HEMPIV : YbrccETTursT. .STori&s 
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po 20 centų, ši knygelė jau 
spaudoje ir Institutui labai 
būt svarbu nujausti kiek 
jos spausdinti. Todėl koloni
jų veikėjai prašomi tuojau 
užsisakyti jos žymesnius 
kiekius, ne3 ši knygelė bus 
ypatingai pravarti kaip čia 
gimusiam mūsų jaunimui, 
taip ir daugeliui svetimtau
čių.
Kiti leidiniai

Sekama knygelė bus lietu
vių protesto rezoliucijų rin
kinys. Institutas jau baigia 
ją ruošti. Ji apims visas lie
tuvių organizacijų ir mitin
gų protesto rezoliucijas nuo 
1939 m. kovo 22 d. prieš Vo 
kietijos ir Rusijos pasikėsi
nimus į Lietuvos teritori
jas. Šiai knygelei skiriamas 
didelis politinis vaidmuo.

Dr. Pr. Galinis ruošia 
spaudai knygelę apie Mažą
ją Lietuvą. Prof. A. Senn 
parašė knygą apie lietuvių 
kalbos tarmes (dialektus) ir 
ruošia mažą knygelę ben
drai apie lietuvių kalbą. In
stituto direktorius jau be
veik užbaigė rašyti knygą 
“The Problem of the Lithu
ani'. n Boundries” ir pradėjo 
rašyti “Historical Geogra- 
phy of Lithunia”.

Kaip matote, Institutas 
uoliai ruošia reikalingiausią 
literatūrą, tik reikia kad ir 
visuomenė bent kiek pajudė 
tų jas platindama ir bent 
dešimtį kartų daugiau pa
remdama pinigais. Nepap
rastas šykštumas Instituto 
darbui nei kiek nepadeda.
Knygelės perdaug 
nelygiai plinta:

Kur pasitaiko gyvas ir 
veiklus lietuvis ar gyvesne 
organizacija, kaip pavyz
džiui Detroito Federacijos 
skyrius ar kiti jau anksčiau 
paminėti, tai knygelės išsi
platina. Gal apie 300 inteli
gentų pirmas dvi knygeles 
gavo dovanai, bet tik apie 
20 jų atsiliepė kokiu žodeliu 
ar auka. Kiti gi nerando lai 
ko bent kaip reaguoti. Visa 
eilė didžiulių kolonijų nei 
piršto nepajudino šiam kul
tūriniam darbui pagelbėti. 
Nesąžiningą būtų norėti, 
kad vienas žmogus surink
tų ir pinigus, parašytų, iš
leistų ir dovanai visiems iš-

Minute Man Flies TTigh.—This is 
the new Minute Man War Bond 
Flag, designed by the Treasury 
Department for firms and organiza- 
tions which attain more than 90 
percent participation in War Sav
ings Bonds purchases by their em- 
ployees or members through a sys- 
įematic purchase plan. The Minute 
Man is emblazoned in white on a 
blue background, surrounded by 
thirteen stars, representing the 
Nation’s thirteen founding States. 
VVhen companies, labor unions,

Po kitas kolonijas pasižvalgius
Susidarius netikėtam rei

kalui geg. 15 d. popiet ap
leidau Chicagą lįr patrau
kiau Pittsburgho link. Lie
tus gerokai lijo ir autobu
sas dažnai stoviniavo. Ke
leiviai paniurę: vieni snau
dė, kiti rūkė, kai kas skai
tė. Pagalvojau sau: jei tas 
autobusas būtų pilnas lietu
vių, tai snaudaliui vietos ne
būtų. Kiek čia būtų dainų, 
juoko. Dabar.... kiekvienas 
savyje užsidaręs.

Apie 9 vai. užgesino švie
sas, tad ir nenoroms turė
jom leistis į miegus. Aš jau

siuntinėtų reikalingiausią 
literatūrą.

Paskutinį mėnesį Institu- ( 
tas verčiasi be sekretoriaus, 
kiek galint taupydamas sun 
kiai plaukiančias lėšas. Sku 
bi ir plati pagelba Institu
tui yra būtiniausiai reika
linga: jos prašome, maldau
jame.

Dr. Kazys Pakštas,
Liet. Kult. Instituto Direkt. 
6017 South Kenvvood Ave. 
Chicago, III.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINfcJA 
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 MC.

— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Ave-, Cicero, OI 

Tel.: Cicero 7881

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. leisdami 
Iftegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pasalina
visa akių įtempimą. ..

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

OPT O M ETRTNT AI

1801 So. Ashland Avenne
Kampas lR-toa

Telefonas: CANAL 0523, tnucagr 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien 9:90 a. m. Iki S:SO p. m. 
Trečiad. ir šešta d. S: 10 a. m. 

lkl 7:00 p. m.

Hįft

i

and other organizations top the 90- 
percent figure, they will receive a 
special Minute Man Certificate of 
Award signed by Secretary Mor
genthau, the State Administrator, 
and the State Chairman of the 
War Savings Staff, the Treasury 
Department announced. This cer
tificate entitles the recipient to fly 
the flag, which is being manufac- 
tured in various sizes and is sold by 
licensed suppliers at a nominal 
price.

iš namų jaučiaus pavargu
si, tad užmigau stipriai. Kad 
ir kietai miegodama vis tik 
jutau autobuso ratų dundė
jimą ir kratymą.

Ankstį šeštadienio rytą 
pasiekiau Pittsburghą ir sku 
bėjau atlikti savus reikalus. 
Pavakary su Pūkaite aplan
kėme vaišingą kleb. kun. Mi
šių ir kilnios sielos pranciš
koną tėvą Liaubą ir apsisto
jau pas simpatingą Aleliū- 
nų šeimą porai dienų.

Džiaugiaus, kad tuo laiku

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikins akiniu* 
atsakomingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK DRi G< SERNER
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
YARDS 8088

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tet VIRginia 0036 

Reaidendjos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehilI 0611 
Office toL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Val.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.
2423 VVest Marquette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

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

Office tek YARda 4787 
Namų tel. PROspect 1980

TeL YARda 5921.
Ree.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaLt nno 1-3; nue 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22/

įvyko L. K. Spaudos Rėmė
jų seimas. Aš seimus mėgs
tu, tad nuėjau ten. Seimas 
pavyko, ypač atsižvelgiant 
į tai, kad Spaudos Rėmėjų 
Draugija yra dar jauna. At
stovų buvo iš tolimesnių 
miestų, daug buvo iš Cleve- 
lando.

Svarbiausia dalis seimo, 
tai "L. ž.” red. St. Gaba- 
liausko įdomi paskaita. Ji 
buvo ilgoka, bet norėjosi, 
kad būtų ilgesnė. Jis vaiz
džiai įrodinėjo, kad mūsų 
maža tauta turi tokią pat 
teisę egzistuoti, kaip ir di
džiosios tautos. Tą teisę ji 
gavo iš pasaulio Kūrėjo ir 
už tą teisę 30,000,000 žmo
nių mirė ar sužeisti buvo 
Didžiojo Karo metu. Mūsų 
gi tauta atbudo per raštus 
ir tėvynės meilę išugdė dai
nose. Dabar gi mes žiūrėda
mi į šių dienų lietuvišką Je
ruzalę, turime persiimti 
knygnešių dvasia, auginti pa 
sišventėlių spaudos apašta
lų būrį, kad per rištus ją 
stiprinti ir išlaikyti šviesia.

(Nukelta į 3 pusi.)

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

livežiojaiuc 
po vi-ų 
Chicago.

REMKTTE 
SENĄ

METI VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

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

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, DI.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare. 1

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Cennak Rd.
Vslandoe: 1—3 popiet ir 7—b ▼. t 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Ave. 

Tel. REPubllc 7868

TsL CAN ai 0257
Ren. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reridcnęija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki fl vai. vakar*.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVcsterp Ave.
OFISO v ALANUOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.: trečiadieniais nuo 0:0® 

Uk CZU UU Uiti Oi* P'***

Žodis detroitiečiams
Per k aidą šiame numery

je praleista Detroit lietuvių 
žinios, kurių yra gana aps
čiai suplaukę. Atleiskite. 
Tilps sekančio penktadienio 
numeryje. REDAKCIJA

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

IKK uHII TUJAS
sH-CUAI.INTAS \

Suvlri 20 metų praktikavimo aklų 
taisyme lr gydyme 

GERAI PKITA1RIAT1 AKINIAI 
oataUys kreivas akla, trun> paregyai.
■r tnll»-«iry8te:
palengvina aklų įtempimą, pratalt o. 
4auvua «aaua«jung, av&lgling lr akli, 
karštį.

M.ODERMSKIAI SI, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BODAI 

Speciali atyda atkreipiama į vaiki,
akla.
Įklotai pritaikomi tiktai kada ralkte 

VAI .ANUOS:
10-toa lkl 8-tob valandos kasdien. 

Sekmadlcrlals pagal sutartį.

4712 So. Ashland Ave.
ToL TAROS 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. V/INSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao teL CAN ai 2345 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenne 

Rea. teL: HEMloek 8150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS: 

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

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

1913 So. Halsted St.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas BEEley 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 vakare, 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tet Cicero 1484

DR, A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namo telefonas VIRginia 2421 

Rez. Tel. LAFsyette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 in 4 popiet

NariJU lomia Pagal finai ta rims

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’

M08T ’ ' '
MOUKRN •</.’

COMPLSTE

ADVANCED PHUTOCRAPNY 

IOWtST POSSIBLE PRIC& 

(IIOSR LAFAIETTE 2813

fe

<?//

ADVOKATAS

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. 

Room 2014 Tel. ST A te 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Asslstant State's Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalini teisių praktika 

r—v fpo antrašu:
One ^North La Šalie St. 

ROOM 1215 — Tel.; HAN.Inlph 8323 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.

l’raktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriniinališkuose srityse.

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.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 VVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

Tel. CANal 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tel................. VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia uuo 10 ik. 12 vai. dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5324 
Emergency — call MlOway 0001 
Res. — HEMloek 1648.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 VVest 63 r d Street

Ofiso Tel.: VAN BUREN 3709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN YNI) SURGEON 

Ilarriaon-Cravvford Medical F.ldg.
523 SO. CRAWFORD AVK. 

(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: VVEBSTER HOTEL
2130 Lincoln Park YVest

Rez. Tel.: DIVERSEY 6800
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PAIEŠKOMA NEŽINIA KUR DINGUSIU LIETUVIŲ

Bolševiku, vėliau naciu okupacijos ne tik 
suardė Lietuvos ūkį ir pramonę, bet išskirstė 
šeimas. Vaikai nežino kur randasi tėvai, 
o šie nežino, kur atsidūrė jti vaikai.
Lietuvių laikraščiuose ra

ndame tokius paieškomų ir 
“nežinia kur dingusių” skel
bimus:

1) Vladas Zinkevičius. 
Kaunas, Kęstučio 41, ieško 
jaun. puskarin. Juozo Zin
kevičiaus.

2) VI. Raugala, Kaunas, 
Vytauto prosp. 34 ieško čer 
nio Antano iš Panevėžio ap., 
tarnavusio Kaune, gusarų 
pulke.

3) Piotrovičius, Kaune, 
Duonelaičio 53. ieško Lilijos 
Piotrovičiūtčs, 3 metų am
žiaus, kurią pirmieji oku
pantai išsivežė iš Palangos 
stovyklos.

4) Barščius Kazys ieško 
jaunseržanto Barščiaus Jur
gio tarnavusio Pabradėje.

5) Pranė Čalkauskienė 
ieško Adomo čalkausko, ku 
ris buvo laikomas kaipo po
litinis kalinys Vilniuje, Lu- 
kiškio kalėjime.

6) Vladas Grigaras, Kau
ne, Mateikos 15a, ieško jū 
rininko Igno Dziko, tarna
vusio “Kretingos” laive.

7) J. Petrauskas Kaune, 
Rotušės aikštėje 4, ieško sū
naus Viktoro Petrausko, pa
skutiniu laiku buvusio Šven
čionėlių poligone.

8, Petkevičienė, Ukmer
gėje, Vilniaus 26. ieško sū
naus Juozo, Juozo sūnaus 
Petkevičiaus, Ukmergės a- 
matų mokyklos mokinio, din 
gūsio Ukmergėje 1941 m. 
birželio 23 d.

9) Zuzana šilauskienė, 
Tirkeliškių kaime, ieško Mi
ko šilauskio, buv. “Maisto” 
šoferio, dingusio 1941 m. 
birželio 22 d.

10) Marija Vaičiūnienė 
ieško Antano Vaičiūno, pas
kutiniu laiku buvusio Uk

mergės milicijoje, dingusio 
1941 m. birželio 15 d.

11) Skvernelis Kazys ieš
ko 12 metų dukters Onos 
Skvernelytės, buv. Druski
ninkuose, pionierių stovyk
loje.

12) Mikaliūnaitė Elzbieta 
ieško sūnaus Bronio, tarna
vusio Pakalniškių kaime, 
šakių apskr.

13) Juozas Jacevičius Kau 
ne, Gardino 57, ieško Vik
toro Ručinsko ir jo šeimos, 
kuri buvo išvežta 1941 m. 
birželio 14-15 d.

14) Mokytojai Ad. Kuosa, 
Pasvalyje, ir Vyt. Kuosa, 
Vilniuje, ieško studento tech 
niko Algirdo Kuosos, kuris 
1941 m. birželio 14 d. Kau
ne, studentų bendrabutyje, I 
buvo suimtas ir nuo to lai-’ 
ko dingo be žinios.

15) Viktoro Zarskio, tar
navusio Vilniaus pėstininkų 
mokykloje, ieško tėvai Kau
ne, Staklių 3.

16) Felicija Gruzdienė ieš
ko Petro Grūzdo, tarnavu

! šio kariuomenėje, Pabradė-
' 3e-

17) Šeduikis Nikodemas, 
Balninkų paštas, ieško jaun. 
seržanto Jono Narušio, tar
navusio Pabradėje.

18) Jonas Simokaitis pra
šo atsiliepti tą pilietį, kuris 
sakęs, kad leitenantas Simo
kaitis esąs gyvas.

19) Kostas Černiauskas 
ieško Alfonso Černiausko, 
kuris pirmomis karo dieno
mis iš Švenčionių raud. ar
mijos dalinio pasišalinęs ir 
sustojęs pas kurį apylinkės 
ūkininką.

20) Ieškomas Jonas Dry
žas iš Joniškio, kuris din
gęs dar priėš karą.

FOR AMERICA*. • 
f and for you I

AMERICA needs killions of dollars to build the 
enormously expensive sinewg of war. Defense 
Šlampa wiU help pay the Lili,

YOU can now purchase Defense Staraps every 
tlay wilh even greater convenience—because 
from now on we’re selling tliem at eaeh of our
eash registers. Invest regularly iu the vurld’a g
safest aeeurity at >3-

t
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mulevičius Aleksas $10.00. 
Jubiliejaus rengimo reikalui 
vykdinti prie parapijos ko
miteto išrinkta Juozas Tam- 
kevičius pirmininku ir Jo
nas J. Blažaitis vice pirmi
ninku. Aukoms bus pagamin 
ti atatinkami konvertukai.

Žmogaus geidulys pradžie 
je pašalinis, paskui — sve
čias, paskui — namų šeimi 
ninkas. Talmudas

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

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” IIEI.P WANTF.D 
ADVF.RTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdnlpIi #188-9489

HFl.P VVANTED — VYRAI

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORIAI Ir HET-UP vyrai 
dirbti prie Arine mašinų. Plonomis 
Ir naktimi. darbai Ir "overtlme." '

CICERO SCREW PRODUCTS 
1857 Fulton St.

Tel. MONroe 0823

TOOL MAKERS
Patyrę prie "jig” ir ”dle" darbų.

Tool & Cutter Grinders
j Patyrę prie Milling Maehine Cutters. 
i Daug yra "overtlme" darbo.

TRIPLF.V CORP. OF AMERICA 
2-IO3 No. Onkley Avė.

STORE NAME

2 cols. x 75 line. (5)4 inche. dcep)

Po kitas kolonijas

pasižvalgius
(Tęsinys iš 2 pusl.l

HEI.P WANTED — .MOTERYS

VALYMUI MOTERYS
Reikalinga moterų prie Šlavimo. 
Mazgojimo ir dulkių valymo dailių. 
Atsišaukite j "Employment" ofisų 
unt 4-to aukšto, nuo 0:30 vai. ryto 
iki 12tos vai. (pietų).

VVIEBOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

REIKIA PATYRUSIU MOTERŲ 
sortuotl po'pierlo atmatų. Atsi.šau- 
klt prie

ItOCCO RIZZO SONS » CO.
50(1 So. Gresi S»

MERGINOS reikalingos dirbti už 
tarnaites ir velterkas. Patyrimas 
nereikalinga. Atsišaukite j

ST. IJKES HOSPITAL 
1441) Indiina Avė.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIK MIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
načios šeimos rankose!

Seimo dalyviai reikalavo, 
kad ta turininga paskaita 
būtų atspausdinta “L. Ž.”' 
ar atskiroje brošiūroje.

Po seimo buvo jaukus ban-' 
kietas, po to koncertas. Gra
žus buvo solo, gražūs due
tai. Bet aš turiu palinkimo 
prie chorų. Šv. Vincento par. 
vyrų choras tikrai gražiais 
dainavo. Ir jei jis susideda 
tik iš vienos parapijos vy
rų, tai garbė tai parapijai 
ir choro vadui A. Sadaus
kui. Maironio chorą girdė
jau jau ne pirmą kartą ir 
juo žaviuosi, šiuo kartu ga
lėčiau tik palinkėti, kad či- 
kagiečiai pasikviestų jį pa
koncertuoti didžiojoj Chica- 
goj.

Iš Pittsburgho pasukau į 
Cleveland. Kelionė tarp Cle- 
velando ir Pittsburgho Labai 
maloni. Myliu aš tuos Penn- 
sylvania kalnus, nors jie nė
ra patys aukščiausieji. Tie
sa, artėjant prie Clevelando, 
kalnai pranyksta, bet visa 
apylinkė, kiek tik užmatai, 
pasipuošus žalumynais, ku
riuos pamargina įvairūs pa
vasario žiedai. Kai kur pa
kelėse rymo pakrypęs ber

želis. Jis toks mielas, toks 
artimas — lietuviškas.

Clevelandas man malonus 
tuomi, kad ten gyvena be
veik vienintelė mano gimi
naitė šioje šalyje. Ten ran
dasi Lietuvių Kultūros Dar
želis ir gražus būrelis man 
simpatingų moterų. Džiau
giuos turėjus progos juos 
visus aplankyti.

Gražu, įdomu ir gera sve
tur, bet namie geriausia.

Laisvutė

Pasidairius po
Pittsburgh
Parapijos mitingo 
rezultatai

Praeitą sekmadienį nuo
dugniai išsikalbėjus, vienbal 
šiai nutarta apvaikščioti pa
rapijos įkūrimo jubiliejų. 
Bažnyčios pataisymams ir 
jos išmazgojimui visi iki vie
nam aukoja nemažiau, kaip 
po $10.00. Pirmieji čia pat 
jau mitinge suaukojo. Štai, 
jų vardai: Tamkevičius Juo
zas $10.00, Simonavičius 
Stanley $10.00, Jaškūnas A- 
domas $10.00, Stankauskas 
Pranas $5.00, Sikorskis An
taną s $10.00, Grigaliūnas 
Mateušas $10.00, Pakutins- 
kienė Petron. $10.00, Maka- 
revičius Vladas $10.00, Za-

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anytvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Membrr of the Uthimnlan (1i»mber of Commeroe.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

LaiMi Direktorius
AMBUUANCE Dieną Ir Naktį

MODERNI Išvidine PARODA: 
4535 W. H’ashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

4S05-07 SOUTH HERNITAGR AVKNIIE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Programa. — 10:0. vai. antradienio Ir šefttadlento rytala 
Iš 8totle« WHIP (1520), au P. Raltlmteru.

Nervoas? Shaky? 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nrrviakumo, dr bulio, nemigos, 
.-kausmo ar silpnumo kojų (neu- 
rit s ar rheumatiznio), tankiai vi
duriai užkietėja ar perdaug liuos- 
nūs. Širdies skausmus. Vartotojas 
ir aankiai gali p-adėti negirdėtus 
balsus girdei. įsivaizdinti nebotus 
(la ktus ar kalbėti su s ivimi. 
VI-MIN pagelbsti apga ėt.l mais
tingumo trūkumų nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
pre kenkimo rervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas ir rekomenduojamas Šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo jpr tinto. Pamė
ginkite ir "pastokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galinta gauti ir 
per pastų, prisiunčiant pinigas, 

arba C. O. D.
Ronkutė su Gli VI-MIN kapsilių 

kainuoja $2.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3.00.
I’arsduoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

•03 W. «3r<l Street. Tel. ENG. 0515 
CHICAGO. II,L.

DIRBTUVES PAPRASTI DARBI
NINKAI atsišaukite sekančiu udre- 
BU ---

1405 WFST 37111 STREET

"HOUSEMAN" ir VEITERKA rei
kalingi dirbti institucijoje: kamba
rys ir valgis duodama, pastovūs dar
bai. Atsišaukite j —
155(1 S. AI.DANY, Tel. Craufonl O8I7

MAINTENANCE VYRAI 
TOOL & DIE MAKERS

GERA ALGA — ATSIŠAUKITE — 
RHFEM MFC.. CO.

3425 So. Kislzie Avė, tel. LAF. 1435

I.ATHE HANDS — pirmo kleso. 
Anksčiausia alga mokama Turi būt 
pilietis, Defense darbai, “ove tinie”.

IIFEPER MACHINE VVORKS 
115 So. Clinton Street

ARMATURE INSERTORS 
AND CONNECTORS

AUKŠČIAUSIOS A'GOS YRA MO
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.

RUSSELL ELECTRIC CO. 
340 West Huron Street

BEAUTY OPEKATEItKOS
Reika'ingos tuojau. Turi būt grei
tos, atsakomingos. Pastovūs darbai, 
alga mokama.

.ĮEROME'S 
1938 West (191 Ii S0.

“BINDERY” MERGINOS ^kalin
gos — turi turėt patyt-jtf-u prie 
pakavimo ant folderių. pastovūs 
darbai. Ktelpklaės prie ’TPrank.”

WESSKL < <X 
45(1 East SOth tev

ABBOTT HALI,, NjORTUMTESTERN 
UNIVERSITY yra vieta dėl daržo
vių valgio gamintojos (Vegetare 
Cook) dirbti Cafeterijoje. kur ga
minama valgiai kasdien dėl daugu
mos vyrų. Turi būt patyrusi. Atsi- 
šaukit sekančiai

710 LAKE SHORE DRIVE 
Telefonas DEI.FAVARE 5700

MOTERIS PAIEŠKO NAMŲ DAR
BO. Patyrus prie gaminimo valgių. 
Nori gauti vietų kur nė a mažų vai
kų ir nereikėtų t&albti. Pašaukit ■: 
ROFI.KYAIU) 5020 s kmadienį arba 
pirmadienį.

VEITERKOS reikalingos dirbt ilgo
mis ar trumpomis valandomis, 35c J 
valandų. Sekmadieni is nereikia 
dirbti. EXCHANGE TEAROOM, 327 
South \Ve ls Street.

JOSEPIIINE ŽILINSKAITE
Mirė Birželio 2 d, 1942, 3:00 
ta', .ryto, sulaukus 24 metų 
amž'aur.

Gimė Chicngo, Il’inois.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimų motinėlę Domicėlę ir 
tėvelj Antanų, 2 brolius Vik
torų ir Simonų, 2 seseris Kon
stancijų. jos vyrų Abe Merer 
ir Vitalių: krikšto motinų 
Petronėlę Makutienę ir jos 
šeimų tr daug kilų giminių, 
draugų-gių ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Apaš
talystė; Maldos draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose. 
4331 So. Mapletvood Avė., te
lefonas — Yards 2881.

baldot uvės (vyks šeštadten), 
Bi’ž. C d.. 1942, iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta } Ne
kalto Prasid. Švenč. Pan. pa- 
tap. bažnyčių, kurti)'1 jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta ) Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę
Molius, Tęvos, Broliai, Se
serys Ir Gimines.

laidotuvių direktorius J. 
Llulevičius, Telefonas Lnfaye- 
tte 3572.

TU'ČERNR ir GROSERNfi PARSI
DUODA. Naš'ė viena negali atlik
ti užlaikymo darbų, nes sūnus ne- 
tiži’go išeina j kariuomenę. Dėl to
lime nit, informacijų kreipkitės se
kančiai:
2242 WEST 23RD PI ACE, ar pa
šaukto telefonu — CHEASAPEA- 
K E 1500. I—s
IšRENDUOJAMA 1 ar 2 kambariai 
su viais patogumais dėl vienos ar 
d vii Jų ypatų. Ga'ima vartoti virtu
vę.

šaukte PROSPECT 10358.

MOTERYS reikalingos — SHAKERS, 
FEEDERS, FOLDERS. CHECKERS 
IR SIUVIMO MAŠINOMS OPE- 
RATERKOS. 5 dienų savaitė, 40 va
landų ir mokama laikas ir pusė už 
“overtime”. ARCADIA IjAI’N'DRY, 
850 \Ye-t l!9tli Street.

VEITERKOS reikalingos — trum
poms valandoms, nuo 11 ryto iki 2 
vai. popiet, paatovūs darbai, gera už- 
mekestis. THE HO1.OHAN, 171 W. 
Oiilney.

PARSIDUODA MŪRINIS COTTA- 
E, West Side. su 2 karams gara- 
žlus, už pr einamų kainų greitam

Į ardavitnui. Atsišaukite sekančiu ad- 
jsu:

2134 ĮVEST 23RD PLACE,
I r pašaukite telefonu - CANAL 0394

I KAMBARIS IŠRENDUOJAMAS. di- 
l ddis Ir naujai Ištaisytas, dėl vienos 

ypatos ur poros, prie mažos suaii- 
i g ilsios šeimos. Be valgių, te'efonas 

namuose. Atsišaukite sekančiai —
3231 S. EMERAI.I) AYENCE 

(ant 2-tro aukšto iš priešakio)

FMPLOYMF.NT AGENCIE8

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI 
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTKRIM—VAIKINAM 
III MKKOINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
Algos — nuo $24 Iki $110 J savaitę

W A B A S H AGENCY 
202 So. State St. (15th Floor)

PATARNAVIMAI

DEL GREITO PARDAVIMO — 
pa-siduoda 2 namai, 2849 WEST 
24TH ST. BLVD., skersai gatvės 
nuo Harrison Higlt sebool, 4 dideli 
fletal ir vienas mažernl . $80.no į
tnėnesj ,eigos. Kaina $7.800. Ne ant 
mainų. Atsišaukite sekančiu adresu: 
2932 \YEST 25TH ST., (užpakalyje 
Storo).

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Frce Catalogue” 
kainavlmo surašo.

Prlslųsklte piūklus paštu “parcet 
post.”

28 NO. LOONnS STREET 
TER MONrue 1397

REMKITE “DRAUGI’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS

8354 South Halsted Ttreet

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

J. LIULEVIČIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
Ifilfi West 4fith Street 
Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 W«t 28rd P.aee 

Tel. CANal 2515

42-44 Rast 108th Street
Tel. PULlman 1270

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
8319 Lituanica Avenue
Tel. YARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Miehlgan Avenue

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lltnanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

ANTHONV B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

8812 South We««teru Avenue
Tel, GROvehill 0142

2iEI
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Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
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8kelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, 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 praiome rašyti trumpai ir aiikiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Parengimų pelno nuošimtis tautai gelbėti
Naujoje Anglijoje įsigyveno graži tradicija — kas

met surengti Lietuvių Dieną Marianapolio kolegijos, 
Thompson, Conn., gražiuose parkuose. Toji diena, pa
prastai, rengiama liepos 4 d. — Jungtinių Valstybių 
nepriklausomybės šventėj. Suvažiavę tūkstančiai lietu
vių gražiai pasilinksmina ir, svarbiausia, paremia lie
tuvių mokslo įstaigą.

Pernai a. a. kun. J. Navickas, Marianapolio kolegijos 
rektorius, įvedė kitą tikrai gražų ir patriotišką pa
protį — skirti Lietuvių Dienos pelno dešimtą nuo
šimtį nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti per 
Lietuvai Gelbėti Fondą. Kolegijos vadovybė skelbia, 
kad ir šiemet tas nuošimtis LGF bus paskirtas. Bra
vo! Patriotiškoji visuomenė tuo labai džiaugiasi.

Būtų džiugu, jei visos mūsų organizacijos ir įstaigos 
pasektų kilnų Marianapolio vadovybės pavyzdį — nuo 
savo parengimų skirtų nuošimtį gelbėti Lietuvai, kuri 
yra pavergta, badauja ir kenčia. Jei mokykla gali net 
dešimtą nuošimtį nuo savo parengimų tam tikslui 
skirti, esame tikri, kad organizacijos, draugijos, klu
bai ir šiaip jau įstaigos tikrai gali pajėgti išsižadėti 
pelno dalį aavo tautos reikalams. Tokius parengimus, 
kurių pelno dalis eina badaujantiems mūsų broliams 
šelpti, neabejojame, visuomenė labiau parems, nes ži
nos, kad rengėjai yra tikri lietuviai patriotai, kad 
jiems rūpi tautos vargingas likimas ir kad jie dedasi 
prie jos skausmų palengvinimo ir prie jos išlaisvini
mo kovų ir darbų.

Oportunistai
Italijos diktatorius Mussolini yra didelis oportunis

tas. Nemažesni oportunistai yra ir Vengrijos politikai. 
Ir Mussolinis ir vengrai “glaudėsi” prie Hitlerio, nes 
buvo tikri, kad jis karą laimės ir kad tie, kurie prie 
jo prisigerins galės pasinaudoti karo grobiais.

Tačiau vyksta kitaip. Italų fašistai ir vengrai jau 
pradeda užuosti, kad Hitleris karo nelaimės. Dėl to 
jie pradeda nuduoti, kad su naciais jau nebegali su
gyventi ir tuo nori bent dalinai išvengti bausmės, kuri 
laukia tų, kurie dabar Vokietijos naciams talkininkauja.

Šia proga reikia priminti, kad Vengrija turi ginčus 
su Rumunija dėl Transylvanijos. Italija palaiko vengrų 
pusę. Vengrija nenori savo kariuomenę siųsti į rusų 
frontą ir maistą Vokietijai pristatyti, nes jaučia, kad 
naciai nebelaimės ir bijo prakišti Transylvaniją.

Bet ne tiek svarbu, kas ten bus ateity, svarbu, kad 
dabar italai ir vengrai jau išdrįsta pasipriešinti Hit
leriui. Tai yra labai reikšminga.

•

Margas leidinys
Gegužės birželio “Šv. K. A. Aidai” išėjo gražūs, pa

sipuošę 126 šiemet baigusių akademiją mergaičių fo
tografijomis. Taip pat pagerbiama ir prieš 25 metus 
šią akademiją baigusioji A. Evaldaitė, pirmoji tos šau
nios įstaigos abiturientė.

Ši “Š. K. A. Aidų” laida aukojama Šv. Tėvui, minė
jusiam sidabrinį vyskupystės jubiliejų, apie kurį rašo 
kun. K. Toliušis. Leidinys tikrai margas ir įvairus.

Penktadienis, birž. 5, 1942

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 4 d.)

rasti, moteris taip įsiuto, 
kad vyrą sumušė iki krau
jų, o paskui nutarabanijo į 
ligoninę.

Harry Bridges byla
Jungtinių Valstybių generalinio prokuroro Biddle 

nuosprendis deportuoti Harry Bridges, visus komunis
tus “ant kojų pastatė”. Jie ir vėl turi “mučelninką”, 
dėl kurio deportavimo bylos protestuoja, renka aukas 
ir kitais būdais darbuojasi.

Harry Bridges deportavimo byla jau tęsiasi per še
šerius metus. Ir dar ne galas, nes jo advokatai padavė 
apeliaciją. Byla, be abejonės, vienaip ar kitaip baigsis 
Jungtinių Valstybių aukščiausiame teisme.

Harry Bridges nėra šio krašto pilietis. Jis yra ko 
munistas, daug dirbęs, kad nuversti vyriausybę ir su
griauti Amerikos demokratinę santvarką. Jo, kaip ir 
visų kitų komunistų, svajonė — įvesti Amerikoj so
vietinę diktatūrą, kokia yna įvesta Rusijoje.

Tik reikia sau įsivaizduoti, žmogus, kuris yra visai 
svetimo krašto pilietis, per tiek metų dirba šio krašto 
nenaudai, knisa valstybės pagrindus ir per šešerius 
metus nebuvo galima išspręsti jo deportavimo bylos. 
Taip yra, nes Bridges gyvena tokiame krašte, kuria
me yra demokratinė santvarka, prie kurios veikia as
mens ir visokios kitokios laisvės, kur viename teisme 
pralaimėjęs bylą, dar turi teisę ir galimumus apeliuoti 
į kitus teismus, į kitas instancijas.

Jei Harry Bridges būtų panašiai nusikaltęs gyvenda
mas Sovietų Rusijoj, kurios naudai jis čia dirba, jei 
ten būtų daręs panašius priešvalstybinius suokalbius, 
kaip jis čia, Amerikoj, darė, galime būti tikrų tik
riausi, kad jis jau seniai ten būtų buvęs sušaudytas. 
Ten nebūtų reikėję nei teismo, ten nieks nebūt už jį 
užstoję, protestavę, apeliavę.

Generalinio prokuroro Biddle aktas deportuoti Bri
dges buvo visai vietoje. Jei Bridges ir kiti jam pana
šūs ponai nepatenkinti Amerikos demokratine santvar
ka, kuriems galams jie čia gyvena — tevažiuoja lauk 
iš Amerikos.

Dar vienas komunistų "nročelninkas"
Šiomis dienomis Amerikos komunistai susilaukė dar 

vieno “mučelninko” dokumentų klastotojo VVelmel 
Warshower arba Robert William Wiener, komunistų 
partijos finansų sekretorių. “N-nos” apie šį komunistų 
“mučelninką” taip rašo:

“Warszower-Wiener buvo taip pat nuteista;? už 
apgavystę imant užsienio pasą. Teismas jarti davė 
du metu kalėjimo, bet nuteistasis išsiprašė teisėjo 
leisti jam pasigydyti nuo širdies ligos. Nuo 1940 m. 
vasario 15 d. iki dabar jisai buvo laisvėje.

Tačiau teismas reikalavo, kad Warszover Wienere
pasakytų, kas buvo jo klastos dalyviai, ir kadangi 
komunistų sekretorius atsisakė liudyti, tai teisėjas 
nutarė, kad jo “atostogos” turi baigtis.

“Warszower-Wiener, imdamas užsienio pasą, pada
rė pareiškimą, kad jisai yra Amerikoje gimęs pilie
tis. Kaipo savo gimimo vietą, jisai padavė Atlantic 
City, N.J. Bet valdžia, susekė, kad Warszower-Wiener 
gimė Rus.joje, o ne Amerikoje. Toliau valdžia sura
do, kad Atlantic City knygose kažin kas įrašė f ai- 
šyvą “rekordą” apie Warszowero gimimą. Federali
nis prokuroras, Mathias F. Corea, dar iki šiol tyri
nėja, stengdamasis patirti, kas tuo3 gimimo rekordus 
galėjo sufalsifikuoti.

“Prokuroras reikalavo, kad Warszower Wiener pa
sakytų vardus žmonių, kurie jį padare “Amerikoje 
gimusiu piliečiu”, bet jisai vis išsisukinėja. Pagaliau, 
valdžia neteko kantrybės laukti, ir teisėjas Knox įsa
kė liepos 1 d. uždaryti komunistų partijos finansų 
sekretorių į kalėjimą, nepaisant jo nusiskundimo dėl 
širdies ligos.

“Tai toki paukščiai vadovauja Amerikos komunis
tams. Nenuostabu, kad ir lietuviški jų pasekėjai ne
turi nė krislelio doros.”

•

Atjaučia lietuvių vargus
“Garsas” rašo:

“Jungtinių Valstybių Vyskupų šelpimo Komitetas 
vėl paskyrė ir pasiuntė 10 tūkstančių dolerių dėl 
okupacijų ir karo nukentėjusiems lietuviams šelpti. 
Tai stambi suma ir tie pinigai nevieną lietuvį išgelbės 
nuo bado ir skurdo. Kad Amerikos vyskupai teikia 
paramą ir tai nebe pirmu kartu, kreditas priklauso 
Lietuvių Kunigų Vienybei, kurios vadovybė pasisten
gė išaiškinti vyskupams tragingą lietuvių tautos pa
dėtį ir baisų pabėgėlių bei tremtinių likimą Matant, 
kaip Katalikų Bažnyčios vadai atjaučia lietuvių būk
lę, patys lietuviai daugiau tuo susirūpinkime. Būki
me duosnesni Lietuvai Gelbėti Fondui, kuris pagal 
savo išteklius irgi tiesia geibstančią ranka okupa
cijų ir karo nusiaubtiems mūsų broliams lietuviams.

“Mt. Carmel, Pa., Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje surinkta $256.00, o Baltimorės šv. Alfonso par. 
bažnyčioje surinkta $1200.00 šelpimui lietuvių nu- 

• kentėjusių dėl okupacijų ir karo. Tai gausios sumos, 
kurios parodo, kad prie gerų pastangų Amerikos lie
tuviai katalikai gali žymiai sumažinti savo brolių 
vargus ir nušluostyti jų kruvinas ašaras. Aukos rink
tos su vyskupų žinia ir leidimu. Vietiniams klebo
nams, jų asistentams ir parapijonams priklauso di
delis kreditas už tokį pasirodymą.”

Rusijoj blogai...  Visame
krašte platinasi anarchija. 
Riaušininkams vadovauja 
kriminalistai. Suimtas did- 
kunigaikštis Nikolai Nikola- 
jevič. Kieve kraujo pralie
jimas. Kronštadte kareivių 
sukilimas. Rusijos ateitis 
išrodo liūdna.

•
Grįžta Ruisajon.... šiomis 

dienomis iš Chicagos į Ru
siją išvažiavo 140 politinių 
nusikaltėlių. Visi jie keliau
ja valdžios lėšomis.

Milijonai karo fronte......
Prancūzijos fronte Vokieti
ja turi daugiau pora mili
jonų kareivių. Daugelis ka
reivių sutraukta iš Rusijos 
fronto.

Rytoj vyrų registracija.... 
Rytoj, 1917 m. birželio 5 d. 
visi vyrai tarp 21-30 metų 
be jokios išimties, piliečiai 
ir nepiliečiai, turi užsiregis
truoti karo tarnybai.

Karo tikslas.,.. Vyriausy
bė skelbia, kad Amerika į- 
stojo į karą, kad 1) sutriuš
kinti militarizmą, 2) išlais
vinti jūres, 3) duoti laisvę 
ir sugrąžinti prigulinčias 
teises visoms mažoms tau
toms.

Vargonininkų choras.....
Šv. Kazimiero kapinėse per 
iškilmingas pamaldas Kapų 
Puošimo dienoj gražiai gie
dojo vargonininkai — A. 
Pocius, B. Janušauskas, Mi
kalauskas, Niekus, Kudirka 
ir Lemantas.

•
Beloit, Wis.... čia gyvena

70 lietuvių šeimų ir virš 150 
pavienių. Per dr. J. Bielskio 
prakalbas įsteigtas Tautos 
Fondo skyrius. Lietuviai baž 
nyčios neturi. Pora sykių į 
metus atvažiuoja kun. V. 
Taškūnas iš Rockford, III., 
aprūpinti mūsų dvasinius 
reikalus.

Po svietą pasidairius
Naziai okupuotuose kraš

tuose yra vadinami dar ir 
kitokiu vardu — paršinin- 
kai. Mat, jie pasižymi paršų 
ir vištų vogime. Bet ne vi
suomet jiems tokios medžio 
klės pasiseka. Dažnai esti 
taip, kaip rašoma šiam eilė
rašty:
• Some Nazi troopers on 

their murders bent
Saw three little piggies — 

Ach, heaven sent!
When such a supper have 

into view
Delirium seized the Kul- 

tured crew.
“Forward”, came the 
order, “Pig’s knuckle jam! 
Heil Hitler — and a dish 

of ham”.
Būt guerrillas appeared 
and they dinned instead

On hand grenades and 
powdered lead.

When the meal was over 
there remained of the crew
Guests for Valhala and 

prisoners two.
And these vvere told of 

the traps we spin,
Pigs to pigs — and the 

pigs fall in.

Viena lietuviška gazieta 
išfigeriavo, kad Amerike 
moterys siunta. Ji priklo
dui paduoda tris motelis. 
Sako, netoli Cleveland vie
noje apygardoje sudžia vie
nai daraktorkai davė divor- 
są dėlto, kad vyras nemoka 
gerai angelskai rašyti. Nia
gara Fails sudžia davė mo
teriai divorsą dėlto, kad vy 
ras turėjo šaltas koja.j ir 
nuolatos jas laikydavo ; ri
dėjęs prie pečiaus. Plaines- 
ville, N. J., G. Bankes visą 
dieną ieškojo darbo ir kai 
grįžęs namo pasakė savo pa 
čiulei, kad darbo negalėjo
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A' carpenter named Mr. 
Jedd

Hit the nail on the head 
when he nsid

“The Bonds I am buying 
Will help ’om keep flyin’

And bomb all the Axia guya
daadln

IMp ymir Kianty' medi l»c W,r Ronrf and
America Ik."tool." for Vic
tory. Iaract I0» af rour 
income la Var 1 
SBJ4S7.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

CAN SINK. V-00A1S
---------•BUV A-----------
United States War Satinus Bondt u Stamps

U. S. 1 rtatury L) t par t mt n t

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER f

8*VWA& SAVINOS BONDS a STAMPS
U. A. J

Ilgą laiką Bruklyne ket
virtadienio vakarais iš ra
dio stoties WBYN New Yor
ko balšavikai turėdavo lie
tuvių kalba savo propagan
dos tikslais radio pusvalan
dį, kuriame dažnai ir Miza
ra iš “Laisvo” lapo navy- 
nas skaitydavo. Dabar tas 
pusvalandis jau nusikomu- 
nistavo ir gegužės 21 buvo 
jo uždarymas. Uždarymo 
priežastys visiems supran
tamos. Dabar dar lietuviai 
tik laukia užsidarymo ir to 
paties “Laisvo” lapo, kuris 
visiems lietuviams gėdą tik 
daro.

Lietuviškas ruskelis Frank 
Stulgis Bruklyno balšavikų 
gazietoj klausia, “What is 
This ‘Lithuanian National 
Council?”’.

Pasirodo, Lietuvių Tauti
nei Tarybai būtinai reikia 
savo statutą išversti į an- 
gelską ir rusišką šnekas, 
kad ir nemokantieji lietuvių 
kalbos galėtų sužinoti, kas 
per viena toji Taryba.

Kad balšavikai nežino, 
kas yra toji Taryba, tai ma 
no delnui nėra nei dyvo, ale 
dyvas, kad atsiranda taip 
vadinamų tautininkų, kurie 
taip pat nežino, kas yra to
ji Taryba, ir kaip pradeda 
apie jį rašyti, tai atrodo lyg 
sapnuoja.

Spicpirvirvio Dumkos
Jei visus Amerikoje esa

mus kirvius į vieną sudė
tum, tai pasidarytų vienas 
didelis kirvis. Jei visus lie
tuviškus bolševikus į vieną 
sudėtum tai pasidarytų vie
nas didelis, didelis kvailys.

TRlf
Via BANK'S UJVfAFE/
Inuest qour mo«eq i, Unitai Mate 

WARSttWK BONOS ANO STAMPS!
I S / »f'iiury Utpartmtni

mSAVIMCS BONDS&STAMPS
V. s. Tntnr)
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

6501 Mandeika, Pranas, ver, res. Veršvai Kaunas.
30, employee, res. Panevė- 6541 Marcinkevičius, Juo- 
žys. zas> businessman, res.

6502 Mandeikienė/Verom Kuršėnai.
ka (Juozas), 32, employee. i 6542 Marcinkevičienė,

6503 Mandeiaa, Edvardas Aleksandra (Vincas), 38,
(Pranas), 3 years old. housevvife,.

6504 Mande.kaitė, Jūratė 6543 Marcinkevičius, Ka-
(Pianas), 1 year o.d.

6505 Mandnjauskas, Sta
sys (Pranas), 23, soldier, 
res. Krakės Gaidehai.

6506 Manelis, Juozas (Vin
cas), 40, army officer, res. Kiduliai

zys (Juozas), 5.
6544 Marcinkevičius, An 

dr.us (Juozas), 3.
6545 Marcinkevičienė, Sta 

sė (Juozas), 52, vvorker, res.

žvirgždaičiai.
6507 Manelienė, Elena, 

25, housevvife.
6508 Manelis, Algimantas 

(Juozas), 2 years old.
6509 Mankauskas, Vladas, 

50, carpenter, res. Marijam
polė.

6510 Mankauskienė, Ona, 
40, housevvife.

6511 Mankauskas, Bronius 
(Vladas), 15, student.

6512 Mankauskas, Vytu
kas (Vladas), 10 student.

6513 Mankauskaitė, Ele
na (Leonas), 17, maid, res. 
Šiauliai.

6514 Mankonis, Jonas

6546 Marcinkevičius, Jo
nas (Vincas), 48, carpenter, 
res. Pažaislis Kaunas.

6547 Marcinkevičius, An
tanas (Juozas), 69, res. 
Kaunas.

6548 Marcinkevičienė, Do 
micelė (Feliksas), 54, vvor
ker, res. Raseiniai.

6549 Marcinkus, Kostas 
(Jurgis), 33, employee, res. 
Marijampolė.

6550 Marcinkienė, Marija, 
28, hairdresser, res. Mari- 
jampoiė.

6551 Marcinkutė, Eglė 
(Kostas), 3.

6552 Marševskis, Zigmas,

JAPONAI ATAKUOJA ALASKOS PAKRANTES

t* Ol’tA ACUIt tlilusai-
U. S. laivyno patruliniai lėktuvai skrenda per St. Elias, Alaskos pakrantėmis. Šio 

tipo U. S. lėktuvai veikia aplink Dutch Har bor bazę, kurią japonų bombonešiai birže 
lio 3 d. dukart atakavo.

KAIP KYLA KARAI
Pasibaigus Amerikos ka

rui su Ispanija 1898 metais, 
pasaulis buvo nusiteikęs tai
kingai. Visi pasaulio valdo
vai jautė, kad nėra priežas
ties dėl kurios reiklų grieb 
tis karo priemonių.

Buvo pasaulis lyginamas 
prie darželio. Kaip daržely 
yra daugybės skirtingų gė
lelių ir jos visos gražiai bu
joja, taip ir pasaulio skir
tingos tautos gali ramiai sau 
gyventi.

Tai rodos labai gražus nu
siteikimas. Atrodė, kad jau 
pasaulis pripažino Leono 
XIII Rerum Novarum, išdės 
tytus principus ir taika vieš
pataus amžinai.

adatas šis žmogus gauna 
$29.000. Kitas žmogus iš to 
gabalo geležies už $5.00 pa
daro peiliui geležtes, jis jau 
gauna $56,000, o dar kitas 
iš tokio pat gabalo geležies 
už $5.00 padaro laikrodė
liams sprendžinukes ir jo 
uždarbs $250,000. Šias per
tekliaus prekes reikėjo kam 
nors parduoti. Stipri kon
kurencija buvo visam pa
sauly, nes visos šalys ga
mina tam tikrus reikmenis. 
Bet stipriausia konkurenci
ja, tai ėjo tarp Anglijos, 
Vokietijos, Prancūzijos ir 
Amerikos.

Vokietijoj yra dirbtuvės 
i vadinamos Kruppo dirbtu-

Bet gabesnieji ekonomis- vės. Ant plačios skalės jose

(Stasys), 27, army officer, 36, vvorker, res. Vilnius, 
res. Vilnuis. 6553 Marševskienė, Euge-

6515 Mantvydas, Pranas nija. 36, housevvife, res. 
(Pranas), 46, doctor lector, Vilnius.
res. Kaunas. ’ į boo4 Marševskis, Zigmas

6516 Marcinkevičius, Ba- (Zigmas), 11.
lys (Balys), 35, carpenter, 6o55 Marčienė, Marija 
res. Kaunas. (Anupras), 45, farmer, res.

6517 MarcinKevičienė, Bargzdžiai Varniai.
Anelė (Stasys), 25, vvorker. 6556 Marč.nskas, Karolis

6518 Marcinkevič.utė, Irę (Motiejus), born 1903, po
ną (Balys), 2 years old. res. liceman, res. Perloja. 
Kaunas. | 6557 Marcinkevičius, Pra-

6519 Marcinkevičius, Vin- nas, 32, army officer, res. 
cas, 60, forester, res. Ragu- Linkaičiai.
va. | 6558 Marčiukaitis, Motie-

6520 MarcinKevičienė, jus (Jonas), 61, farmer, res. 
Emilija, 40, farmer, res. Balbieriškis.
Raguva. 6559 Marčiukaitienė, Pet-

6521 Marcinkevičius, Čes- ronė (Juozas), 49, farmer, 
lovas (Mikas), 26, driver, res. Balbieriškis.
res. Kaišedorys. 6560 Marčiukaitis, Vytau-

6522 Marcinkevičienė, Do tas (Motiejus), 24, farmer, 
micelė (Jonas), 22, house- res. Balbieriškis.
vvife, res. Užuguostis Aukš- 6561 Marčiukaitytė, Biru- 
tadvaris. tė (Motiejus), 18, student.

6523 Marcinkevičius, Ka- 6562 Marčiukaitis, Juozas
zys (Karolis), 3 years old. 

6524 Marcinkevičius, Aiek
(Motiejus), 14, student.

6563 Marčiukaitis, Algi-
sas (Jokūbas), 25, farmer, mantas (Motiejus), 4. 
res. Rudamina. 6564 Marčiukaitis, Kazys,

6525 Marcinkevičiūtė, 22, carpenter, res. Gudeliai 
Bronė (Jurgis), 28, seams- Gražiškiai.
tress, res. Kaunas. 6565 Marčiukonis, (Anta-

6526 Marcinkevičius, Fe- nas (Povilas), 34, teacher,
liksas (Simas), born 1905, res. Šventežerėlis. 
policeman, res. Šilalė. 6566 Marčiukonienė, Ona

6527 Marcinkevičienė, (Mikas), 31, teacher, res. 
Emilija (Mikas), born 1905, šventežerėlis.
housevvife.

6528 Marcinkevičiūtė, Eu 
geni j a (Feliksas), born 1935

6529 Marcinkevičius, Fe-

6567 Marčiukonis, Algi
mantas (Antanas), 7.

6568 Marčiukonytė, Da
nutė (Antanas), 4.

liksas (Feliksas), born 1938 6569 Marčius, Balys (Ju-
6530 Marcinkevičius, Si- liūs), 17, student, res. Barg 

mas (Simas), 70, farmer, ždžiai Varniai.
res. Lazdijai. 6570 Marčiutė, Irena, 14,

6531 Marcinkevičius, Vin- student, res. Varniai.
cas (Simas), 39, farmer, į 6571 Mardusienė, Vilhel- 
res. Lazdijai. mina, 78, farmer, res. Igna-

6532 Marcinkevičienė, Al linas.
bina (Laurynas), 30, far-į 6572 Mardusaitė, Stasėj
mer.

6533 Marcinkevič.utė, Mei 
lutė (Vincas), 5.

6534 Marcinkevičiūtė, Ma
rija (Vincas), 3.

6535 Marcinkevičius, Aiek

50, farmer.
6573 Mardusaitė, Nadrie- 

ja, 43, farmer.
6574 Mardusas, Bernotas 

(Tadas), 34, farmer.
6575 Mardusienė, Gertru-

andras (Vincas), 41, wor- da. 36, farmer.
ker, res. Petrašūnai Kau
nas.

6536 Marcinkevič enė, Ka 
zė (Kazys), 39, housevvife.

6537 Marc'nkevič utė, 'Ro-

6576 Mardusas, Stasys 
(Bernotas), 6 months old.

6577 Mardusaitė, Marija 
(Bernotas), 6 months old.

6578 Mardosas, Petras
mualda (Aleksandras), 13, j (Pranas)', born 1901, emplo 
student. Į yee, res. Naumiestis Taura-

6538 Marcinkevic’us, Al
girdas (Aleksandras), 7.

6539 Marcinkevičius, 
Aloyza (Aleksandras), 3.

6540 Marcinkevičius, An
tanas (Antanas), 44, dri-

ge.
6579 Mardosienė, Marija, 

25, housevvife.
6580 Mardosas, Algirdas 

(Petras), 7.
6581 Mardosaitė, Liucija

(Petras), 6 years old.
6582 Mardosaitė, Regina 

(Petras), 3.
6583 Mardosas, Z gmas 

(Petras), 1 jear old.
6584 Mai gelis, Petras 

(Erikas), 53, farmer, re3. 
Šventežerėlis.

6585 Margelienė, Ona, 50, 
farmer.

6586 Margely tė, Julija
(Petras), 24, farmer. ,

6587 Margelis, Keistutis 
(Petras), 18, farmer, res. 
Šventežerėlis. I

6588 Margely tė, Jadvyga 
(Petras), 17, farmer.

6589 Margelis, Algirdas 
(Petras), 15, farmer.

6590 Margelytė, Ona 
(Petras), 13.

6591 Margelis, Vytautas 
(Petras), 9.

6592 Margelytė (Petras),1
6.

6593 MarkausKas, Pranas, 
40, tailor, res. Kaunas. '

6594 Markauskienė, 91ena 
(Gabrielius), 35, housevvife.

6595 Markauskaitė, Biru
tė (Pranas), 9.

6596 Markauskas, Vytas 
(Pranas), 7, student, res. 
Kaunas.

6597 Markauskas, Kazys, 
35, teacher, re3. Marijampo
lė.

6598 Markauskienė, Ber-, 
ta, 22, housevvife.

6599 Markauskas, Romual 
das (Kazys), 2 years old.

6600 Markauskaitė, Lydi- 
ja (Kazys), 1 year old.

6601 Markelis, Bronius 
(Juozas), born 1905, emplo
yee, res. Kaunas.

6602 Markevičius, Petras 
(Apolonijus), 29, vvorker,1 
res. Šiauliai.

6603 Markevičius, Ado
mas), 29, farmer, res. šven-j 
čionys. 1

6604 Markevičius, Kazys
(Motiejus), 33, employee, 
res. Bielioniškiai Kaišedo
rys. i

6605 Markevičienė, Emili-; 
ja (Jonas), 33, housevvife.

6606 Markevičius, Petras, 
47, teacher, res. Mantviliš- 
kiai.

6607 Markevičienė, Jad
vyga, 36, housevvife.

6608 Markevičius, Mindau 
gas, 15, student.

6609 Markevičius, Henri
kas, 15, student, res. Myko- 
liškiai Kretinga.

6610 Markevičiūtė, Van
da. 14, student, res. Myko- 
liškiai.

6611 Markockis, Petras 
(Jonas), 42, vvofker, res. 
Vilnius.

6612 Markonis, Jonas 
(Stasys), 27, army officer, 
res. Vilnius.

6613 Markovą, Olga (Mi
kas), 84, farmer, res. Riešė.

6614 Markovas, Jonas 
(Aleksandras), 27, vvorker, 
res. Švenčionys.

6615 Markovičius, Vladas

(Antanas). 25, farmer, res. 
Baldoniškis Vilnius.

6616 Markūnas, Jonas, 50, 
res. Vilnius.

6617 Markunienė-žyžytė, 
35, teacher, res. Kukiškiai 
Kašeikiai.

6618 Markunienė, Veroni
ka (Jonas), born 1907, 
housevvife, res. Mediniai Vy 
žuonos.

6619 Markūnas, Jonas 
(Juozas), born 1928, stu
dent.

6620 Markūnas, Vytautas 
(Juozas), born 1930, stu
dent.

b621 Markunaitė, Nijolė' 
(Juozas), 3 years old.

6622 Mar k vardas, Mak
sas, 51, employee, res. Vil
nius.

0623 Markvardienė, Pela- 
rija, 47, employee.

6624 Markvardas, Henri
kas (Maksas), 21.

6625 Markvardas, Ričar
das (Maksas), 13.

6626 Markvenas, Alfon
sas (Karolis), 22, soldier, < 
res. Pabiržė Streliškiai.

6627 Markmakas, Juozas 
(Vincas), born 1908, emplo
yee, res. Subačius.

6628 Marozas, Antanas 
(Jonas), born 1903, teacher, 
res. Meškučiai.

6629 Marozienė, Valerija, 
housevvife.

6630 Marozaitė, Valerija 
(Antanas), 7,

6631 Marozas, (Antanas),
2.

6632 Marševska, Janina 
(Jonas), 38, teacher, res. 
Vilnius.

6633 Marševskaitė, Jani
na (Algirdas), 18, student.

6634 Marševskis, Algir
das), 7.

6635 Marteno vaite, O’ga 
(Tarafiejus), 26, housevvife, 
res. Marijampolė.

6636 Martinaitis, Juozas, 
52, vvorker, res. Kazlų Ruda

6637 Martinaitienė, Ona, 
•50. housevvife, res. Kazlų 
Ruda.

6638 Martinaitytė, Birutė 
(Juozas), 19, student. |

6639, Martinaitytė, Vincė 
(Juozas), 16, student.

6640 Martinaitienė, Bro
nė, 39, employee, res. Mari
jampolė.

6641 Martinaitis, Algi
mantas (Jonas), 8, student.

6642 Martinaitis, Gintau
tas (Jonas), 7.

6643 Martinėnas, Stasys 
(Petras), 28, res. Valkinin
kai, army officer.

6644 Martinaitė, Bronė, 
20, res. Obeliai Senadvaris.

6645 Martininkaitis, Mo
tiejus (Nikodemas), 56, res. 
Kregždžiai Vilkaviškis.

6646 Martininkaitienė,
Emilija (Antanas), 50,

' housevvife.
j 6647 Martininkaitė, Milda 
Į (Motiejus), 17, student.
! 6648 Martipkaitytė, Edita,

(Motiejus), 10.
6649 Martinkėnas, Jonas 

(Juozas), boin 1906, emplo
yee, res. Kaunas.

6650 Martinkenienė, Jad
vyga (Jonas), born 1910, 
employee, res. Kaunas.

6651 Martinkėnas, Anta
nas (Jonas), 3.

6652 Mart.nkevičiutė, Sta 
sė (Motiejus), 26, house
vvife, res. Plokščiai šilvėnai.

6653 Mart.šauskas, Vla
das (Jonas), 40, farmer, res. 
Kiduliai šilupiškiai.

6654 Martišauskienė, Mor 
la (Simas), 34, farmer.

6655 Martišauskas, Bene
diktas (Vladas), 6, res. Ki
duliai šilupiškiai.

6356 Mirt.šauskas, Ričar 
das (Severinas), 58, emplo
yee, res. Kaunas.

6657 Martišauskienė, Ka- 
tarina (Mikas), 40, house
vvife, re3. Kaunas.

6658 Mart.šauskaitė, Ka- 
tarina (Ričardas), 18, stu
dent.

6659 Mari iš us, Juozas 
(Jonas), 27, teacher, res. 
Varlaukiai Tauragė.

6660 Martišienė, Stefa, 
36, teacher,

6661 Martišiutė, Ramutė 
(Juozas), 8.

6662 Martišienė, 60, house 
vvife, re3. Kaunas.

6663 Mart šius, Anicetas, 
emp'.oyee, res. Kaunas.

6664 Mart šiene, Petrė 
(Jonas), 36, employee.

6665 Martišiutė, Vida 
(Anicetas), 2.

6666 Martišiutė, Danutė 
(Anicetas), 8.

666 f Martišius, Pranas 
(Petras), 33, carpenter, res. 
Kaunas.

6668 Martinėnas, Albinas 
(Nikodemas), 39, employee, 
res. Kaunas.

6669 Martinaitis, Jonas 
(Aleksas), 40, employee, 
res. Marijampolė.

6670 Martinaitienė, Bro
nė (Kazys), 41, employee.

6671 Martinaitis, Algiman 
tas (Jonas), 8.

6672 Martinaitis, Gintau
tas (Jonas), 6.

6673 Martusas, Juozas 
(Kazys), 25, army officer, 
res. Ukmergė.

6674 Martusevičius, Vy
tautas, born 1912, farmer, 
res. Pabarčiai Jašiūnai.

6675 Martuvas, Juozas, 
25, army officer, res. Mari
jampolė Petrakiemi8.

6676 Martusevičius, (Ka
zys (Antanas), 77, farmer, 
res. Šiluva.

6677 Martusevičienė, Bro 
nė (Ambraziejus), 64, phy
sician.

6678 Merunienė, Liuda 
(Vincas), born 190f, house
vvife, res. Kaunas.

6679 Maruškaitė, Marija 
(Andrius), born 1917, nūn, 
res. Vilnius.

6680 MaaalskylS, Koste,

tai nerimo. Nes jie įžiūrėjo, 
kad pasauly yra daug žyp-

gaminama kariški ginklai. 
Ši dirbtuvė leido ir didelį

sančių kibirkštėlių, ant ku-, laikraštį. š's laikraštis la- 
rių reikia užpilti mažutė da- bai energingai agitavo, kad 
lis degančios medžiagos ir Anglija, Prancūzija, Ameri- 
štai pasidarys didelė lieps-' ka rori mus ekonomiškai
na ir karas. Šias žibančias 
kibirkštėles ekonomistai ma-

pavergti. o pagaliau Ir mūsų 
tautą išnaikinti; neprisileis-

te marksizmo konkurenci-1 kime prie to. pakelkime gink 
lą prieš tautos smaugikus!

Dar iš to nebūtu galima 
daug stebėtis. Bet iš ko rei
kia stebėtis, tai, kad to pa 
tęs Kruppo pinigais buvo 
Prancūzijoj leidžiamas taip 
pat laikraštis, kurs kurstė 
prancūzus, vesdamas agita
ciją prieš Vokietiją. 1914

joj.
Užsibaigus Anglijos in

dustriniam perversmui, išsi 
plėtojus mekanizmui, geo
grafiniai rubežiai kaip ir iš
nyko, o jų vietą užėmė pre
kybiniai. štai kalvis nusi
perka šmotą geležies užmo
kėdamas $5.00. Iš šio3 ge
ležies jis padaro patkavas metais šį dalyką PrancūzI- 
ir pakausto arklius. Tadaj jos parlamento narys Jau- 
jis gauna $11.50. Į nes iškėlė aikštėn ir staiga

Atsirado nauji išradimai, j tapo nužudytas, 
dabar žmogus nuperka ūži Ekonomistų .rūpestis ne- 
$5.00 geležies gabaią ir iš' nuėjo veltui. 1914 metais 
jo padaro adatas. Už tasį(}avrjo Prinzip fanatikas,
------------------------------------- 1 Serą javo mieste nužudė Aus
21, vvorker, res. Marijampo- trijos sosto įpėdinį ir jo

t žmoną. Šis įvykis iššaukė6681 Masandukas, Jonas ,
(Domas), born 1897, army Pasaulin* karą. 
captain, res. Vilnius.

6682 Masenaitė,
(Jonas), 35, housevvife, res.

Tuo laiku Amerikos pre- 
Agota zidentu buvo Woodrow Wil-

son, tai buvo taikos šalinin-Kaunas.
6683 Masenas, Klemensas kas- J*8 an^ru kartu buvo

(Jonas), boin 1900, emplo- prezidentu išrinktas, kad jis 
yee, res. Kaunas. žadėjo Ameriką neįtraukti

6684 Masenienė, į karą.
Tik visa nelaimė, kad Vo

kietijos kaizeris buvo įsiti
kinęs, kad amerikonai ne
gali muštis. Jis buvo įsiti
kinęs, kad amerikonai gali

nas "(Juozas?,""bo™ tik beiebol« rauiti' Vokiet*'
farmer, res. Kalviai Vilnius, Tos submarinai neatsuvelg-

6688 Masiliūnas, Jonas darni į Wilsono protestus,
(Antanas), 42, former statė be atodairos skandino pre- 
Minister. kybinius Amerikos laivus.

6689 Masiliunienė, Kazė
(Kazys), 36, housevvife, res. Respublikonų partijos va 
Kaunas. dai, ypatingai buvęs prezi-

6690 Masiliūnas, Liutava- dentas Theodoras Roosevei-
ras (Jonas), 6. j tas, labai dažnai barė pre

6691 Masiulanis, Edvar- zidentą VVoodrovv Wilson už
das (Kazys), born 1910, ... ,. „ ..
technician, res. Vilnius. , dldel» P^yvumą. Pagaliau

6692 Masiulis, Vladas kaizeris paliko nesukalba-
(Izidorius), 54, employee, mas. Wilsonas buvo privers- 
res. Kaunas. tas skelbti Vokietijai karą.

6693 Masiulis Vladas Nors Amerikos kariuomenė
(Kipras), 53, businessman, skubiai buvo paruošta ka- 
reft«ojaUxjai • u - vi rai’ bet kaip nuvažiavo 
48, housewife. , Prancuzijon, tai ji t u o j a u

6695 Masiu’is, Algirdas įrodė Vokietijos kaizeriui 
(Vladas), 25, army officer. kad ji gali muštis.

6696 Masiu’is, Algiman- „
tas (Vladas). 19, student. 1 Po v,eno klt“ auduoto a'

6697 Masiokas, Povilas merikonų smūgio vokie-
(Benediktas), 13, student, ciams, kaizeris tuojau pa 
res. Kaunas. matė, kad jo kariška galy

6698 Markelis, Bronius, pasibaigė. Tada jis abdi- 
35i2,nPwyee' f68' ^U,na8' kavo į Olandiją, kur buvo
dras, 38, policeman, res. "ltemuot’a ikl m'rtlea Tv> 
Utena. mi karas pasibaigė garbin-

6700 Masauskienė, Marija gu alijantų laimėjimu.

Stasė
(Antanas), born 1905, em
ployee.

6685 Masenas, Rimgau
das (K.emensas), 10.

6686 Masenas, Tadas 
(Klemensas), 3.

6687 Masevičius, Anta-

(Bus daugiau) Viktoras Balanda
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sident, the secretary is Pius Grigaitis, editor of Naujienos 
(Daily News), and the treasurer Michael Vaidyla, editor 
of a vveekly paper, Sandara (Unity). Its aim is to foster 
Lithuanian culture, keep organizitions intact, help Lith-! 

■ ■ ■■■ j nn aav i • • i i! uania regain its independence and aid in America’s vvar
Liths mobmze 100,000 strong m Chicagolana actMues.

AMERICAN LITHUANIANS ARE ACTIVE IN ALL 
BRANCHFS OE WAR EFFORT!

(Reprinted by permission of the Chicago Tribūne froin 
t be May 25, 1942 issue).

By Art hur Evans

American Lithuanians often refer to Chicago as the 
second Capital of Lithuania, the Baltic sea republic novv

Another active organization is the Lithuanian Catholic l 
fedęration. Editor Simutis is its national secretary.. ItI
has 55,000 members in the United States, of which 15,000 
are in the Chicago branch in which 140 Catholic societies i 

I are federated.

occupied by the Nazis. About 100,000 persons of Lith-| u»gjon post on Job
uanian stock live in the city and environs, making this the 
nation’s laigest Lithuanian center.

The Liths are highly organized with societies of various 
types and no group a^ppears more diligent in America’s 
vvar activities. Here are a fevv of the highlights:

From Chicago and suburbs some 1,500 men of Lithua
nian origin have entered the fighting forces of the United 
States.

More than $3,000,000 vvorth of vvar bonds and stamps 
have been purchased by Liths in Cook county. 
Concentrate on Victory

In the Lithuanian press. in all church parishes, in more 
than 400 organizations. and in seven regular radio prog- 
rams intensive campaigning is done to advance the war 
effort.

Darius-Girenas po3t of the American Legion, whose 
members are of Lith stock, is active in promoting war 
activities. The post is named after the two Chicago Lith
uanian aviators, Steponas Darius and Stasys Girėnas, 
vvho in July, 1933, flevv from Nevv York across the At- 

I lantic and crashed in Germany, only 500 miles short of 
their goal of Kaunas, Lithuania. There is a monumen t 

i to the flyers in Marąuette park. Lithuanica avenue is 
: named after their iii fated plane.

Tvvelve Lithuanian Red Cross production units in Chi
cago have enrolled about 2,000 vvomen. More than 2,000 
other Lith vvomen are active in neighborhood and other 
Red Cross units in the city. In addition the vvomen hav-i 
formed classes in first aid, nutrition and home nursing. 
These groups have raised about $6,000 for the Red Cross.

FOXX DONS CUB UNIFORM A S HE JOINS NATIONALS

Veteran American League first-baseman Jimmy Foxx is helped into his nevv Chi
cago Cub uniform by Jimmy, Jr., aged 12, as Cub manager Jimmy VVilson looks on in 
a Wrigley Field dressing room in, Chicago. Foxx vvas bought by the National League 
Cubs from Boston Red Sox for a reported $10,000.

Lithuanians are an Indo European race, distinct from 
the Slavic and Germanio peoples. Their language is one ; 
of the oldest living tongues and one of the most musical. ! 
Philologists say it has a certain affinity vvith Latin and 
Greek, būt more closely resembles the Sanskrit from 
vvhich it springs. Liths are predominately blond vvith blue į 
eyes.

After 22 years of independent statehood, Lithuania vvas ! 
occupied tvvo years ago by the Russian army. Then a year 
ago it vvas occupied by Hitler’s Nazis. American Lithua- i 
nians are hoping for the liberation of their homeland 
after America vvins the vvar.

Victory is Their Goal
Determined to do their part in help'ng achieve victory, 

Chicago area Liths have turned the full povver of their i 
many organizations into the home front battle.

An example of thi3 action is furnished by the campaign 
by radio and page advertisments in the Lith press for 
vvar bond purchase pledges by the Lithuanian Building 
and Loan Association League of Illinois. Building and 
loan associations are an important force in the economic 
life of the Liths vvho Largely are home ovvners. Joseph 
P. Varkala, secretary of the league, is among the radio 
speakcrs in this drive.

The L thuanian Roman Catholic alliance, national in 
scope, bought $50.000 in bonds lašt year and has sub- 
scribed for $50,090 more. President of the alliance is 
Leonard Simutis, editor of the Lith daily, Draugas, or 
the daily Friend. The alliance, founded in 1886, has some 
2,000 members in Cook county.

Catholic Alliance Active

The American Lithuanian Roman Catholic Vomen’s 
all ance, of vvhich Mrs. Mary Vaicunas of Cicero is natio- 
nil secretary, is active in vvar drives. i

The Lithuanian Alliance of America, a national bodv 
vvhich promotes Lith culture and preserves contact vvith 
the old country, has headąuarters in Nevv York. Kasimir 
P. Gugis, Chicago attorney, is national treasurer. Its 
president is Fortūnatus J. Bagoc'us of Boston. He reports 
that the alliance has purchased $77,000 in bonds and 
subscribed for $50.000 more. The alliance has more than 
400 lodges, 40 of them in and around Chicago.

This organization maintins fraternal insurance as part 
of its sočiai vvork, and it is organizing a fund to keep 
up payments for members in Service. Three directors live | 
in Chicago — treasurer Gugis. Dr. Stephan Biezis, medical 
examiner, and Miss Euphrosine Mikužis. 2121 North West- 
ern avenue, the only vvoman member of the board.

Give Blood Bank Unit
Mrs. Josephine Dauzvardis, vvife of the Lithuanian 

consul in Chicago, is prominent in the Red Cross vvork. 
It vvas largely due to her efforts that most of the Lith
uanian units vvere organized. She is a member of the 
public relations department of the Chicago chapter of 
the Red Cross.

The Lithuanian Housevvives Radio club Red Cross unit 
gavę to the Red Cross a mobile blood bank unit to be 
used in the Chicago area. President of thė club is Mrs. 
Sophie Barčus. Many Lithuanians are vvearing the bronze 
pin indicating they have given at least a pint of their 
blood.

Active in Their Churches

Chicago Lithuanians have 12 Roman Catholic churches, 
tvvo national churches and one Evangelical Lutheran 
church. Oldest of the churches is St. George’s in Bridge
port. Its pastor is the Rt. Rev. Msgr. Michael L. Krusas. 
It vvas founded 50 years ago. Each parish is active in 
vvar vvork. Each has its ovvn school, vvith a combined 
enrollment of about 3,000 papils. The Marian fathers 
established a toys’ college in Hinsdale in 1925 and some 
10 years later a Lithuanian clerical seminary. St. Casimir 
academy, at 2601 West Marąuette road, has 600 students. 
There are tvvo Lithuanian hospitals, Holy Cross and 
Loretto.

The Lithuanians are great lovers of music. The larger 
Lithuanian choruses in Chicago are Birute, established 
in 1907; Pirmyn, vvhich placed first in the 1941 Tribūne 
Musical Festival; the Knights of Lithuanian chorus, and 
12 parish choirs. The Beethoven Conservatory of Music 
vvas established in-1915 by Prof. Anthony S. Pocius. There 
are Severai bands and symphony orchestras.

The first Lithuanians, the Špokevičius and Liutkevi
čius families, settled in Chicago in 1870. A vvave of im- 
migration started in the ’80s and vvas running high at 
the time of the vvorld’s fair in 1893. By 1910 Chicago 
had become the largest and fastest grovving Lithuanian 
center in America Some Lithuanian leoders say it is 
possible Chicago novv may have more persons of Lith 
blood than Kaunas, Capital of the old country.

Liths settled at Bridgeport, along Archer avenue, and 
pushed on to Brighton Park. They formed large colonies 
near Halsted and 33rd streets and elsevvhere in the old 
tovvn of Lake. They also settled near Danville, and some 
of the tovvns in that area have had Lithuanian mayors.

All Group* in Council

About a year and a half ago the Lithuanian American 
council vvas formed in Chicago. It embraces all groups, 
Catholics, liberals and Socialists. Editor Simutis is pre-

Today many Lithuanians are employed in the steel 
mills, machine shops and other heavy industry plants. 
Many vvork in the stockyards. Others are carpenters and 
garment makers. The Liths contribute in a big vvay to 
the production of vvar supplies. •

LUMBAGO
ARTHRIT S —NEURITIS 

ir Rheumat zmo Kenkiantieji 
Gauna Greitą l'aąelb naudojant 

EIMHE.V and ANODINE Oll, 
Parsidu da pas — saR
STEVEN’S PHARMACY

»(»;{ W. «Srd St I-:nglewood 6515

LIBERTY LlMEftKKS

A locksmith vvho lived in 
Key Wc«t,

Said—“I have a plan to 
euggest:

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

Moreover, they’ll feather 
your nešt!”

Help yoar eonai? >BMt Ha SI qaota. laeeat 10% of your 

tneooM la War Boada »e«-
JA ularly, racularly, roeularly.

_____________________ .

Praves VVonderfuI
For Itching Skin
To soothe itching, burning skin, apply 
medicated liquid ŽEMO—a Doctor 8
formula backed by 30 years continu- 
ouasuccess! For rinzworm aymptoms. 
eezema, athlete’s foot or blemishes 
due to external cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the discomlort should 
diaappear. Over 25,000,000 packagea 
■old. One trial convinces. Only 35A 
Also 60(i and >1.00.

Did You Piaee Your

FALŠE TEETH
In a Gtoss Lašt Night?
Thoueonds do and wooder why thotf den- 

turės reraein dūli and ttoinod - why they 
euffor with offendtng donture breeth They 
fail te rooliae that water olone is net o cleens- 
ing ogent - būt now. t here's e greet formule 
perferted by a dentost. called Stere-Kleen 
that thoroughly cleons folee teeth likę meg»c- 
ne bruehing' Simply put a little Stero-Kleen 
Fowder in e glase ef water-eeek
your teeth — new they eperkle. 
are really cleen and look likę 
the day your dentist said.
**Don*t they look natūrali'* Try 
Stere-Kleen - lasts leng - costs 
only 30f. At all druggitts

Old Farmer's Recipe Mia Allenru and 
Lemon Julės te get ąulek rslisf from paine 
ef rheumattce and neuralgte Drugglete 
beve Allenru — grecere have lemena.

SAM SNEAD WINS PGA TITLE

Sam Snead (left) vvho vvon National PGA ,golf tourna- 
ment at Atlantic City, N. J., 2 and 1 over Corp. Jim Tur- 
nesa (right) of Fort Dix, N. J., vvith the championship 

! trophy.I

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

j šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movementa.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: YIRgiiia 9493

A. F. CZESNA, savininkas ______________

1657 W. 45th St..... Kamp. Paulina St.
 ■■■.. -......... ■

MASSAGE

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. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

*
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Wesl Pullmano Brighlonparkietes 

vaišino šalies gynėjusnaujienos
Gegužės 29 d. įvyko iškll-į Amerikos Raudonojo Kry-

mingos laidotuvės a. a. An-ži" Bri«hton Parko viene' 
tano Pučkoriaus. ŠŠ. Petr0 tas iškėlė vaišes šakes gynė- 
ir Povilo parap. bažnyčioje] Jams ' enge įaua-
už jo sielą laidotuvių dieno- ko 8alS) PuOtO) dal’™av° 80
je atlaikyta trejos šv. Mi- jareivių ir karclv,,)' X*81 at? 
v. „ . rodė linksmi ir džiaugėsisios. Prie didzioio altoriaus v. °lietuvaičių vaisingumu.

Po vakarienės buvo dar
f. „„„. .... -•"- .apcĮOvanotį cigaretėmis ir
lis, asistavo kun. Jurgis Pas-I.......................... „, , , , .. linksminosi iki vėlumos. Bukauskas ir kun. Juozas Ma

šv. Mišias su asista. laikė 
pats klebonas kun. M. Švar-i

vo ir kalbų. Ypač jautriais 
dėkingumo žodžiais prabilo 
jūreivių vadas. Jis nuošir
džiai dėkojo Moterų Sąjun
gai ir vienetui už suteiktą 
jiems malonumą, kuris stip
rina jų dvasią kovoje už ša
lies ir žmonijos laisvę.

Kad šis vakaras pasisekė, 
padėka priklauso rūpestin
gai komisijai: P. Duray, ^lil- 

1 ler, Paurazienei ir E. Stat-

čiulionis, MIC. Prie šalinių 
altorių šv. Mišias laikė kle
bonas kun. A. M. Linkus ir 
vikaras kun. P. Gasiūnas.
Pamokslus bažnyčioje ir ka
puose pasakė kleb. kun. M.
Švarlis. Kadangi a. a. An
tanas priklausė prie katali
kiškų draugijų, buvo para
pijos komiteto veiklus narys 
ir žymiai rėmė parapijos ir 
kitų katalikiškų įstaigų rei-'k7ene7~t~p'7pat' šeiminin-
kalus aukomis ir darbu, bo-.k5m3. Kiapatauskie„ei, Jo-' 
dėl jo šermenyse dienomis nikjenei Vaikutienej Lauri. 
ir vakarais lankėsi minios nicneį Simonaitienek žukie. 
žmonių. Stebėtina, kad už jo .nei Gudavičienei, simanavi. 
sielą buvo užprašyta ir prie čienei jr Sando
jo karsto buvo sudėta su-l prje vakarQ aukomig priJ 
virš 50 šv. Mišių aukų. PolBid5jo biznieriai. Petkievicz, 
pamaldų palaidotas Sv. Ka-1 Sebastian, Zelis ir visos vie. 
zimiero kapinėse. ; neto naraa Daug gerašir-

Gaila netekus dar jauno džių automobiliais padėjo 
ir darbštaus vyro. Lai Die- parvežti svečius. Komisija 

nuoširdžiai dėkinga visiems.
E. S.

LIBIJOJE SUGAUTAS NACIŲ GENEROLAS
--r- y ---- "Į

l••Draugas" Asine teiephoto t 

Gen. Ludvvig Cruewell (viršuje), vokiečių kariuomenės 
Afrikoj vado pagelbininkas, išlipa iš tanko britų stovyk
loje. Britai jį sugavo Libijos tyrynuose pašovę lėktuvą, 
kuriuo jis skrido. (Apatinis vaizdelis) Iš sunaikinto Libi
joje vokiečių tanko įgulos išlikęs tik vienas narys, kurį 
britai paėmė nelaisvėn.

Iš Šv. Teresės 
Sodalicijos sus-mo

vas būna jam gailestingas.

susirinkimo

Birželio 1 d. parap. salė- --------------------
je įvyko steigiamasis Soda- |j KeistUCIO KlŪbO 
licijos susirinkimas. Daly
vavo 25 mergaitės. Susirin
kimą malda atidarė klebo
nas. Valdybon-išrinkta* pir- Lietuvių Keistučio Pašal- 
mininke Stella Galdikas, vice Poa Klūbo mėnesinis (gegu- 
pirm. — Eugenija Radavi-|žės mėn.) susirinkimas Hol-
čius. rašt. — Ona šiužąs, iž 
dininke — Kazimiera Belei 
šis. Dr-ja įsteigta klebono

lywood svetainėj buvo atida 
rytas Amerikos himnu.

Į klubą priimti sekantieji

Vieša padėka ARD XXIII seimo
Nuoširdžiai dėkojame gi- protokolas

minėme ir pažįstamiems už
dalyvavimą mūsų sūnaus i ARD 23 se'mas įvyko ge- 
Ernest ir dukters Genovai- gūžės 17, Marijos Gimimo 
tės vestuvėse. Ypatingai pa- ParaP- salėj.
broliams ir pamergėms už Seimas pradėtas šv. Mi 
gražų patarnavimą ir klebo- šiomis seserų koplyčioj kū
nui kun. A. Baltučiui už iš- r*as laikė svečias kun. K. 
kilmingą šliūbą. L. Kučins-. Barauskas ir pasakė turinin- 
kui, Green Mill kepyklos sa- 8% pamokslą.
vininkui, ir Wm. A. Lewis B° Mišių šv. delegatai ir 
už labai dideles dovanas, svėčiai susir.nko į Marijos 
taipgi V. Petrošiams, Vilei- Gimimo parap. salę pirmam 
kams, A. Sinušams, P. Simo- posėdžiui.
nėliams, L. Kutchins Jr., J. Į H vai. ryto centro pirm.
Simonavičiams, M a r c z a k,; A. Nausėdienė atidarė sei- 
Kellai, Woydatams, F. Viz-im4 nuoširdžiai sveikindama
girdams ir Moterų Sąjungos dalyvius. Maldą atkalbėjo dį atidarius maldą atkalbė-

: Sveikinimai ir dovanos
Į J. Brazauskų šeima iš Ga- 
• ry $10.00; M. Petrošaitė — 
$10.00; su $5.00 sveikino: 
O. Reikauskienė, A. Jauk- 
šienė, B. Vilimienė, S. Bart- 
kaitė, A. Rimidaitė, A. ir O. 
Rūkai, E. Paulių šeima, J. 
Buividienė, M. Anužienė, B. 
Ivinskas, V. Galnaitė. Dar 
seimą sveikino: M. Paukš
tienė nuo Moterų Są-gos ap. 
O. Razukinas iš ARD 8 sk. 
E. Braunienė iš ARD 9 sk. 
A. Dambrauskas ir kun. S. 
J. Bartkus iš Kewanee.

12 vai. dieną baigtas pir
mas posėdis.

2 vai. popiet antrą posė-

centro valdybos narėms: M. 
Vaičiūnienei, H. Čepulienei. 
Vestuvninkų buvo virš trys 
šimtai.

Tūkstantį kartų tariame 
ačiū.

Ernest išvažiavo pilnas

kun. B. Urba.
Prezidiuman išrnkta: pir

mininke A. Nausėdienė, v. 
pirm. — O. Reikauskienė 
S. Bartkaitė. Į sekretoriatą 
— V. Galnaitė, O. Žilienė.

Rezoliucijų komisijon —

jo sesuo M. Rita.
(Bus daugiau)

entfiziazmo ir su šypsena at- ,kun. B. Urba, E. Andreliū 
gal tarnauti Dėdei Šamui į nienė, B. Bytautienė, J. Če-

Didžiausias britų plieno 
gamybos vienetas yra Indi
joj. Vadinasi Tata Steel 
Works. Dabar Tata dirbtu
vė gamina vien ginklus.

nėję. Nutarta užprašyti šv.
So. Chicago. — Birželio 1 Mišias už jos sveikatą. Mi- 

d. įvyko Šv. Teresės Sodali- šios šv. bus laikomos birže- 
cijos sus-mas, kuriame įsi-J lio 7 d. 12:15 vai. popiet, 
rašė nauja narė E. Dorocke.

Apsvarsčius dr-jos bėga
muosius reikalus, nutarta 
rengti pikniką parapijos dar
že liepos mėnesį. Komisijon

savo paskirtą vietą. Sugrį
žęs pats galės asmeniai vi
siems padėkoti.

Lai Dievas užlaiko jį nuo 
nelaimės ir sugrįžta atgal 
prie laukiančios jo gražios 
žmonos. Laukiame jo sugrįž-

________________________ 1 tant atgal ir mes — Anta-
kad Sodalicijos pavyzdingo- į nas *r Elena Statkai ir Ber- 
ji narė, Elena Pociūtė sun- Į n*ce Ambrose.
kiai serga ir randasi Ijgoni-

Taipgi pranešta, kad nuo so- dė “bunco 
daliečių šv. Mišių auka už- kandžiu, 
prašyta už narės M. Kaza
kevičiūtės mamytės sielą.

apie namų ruošos dalykus 1 kas iš Gary. 
Taigi, narės atvykit į sus- . 
mą.

Po susirinkimo narės žai- 
ir vaišinosi už-

Rap.

pul:enė, H. Nedvarienė.
Mandatų komisijon — S. 

Jurgaitė, E. Plekavičiūtė, F. 
Burbienė, K. Garuckaitė, M. 
Stankiūtė..

Knygų revizijos komisi
jon — N. Žemgulienė, O. 
Jurgaitienė.

Ženklelius prisegti — E. 
Paulienė, M. Paukštienė.

Tvarkdariu — J.- Brazaus-

f

rūpesčiu ir reikia palinkėti(nauP nariai; Stepanija Mi- 
geriausio pasisekimo gyva- kolaitis, Lillian Jančius ir 
vime. Jerry Jeslis.

_______ Pikniko rengimo komisija
pranešė, kad turi surinkus 

Birželio 14 d. parapijos jaUg dovanų piknikui, ku-i 
salėje įvyksta ŠŠ. Petro ir rig įvyks birželio 28 d. Sun- 
Povilo parapijos mokyklos get parke> Įėjimuį tikietai
mokslo metų baigimo graži bug duodami dykai. Jais bus 
programa. Mokytojos šv. Ka galįma ]aimėti $2500. Kiti
zimiero seselės ir visi mo- tįkįetai bus laimėjimui kitų 
kyklos vaikučiai pašvenčia prizų. $10 00( $500 pinigais 
daug laik-o besiruošdami ir kitų dovanų.
prie gražios ir įdomios prog- choro komisija raportavo, 
ramos. kad publiką kuo pil- ka(j choras su nauja moky- 
niausiai patenkinus. T’kimės, Įoja eįna pįrmyn Choras tu-į 
kad vietinių ir svečių bis , rgj0 keletą kvietimų ir pui-i 
pilnutėlė salė. Rap.1 kįaį užduotį atliko.

-------------------- ! Valdybos raporte pirmi- l
— Spaudos žiniomis 1941 ninkas pranešė, kad mirtis 

m. pavasarį, laukiant kol- atskyrė iš keistutiečių tar-' 
chozų įvedimo Lietuvoje, Ii- po J. Adamovich. Taipgi pra

Liepos mėų. sus-me bus į-1 
išpįftkta-. K; Wttku», M. Te- j domūs judamieji paveikslai,
ličėnienė, A. Cherry, M. Fox. I________________________ i
Vadovaujant nenuilstančiam
kleb. ir dr-jos dvasios vadui 
kun. V. černauskui komisi
ja žada surengti smagų pik
niką. Diena bus vėliau pra
nešta.

Malonu buvo išgirsti, kad 
biznierius Ališauskas, savi
ninkas baldų krautuvės, ža
dėjo aukoti dovaną laimėji
mui. Iš anksto jam ačiū. Na- i 
rėš apgailestavo išgirdusios,

CONRAD
fotografas

Studija įrengta plr 
-nos rūšies au mo
derniškomis užlal 
domis Ir Hollywood 
šviesomis. Darba* 
Garantuotas.

r

420 W. 63rd Street
Tek: Biznio 

Bez.:
ENGlewood 5888 
ENGlewood 5840

JČS ESATE KVIEČIAMI ATSI 
LANKYTI | MTSV SPECIALI

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIU MIMIKOS

INSTRUMENTŲ 
/t « K

Didelių Barabanų, maZų Baraba
nų, “Tunable Toni Toms" pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pėdiniai "Cynibols" ir 
"Cymbol Holders” kur tik reika
lingi. "Hi-Boy after besit Pėdais” 
bonams ir orkestroms, Trūbos, 
Clarinetai, Saxaphonal, Trombo
nai “Standard” išdlrbysčių. Smul
kūs, Cellos, StrOniniai Basai, Gut- 
tarai, Banjos, stūnai, ir "cases", 
"mouth pieces”, “mute reeds", ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių tr 
“cases". Pataisome ir atnaujina
me visokių išdlrbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.
A. B .O. PRDMTH ERS 8 Eit v luite 

•14 M*xweU Street, Ghlcago

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parior 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SS mi

ko neužsėta 466,300 hekta
rų (3,264,100 akrų) dirba-

nešė visiems, kad klubas tu
ri didelį knygyną ir ragino

mos žemės. Iš tos priežas- j narius juo naudotis.
ties vien javų derliaus suVajus narių gavimui te-
rinkta 270,000 tonų mažiau, j beina. Korespondentė

A 11/ A C r^ARAD Pasirinkti ir Prisipirkti 
L//ADA\I\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOI, KAINOS M'.I-AKIi i; |R KOI, JŲ DAR GAI,IMA GAUTU 

G<-rt*»nto ROšIcn Anglyn Gnnnnmim Tik Iš Tobulesnių Valstiją. 
(Valdžion patarimui angllnlnkuma nurodo, kad.trumpo J ateityj, karto pro- 
dukc ijon dClel, grlzkrlių trannliua bua žymini numažinta* namu reikalauta)

l’lll l'l I.DYk IT SAVO SANOftl.il s Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
------\ WEST VIRGINIA Pu. alų,ritas Mine Ran, Iš <£Q Cft* 4 N. K' i'ij mainų, daug dulkių išinitH. Perkant 5 ipOnUU

•* ' ton im arba įlaugjui, už. tonų ...........................
Sniiilkt-Mil yra daug plgo-nl.

BI.ACK BAND LCMP anglys ui $10.50 
KOPPERS COKE (KOKSAI), nž vtr- $12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ - 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziuhak ir Duktė, Sav. •
J

r\ A D A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pinuos Rūšies 
L* AVD/aIv Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsi, jardą ir apėiftrMc šla
ką Ir aukštą HMį I.ENTV—MIU^ 

. VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOl.Ą. Dėl garažų, porėtų, Kiš
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arha Lengvais Išraokėjimata 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272
tu

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.” Padui- 
kaitės <įėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

Pailginti 
Paplatinti 

189 NO. LA SALLE ST.

FOOl

I
BATAI Ir 7flc

NEŽICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VlSA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintėlia Ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenne 

Phone: OROvehill 2242

PASKOLOS DAROMOS AHT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joo. M. Moteris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

ii
9nAu/ie,d

fili Protectioni foryour
1

&

SANOftl.il
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VĖLIAVOS DIENA IR MacATHURO 
PAGERBIMAS ĮVYKS BIRŽELIO U D.i

Tas bus Soldier Field stadijone, 
Grant parke, pradžia 2:00 popiet

Demonstracijoje ir iškil
mėse bus atstovaujama U. 
S. kariuomenė, laivynas, ma 
rynų korpusas ir pakrančių 
sargyba. Dainuos įvairių 
tautybių chorai, kai kurie 
turės žavingus savo gimti
nių šalių tautinius kostiu
mus.

Be Mr. Nelsono bus dar 
karžygis gen. Į įr kitų žymių kalbėtojų ir

Galingiausia amerikoniz- 
mo ir solidarumo demons
tracija, podraug nepapras
tai žavinga patrijotinė pra
moga, kokią kada nors Chi
cago turėjo, įvyks Soldier 
Field stadijone, Grant par
ke, sekmadienį, birželio 14 
d. Pradžia 2:00 popiet. Per 
šią pramogą specialiai bus 
pagerbtas
MacArthur. I 8Večių. Taip pat gubernato-

Tas bus griausmingas Ve j rius Green ir majoras Kelly.
liavos Dienos ir Sujungtos 
Tautos Dienos minėjimas.
Prezidentas Rooseveltas pro 
klamavo šią dieną. Rengia-

TOKIAIS BOMBONEŠIAIS SMOGTA NACIAMS Bande apiplėšti 
banką; nušautas

("Draugas” Acme teiepaoa*

Milžiniški Stirling bombonešiai, kurie su kitais britų bombonešiais uždavė 
mo prisideda daugiau kaip smūgį naciams, išgriaudami Koelne ir Essen miestų karo pramonės centrus Pareiny.
100 įvairių organizacijų — j Naciai sulauks dar didesnių atakų, kai amerikoniški bombonešiai pakils talkon britams. I Banan

Prie šių iškilmių surengi-

Henry Peter Karstens, 
taip pat žinomas policijos 
rekorduose vardu James 
(Shotgun) Cummings, bir
želio 3 d. vidudieniu patsai Į 
vienas bandė apiplėšti. Con
tinental Illinois National 
banką. Banko sargai jį pasi
rodžiusį tuojau įtarė ir no
rėjo sulaikyti. Jis pasiprieši 
no ir du sargus sunkiai pa-, 
šovė. Tačiau sargai ir jį pa
tį keliais šūviais vietoje pa
klojo.

Karstens, 39 m. amž. Nuo 
1920 metų jis policijai buvo 
žinomas ir apie 19 metų 
buvo praleidęs kalėjime ir 
bepročių kriminalistų įstai- 

didelį | gOje> jg kur buvo paroliuo-

)

mu

mose iškilmėse vyriausiuo
ju kalbėtoju bus Donald 
Nelson, karo gamybos boar- 
do pirmininkas. Merrill C. 
Meigs, WPB (War Produc- 
tion Board) orlaivinės divi
zijos viršininkas, publikai 
pristatys Mr. Nelsoną.

Šias žavingas iškilmes 
Chicagoj iškelia The Chica
go Herald-American United 
States War Savings štabui

karo veteranai Rainbovv Di- 
vision, Cook County Council 
of American Legion, Illinois 
Department of Veterans of 
Foreign Wars ir abiejų šių 
organizacijų moterys auxili- 
arės.

Visi tikėjimai bus repre
zentuojami ir jų vadai ati
darant škilmes atkalbės mal 
das. Jo Eksc. arkivyskupas 
S. A. Stritch, Chicagos ar
kivyskupas, su malda repre-

kooperuojant. Iškilmės pri- j žentuos katalikus. Rt. Rev. 
klauso miestui, valstybei ir ; Ernest Lynn Waldorf, meto 
tautai — visiems visur gy- į distų vyskupas reprezentuos 
venantiems patrijotams savo tikinčiuosius. Žydus re 
amerikiečiams. Šiąja didin- prezentuos rabinas dr. Salo- 
ga demonstracija bus įrody mOn Goldman.
ta, kad Chicago su apylin- : Prieš iškilmes Soldier 
kėmis ir vidurinių vakarų Fielde apie 10:00 ryto įvyks 
žymioji dalis šiandie vienin- dar ir vaikštynės Michigan 
gai stovi su Amerika ir su gatve. Office of Civilian De- 
gen. MacArthur ir visa- fense nariai žygiuos.

Policijos viršinin- *
kas suspendavo
policininką
Policininkas James Duhig, 

34 m. amž., buvo paskirtas 
eiti pareigas civilinės apsau 
gos kambary, City Hali, Jis 
nenuėjo. Policijos viršinin
kas Allman jį suspendavo.

Policininkas tvirtina, jis 
manęs, kad buvo paskirtas 
budėti City Hali rūsiuose. 
Jis tenai ir buvo.

Duhig yra naujokas ir se 
niau jau vieną kartą buvo 
suspenduotas.

Svečias iš Rytų Autobusų greitis
Bridgeport. — Norbertas I Sumažintas 

Vytautas Aleksis, sūnus mu-:

kuom, ką tas didvyris gene
rolas reprezentuoja Ameri
kos kovoje už laisvę, teisin
gumą, lygybę ir žmogišku
mą.

Vienas nepaprastai įspū
dingų reginių bus, tai did
žiausios visam pasauly Ame 
rikos vėliavos išskleidimas 
arenoje. Tai atliks motori
niais dviračiais greitai va- 
žuodami 26 parašiutininkai 
marynai.

Bus žymiųjų dainininkų- 
kių. Pirmą kartą dainuos 
1,000 narių mišrus negrų

Taika įvyks tik 
sutriuškinus priešąBirželio 14 d. Soldier

Fielde įėjimas nemokamas. I Vafcar uždaryta3
?Um*t°maS. “P?.?™13* d“ Illinois State Bar Ass’n 66- 

asis metinis suvažiavimas, 
kuriame šimtai advokatų da 
lyvavo ir iš Indiana ir Wis- 
consin valstybių.
Suvažiavime kalbėjo Thur- 

man W. Arnold, U. S. gene-

dis minių suplūdimas.

Pašovė žmoną 
į nugarą

Policija areštavo Jack Ble 
ming, 7736 Muskegon avė., 
kurs susivaldė su žmona 
Helen ir pašovė ją į nugarą. 
Žmona išmetinėjus j dm dėl 
jo girtavimo.

ziko A. Aleksio iš Water- 
bury, Conn., lankėsi Chica
goj ir atsisveikino su savo 
krikšto motina Antanina 
Nausėdiene. Birželio 15 d. jis 
išvyksta kariuomenėn.

N. Aleksis ypatingų gabu
mų lietuvis. Baigęs Notre 
Dame universitetą, tęsė stu
dijas garsiam Columbia u- 
niversitete ir rengėsi advo
katūrai. Liuoslaikiu buvo 
anounceriu vienoj radio sto
ty.

Tereikėjo tik vienų metų 
iki būtų baigęs Columbia 
universitetą. Savo iškalba ir 
aukštu intelektualumu taip 
jauname amžiuje tiesiog ste
bina.

Pasakojo, kad negalėjęs 
atsidžiaugti Chicago šviesų 
apstumu, nes New Yorko 
miestas dabar po “black- 
outu”. Gatvėse vakarais te
spindi silpnai tik kas antra 
gatvės šviesa. Visos iškabos 
ir kitos šviesos panaikintos. 
Gatvėse slankioja taksi, gi 
automobilių kaip ir nebesi-ralinio prokuroro specialus 

asistentas. Jis pažymėjo mato. Sako, galima saugiai 
kad po karo ekonomika nu- vaikščioti gatvėmis, bet į- 
matoma šviesi — sėkminga

Bleming prisipažino kal- 
choras vadovaujant Mabel 1 tu ir policijai pareiškė, kad 
L. Lewis. i tai apgailįs.

Taip pat sakė, kad taika su 
priešu įmanoma tik po to, 
kai jis bus visiškai sutriuš
kintas ir išginkluotas.

spūdis tamsiojo New Yorko 
tiesiog nejaukus.

Su Diev Norbertai! Lai 
Dievas tave grąžina gyvą ir 
sveiką iš karinės tarnybos.

“Motinėlė”

Greyhound keleiviniai au
tobusai važinėjimo greitį 
nuo 50 mailių per valandą 
sumažino iki 40 valandų, 
kad tuo būdu prezervuoti pa 
dangas, kaip tas federalinių 
autoritetų įsakyta.

Išvežtas kalėj iman
Į valstybinį Stateville ka

lėjimą vakar išvežtas žudi 
kas Clarence McDonald, 17 
m. amž., kurs vasario 24 die 
ną vienam Chicagos teatre 
nušovė Dorothy Broz, taip 
pat 17 m. amž. McDonald 
teismo nuteistas visą gyve
nimą kalėti.

atėjo apsitaisęs 
nudžiokliniais drabužiais, su 
šautuvu, automatiniu revol
veriu ir medžiokliniu peiliu. 
Banke (miesto centre) tuo 
metu buvo šimtui žmonių.

Santuokos ir divor-
sai Cook apskrity

Cook apskrityje (ir Chi
cagoj ) vieneriais metais 
(iki gegužės 31 d.) išduota 
50514 leidimų santuokoms ir 
tą pat laikotarpį vyresnysis 
ir apygardos teismai 10,650 
porų pripažinę divorsus (iš
siskyrimus). Vadinasi, kaip 
santuokų, taip ir divorsų 
skaičiai žymiai padidėję.

Divorsų plitimas yra di
džiai negarbingas reiškinys.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

M'THAT LITTLE GAME”- ■S1NISTER STRA1NS
ThEH he'lu aAlta US op 
AH EG&'NoG ANt> 
OAAKE OS KVTTY oor Fo(l 
THE- CHlCtfEN FEED.

M

Chicago pagerbs 
gen. MacArthurą

Chicago aldermenų tary- I 
ba pasiryžo pagerbti gen. 
Douglas MacArthur jo var
du pavadinus kokią nors 
svarbesnę gatvę, arba par
ką. Iškelta įvairiausių suma 
nymų ir pasiūlymų, kurie 
bus svarstomi.

Pašto ženklas
"Laimėki Karą'

Iš Washingtono pranešta, 
kad pradėjus liepos 4 diena 
visoj šaly bus parduodami 
nauji 3 centų pašto ženklai 
su šūkiu “Win War” (Lai
mėki Karą).

tt

Vykdamas iš Omaha, Nebr. 
trečiadienį Chicagoj trumpą 
laiką buvo sustojęs vyriau
siojo teismo teisėjas Frank 
Murphy.

JAPONAI ATAKAVO U. S. LAIVYNO BAZĘ

n,.-f »l i ~ r 1
("Drauraa” Acme telephotol 

Rodoma kur yra Alaskos Dutch Harbor, U. S. laivyno 
strateginė bazė, kurią japonai lakūnai atakavo. Dutch 
Harbor yra pusiaukely tarp japonų valdomų Kurile salų 
ir U. S. kontinento. Šia baze Amerika kontroliuoja šiau
rinį Pacifiką.

X De Paul universiteto į- 
vairius fakultetus baigusių 
tarpe yra šie lietuviai: Ka
zys A. Pilipauskas, Lilian R. 
Waishwell, Pranas B. Pet
rauskas (kun. S. Petrausko 
brolis), Antanas S. Kiselis 
ir Leonardas J. šimutis. 
Kiekvienas jų savo pasirink- 
toj mokslo šakoj gavo ba- 
kalaurato laipsnius.

X Pas K. Sriubienę, 1315 
S. 50 Avė., Cicero, (Telef. 
Cicero 6222) yra padėtis 
moteriškas paltas (coat), 
kuris buvo surastas šv. Ka
zimiero kapinėse Vainikų 
Dienoj. Kas pametėt, atsi- 
šaukit.

X Sekmadienį, birželio 7
d., 3 vai. popiet prie Dariaus 
Girėno paminklo, Marųuette 
Park, įvyks nepaprastos iš
kilmės : Lietuvių Prekybos 
Butas (Chamber of Com- 
merce) ir Dariaus-Girėno, A- 
merikos Legiono postas de
gins Defense Bonds certifi- 
katus, kurių pinigus yra pa
aukoję Dėdei Šamui. Tą pa
tį darys ir kai kurie Preky
bos Buto nariai ir legionie
riai. Amerikos lietuvių tar
pe bus pirmas toks įvykis.

X Kun. A. Martinkui jo 
vardo dienos proga ir kun. 
V. Urbai pagerbti Dievo Ap
vaizdos parapi jonai rengia 
bankietą birželio 14 d. pa
rapijos salėj. Bankiete tiki
masi daug svečių ir iš kitų 
kolonijų.

X J. Stanaitis, žinomas 
mūs veikėjas ir DKK narys, 
randasi gana toli nuo Chi
cagos: Hawaii salose. Jis 
tąmauja Dėdės Samc> ka
riuomenėj.

X Dievo Apvaizdos para
pija savo piknike praeitą 
sekmadienį nežiūrint audros 
su perkūnija, kuri užėjo pa
vakary ir nuostolių pridarė, 
gryno pelno padarė $1,100. 
Dėkingas klebonas kun. Mar 
tinkus birželio 2 d. pavai
šino visus pikniko darbinin
kus.

X Uršulė Bučienė, veikli 
Dievo Apvaizdos parapijon- 
ka, praeitam parapijos pik
nike su savo pagelbininkė- 
mis valgykloje padarė gry
no pelno $400.37. Kas gali 
subytinti veiklias moteris? 
Kitas parapijos piknikas bus 
birželio 27 d. Vytauto par
ke.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap-
d raudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/z% ir aukščiau
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