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Prieš paskutinį karą 16 

valstybių turėjo savo atsto
vus Vatikane, prie Šv. Sos
to. Tačiau juo toliau, tuo 
labiau įvertinamas šv. Tė- 
vo autoritetas. Net Kinija

™ paskyrė savo pasiuntinį 
prie šv. Tėvo. Dabar ruo
šiasi užmegsti diplomatinius 
ryšius Siamas, Tai bus jau 
keturiasdešimtoji valstybė, 
turinti savo atstovą prie 
šv. Tėvo. Mums labai ma
lonu, kad tokia įtakinga 
institucija, kaip šv. Sostas, 
remia Lietuvos reikalus: 
pirma nepripažino bolševi
kų okupacijos, dabar nepri
pažįsta nacių okupacijos. 
Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano gyvuoja, kaip gy- 
vavusi.

NEPALAUŽIAMAS
NUSISTATYMAS

Kai bolševikai masiniai 
žudė tikinčiuosius ir dva
siškius, kai uždarinėjo mal
dų namus, Bažnyčia drąsiai 
kėlė protesto balsą visame

• pasaulyje.
Dabar, kai Belgijos naciai 

hitlerininkų įtraukiami į 
kovas prieš tuos pačius bol
ševikus — Bažnyčia ir na
ciams pasako kietą tiesos 
žodį: belgų kunigai atsisa
ko laikyti iškilmingas pa
maldas už tuos belgų na
cius, kurie tarnaudami hit
lerininkams savu noru išė-

,.."ana tKat government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”
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Katastrofiški Japonų Pralaimėjimai
IŠKELIAMAS JAPONŲ SUBMARINAS Graikijoje partizanai 

kovoja prieš vokiečius ...
Londonas, birželio 7 d.— i rios grupės net turi radio • 1J A A TO lAIVII

Japonijos laivyno pajėgumas suma
žintas pusiau. Tikimasi daugiau nuos
tolių japonams

Kovose japonų nuostolai siekia

wood Kolegijoje, Scranton, 
Pennsylvania.

Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacijai besikuriant a. a.

. , . „ , x , velionė buvo tuomet Gene
k. ra^e Vyresnioji Nekalčiau

sios Marijos Širdies Tar
naičių Vienuolijos. Su moti-

žuvo bekovodami kad ir su 
pačiais bolševikais. Bažny
čia kartą ant visados pas
merkė balševizmą ir naciz
mą ir nepalaužiamai kovo
ja už Dievo ir žmogaus tei
ses žemėje.

•
288.00 LENKIŲ — LIKO 
VOKIEČIŲ VERGĖMIS 

Apie porą milijonų lenkų 
bolševikai išgabeno į Sibi
rą. šie jau pradedami išva
duoti. bet iš kitos pusės — 
vokiečiai pradeda tremti 
naujus žmones. Iš Lenkijos 
į Vokietiją esą išgabenta 
daug vyrų ir apie 288.000 
moterų. Dauguma dirba 
fabrikuose ir farmose, o ki
tų likimas — labai baisus. 
Ką naciai šiandien daro su 
lenkais, tą rytoj darys su 
kitomis pavergtomis tauto
mis. Naciai, savo žiauriais 
darbais kasdien didina savo 
priešų skaičių.

Sydney uoste, Australijoj, andai nuskandinta ten įsi
sukę keturi japonų maži submarinai. Vienas jų iškelia
mas. Submarinas apie 60 pėdų ilgas ir, kaip spėjama, 
jame buvus tik 6 vyrų įgula. Japonai vartoja dar ma
žesnius submarinus tik su dviejų vyrų įgula.

Mirė Motina M. Cyril, I. H. M.
Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos
pirmoji auklėtoja ir globėja

Motina M. Cyril mirė šeš- mūsų širdyse, tačiau pa- 
tadienį, birželio 6 dieną, guodžia mus viltis, kad Vieš- 
6:05 valandą vakare, Mary- pats a. a. Motiną Cyrilę č:a 

žemėje malone ir šventumu 
papuošęs leidžia jai dabar 
gėrėtis dangaus laimės pil- 
nibe.

Teilsis jos siela ramybėje! 
Vakar rytą Motina Juo

zapa ir Motina Immaculata 
išvyko į Scrantus dalyvauti 
a. a. Motinos Cyrilės laido
tuvėse, kurios įvyks birže
lio 9-tą dieną.

Rusai apie atnrąjį 
Europos frontą

Graikijos partizanų štabas 
pranešė Graikijos vyriausy
bei Londone, jog šiuo metu 
Graikijoje veikia penki tūk- Kairo, 
stančiai graikų partizanų, 
kurie pasidalinę paskyro
mis grupėmis.

Vienas žymiausių šių par
tizanų žygių buvo sulaiky
mas vokiečių kariuomenės 
traukinio. Šio žygio metu 
nukauta bent penki šimtai 
vokiečių.
Šešios grupės

Graikijoje šiuo metu vei
kia šešios svarbiausios par
tizanų grupės, kurios nuo
latos užpuldinėja vokiečių, 
italų ir bulgarų kariuome
nės stovyklas.

Šios grupės veikia pasky
rai, bet jos visados palaiko 
tarpusavio ryšius ir kai ku-

siųstuvus, kuriais perduoda 
žinias Graikijos vyriausy
bės atstovams Londone ir

Japony nuostoliai

niška ir giliai atjaučiančia 
širdimi ji priėmė pirmąsias 
Šv. Kazimiero Kongregaci
jos nares į Mt. Saint Ma- 
ry’s Vienuolyną jas globoti.

Motinai Cyrilei šv. Kazi
miero Seserys lieka amži
nai dėkingos už jos globą ir 
atliktus darbus, kurių nuo
pelnais džiaugiasi netik Se
selės:— lietuviška visuome
nė, bet ir angelai danguje. 

Nors Motinos Cyrilės mir-

tuvą prie bolševikų Rusijos.
Raudonasis diktatorius su 

likimą. Lietuva aiškiai ap
sisprendusi už nepriklauso
mybę. Jei dar kas tuo abe
jotų — mes nebijome, gali 
savo sėbrais turi didesnes 
imperialistines užmačias, 
kaip patsai caras. Rusijai 
netrūksta nei žemės plotų, 
nei žmonių. Mes šaukiamės į 
pasaulį: leiskite mums lais-

LEISKITE MUMS LAISVAI vai savąją žemelę purenti.

Kuibiševas, birželio 7 d.— 
Maskvos spauda rašo, jog 
milžiniškos britų aviacijos 
atakos Ruhro ir Reino kraš
tuose, Vokietijoj esančios

lis paliko skaudų atminima Į pradžia didžiosios britų ir 
amerikiečių ofensyvos, kuri 
galutinai išsivystisianti į 
antrąjį frontą Europoje.

Spauda pareiškia, jog 
šios atakos esančios pra
džia didžiųjų kovų — ne tik 
aviacijos kovų — kuriose 
iniciatyva neabejotinai tvir
tai bus laikoma sąjunginin
kų rankose.”

Anglą aviacija
SAVĄJĄ ŽEMŲ PURENTI 

Spaudoje pakartotinai vis 
pasirodo žinelės, kad Ame-

Vergijos laikai praėjo. Tau
ta pati turi apspręsti savo 
būti daroma dar ir dar ple-

rikos, Anglijos ir Rusijos biscitai — tautos atsiklau- 
paskirti vyrai darbuojasi simai. Tik tautos valiai tu- 
kurdami būsimuosius Euro- ri būti leidžiama laisvai pa-
pos planus. Drauge vis kar
tojami nauji Stalino ir kitų
siekiniai — prijungti Lie- nacių įgulos.

sireikšti: žmonių neturi te
rorizuoti nei bolševikų nei

japonus
New Delhi, birželio 7 d.— 

Šiandie paskelbta, jog bri
tų aviacija smarkiai bom
bardavo japonų kariuome
nės koncentracijas prie Ho- 
malino, rytiniam Chindwin 
upės krante, šiaurvakari
nėj Burmoj ir apmėtė bom-

Rusai nukovę 
300 vokiečių

Maskva, birželio 7. d. — 
Sovietų informacijos biuras 
šiandie paskelbė komunika 
tą, kuriame pažymima, jog 
pereitą naktį rytų fronte 
neįvykę svarbių veiksmų, 
bet rusų kariuomenės dali
niai veikią įvairiuose Le
ningrado fronto sektoriuose 
dviejų dienų kovose nukovė 
virš 300 vokiečių.

Rusų aviacijos daliniai a- 
takavo vokiečių aerodromą 
pietiniam fronte, kur esą 
sunaikinta dvidešimt du or
laiviai ir dvidešimt devyni 
sužalota.

Britai bombardavo 
Emdeną, aerodromus

Londonas, birželio 7 d.— 
Britų aviacija pradėjo ant
rą savaitę nepertrauktų a- 
takų Vokietijoje ir nacių o- 
kupuotose teritorijose pas
kelbdama, jog didelės britų 
bombanešių pajėgos ataka
vo Emdeną.

Atakoms oro sąlygos bu
vo palankios ir, pasak avi
acijos ministerijos, sukelta 
milžiniški gaisrai. Taip pat 
apmėtyta bombomis aerod
romai vokiečių okupuotuose 
Europos pajūrio kraštuose.

bomis Akyabą.
Komunikatas pareiškia,

jog atakuota prekybinis lai
vas, sužalota uostas ir kul
kosvaidžiais apšaudyta upių 
laivai.

Pearl Harbor, birželio 
7 d, — Savo drąsioje ir 
nesekmingoje atakoje ant 
Midaay salos japonai ne
teko bent 13, gal net 15, 
karo laivų ir transportų, 
kurie arba nuskandinti 
arba sužaloti.

Japonų nuostoliai:
Nuskandinta:
Orlaivių vežiotojai 2 

(gal 3).
Sužalota:

. Orlaivių vežiotojai 1
(ar 2).
Kovos laivai 3.
Kruzeriai 4.
Transporto laivai 3.
Beto, žuvo visi orlai

viai, buvę su trim ar pen
kiais orlaivių vežiotojais.

Japonai užėmė 
Chushien aerodromą

MAKE 
EVERY 

FAY DAY

Sr BOND DAY

nuo Midway salos” kariniai 
ekspertai šiandie pareiškė, 
jog japonams suduotas toks 
smūgis, kuris sudaro jų

Pearl Harbor, birželio 7 
d. — Sąryšyj su tebevyks- 
tančiomis Jungtinių Valsty
bių ir Japonijos laivyno ko
vomis “kur nors į vakarus laivynui didelį pavojų išsi

laikyti vienoje pirmųjų vie
tų.

Atsargūs komunikatai iš 
Pearl Harbor aiškiai nupa
sakoja tokį japonų laivyno 
pralaimėjimą, kuris jiems 
beveik pasibaigė katastro
fa.
Tikimasi didesnio skaičiaus

Paskutinieji oficialieji 
pranešimai skelbia, jog su
žalota ar nuskandinta try
lika ar penkiolika japonų 
karo laivų, bet manoma, jog 
šis skaičius bus žymiai di
desnis, kai Amerikos laivy
no pajėgos baigs kovas.

Adm. Nimitz savo komu
nikate pareiškia, jog “Už 
Jearl Harborą dalinai atsi
lyginta, bet mūsų kerštas 
nebus pilnas tol, kol japonų 
laivyno pajėgos nebus sut
riuškintos iki nepajėgumo”. 
Pusė pajėgumo

d
Pusė pajėgumo

. Admirolas Nimitz duoda 
suprasti, jog japonų laivy
no pajėgumas neteko bent 
pusės savo jėgų su kurio
mis japonai pradėjo šį karą.

Amerikiečių nuostoliai 
šiose paskutiniose kovose 
su japonais palyginamai la
bai maži — pataikyta į vie
ną orlaivių vežiotoją ir žu
vo keletas orlaivių. Gyvy
bės nuostolių labai maža.

Tuo tarpu neoficialieji 
sluogsniai paskelbė, jog ja
ponų karo laivų ir trans
portinių karinomenės laivų 
koncentracija prie Midway 
salos aiškiai duoda supras
ti, jog japonai bandė oku
puoti Midway salą, kurią 
būtų galėję panaudot bazei 
atakoms ant Hawaii.

Hull įspėja Suomiją
Washingtonas, birželio 7 

d. — Vakar valstybės sekr. 
Hull pareiškė Suomijai įs
pėjimą, jog Amerikos kant
rybė baigia išsisemti ir jog 
tolimesnė suomių parama 
Vokietijai galutinai nut
rauks esamus santykius 
tarp Jungtinių Valstybių ir 
Suomijos.

šį pareiškimą sekr. Hull 
padarė sąryšyj su paskuti
niuoju Hitlerio vizitu Suo
mijoj, kuris buvęs tikslus 

“dar labiau

Atmušė nacių 
tankus Libijoj

Libija, birželio 7 d. — Li- 
į bijos dykumoje, į pietvaka- 
' rius nuo Tobruko šiandie 
, tebevyksta arši kova.
; Feldmaršalo Romelio nu- 
| galėtos tankų pajėgos pa
lengva traukiasi į vakarus, 
kai tuo pačiu laiku britų ar
tilerija juos nepaliaujamai 
bombarduoja.

Šiuo metu britams geriau 
vyksta, nes jie yra daug 
geriau apginkluoti negu pir
mosiose kovose su naciais 
Libijoje.

Chungkingas, birželio 7 , 
d. — Japonų žygis Chush-: 
ien, svarbiausio Chekiang If Apf| E||LA 
provincijos miesto linkui I LIVM
šiandie jau netoli laimėji
mo. Japonams pavyko už
imti miesto aerodromus ir 
priversti kinus pasitraukti 
už miesto sienų.

Japonai jau prieš dvide
šimt keturias valandas bu
vo paskelbę, jog jie užėmę 
Chushien miestą.

Reuters, britų agentūra, 
paskelbė, jog kinai prane
šę, kad japonai užėmę Foo- 
chow, Fukien provincijos
sostinę.

Naciai pasmerkė dar 
trylika čeku

Berlynas, birželio 7 d. — 
Vokiečių radio paskelbė 
jog Pragoję nacių karo lau
ko teismas pasmerkė tryli- 
ką asmenų mirti. Jie bus 
sušaudyti.

Nacių žinių agentūra pas
kelbė, jog šeši šių asmenų 
jų tarpe vienas žymus pra
monininkas ir industrialis 
tas, pareiškę sutikimą dėl 
Heydricho nužudymo.

Likusieji septyni pasmer
kti už laikymą nelegaliai 
ginklų.

Nuskandino 8 japoną 
submarinus

Sąjungininkų štabas Au
stralijoje, birželio 7 d. — 
Kariniai sluogsniai šiandie 
įsitikinę, jog japonų pralai
mėjimai prie Midway ne tik

Tokijo, birželio 7 d. —
Japonai paskelbė, jog ne
trukus iš Shanghajaus iš
vyks Italijos laivas Con- 
te Verde, kuriuo bus iš
siunčiami Amerikos ir 
Kanados diplomatai, viso 
650. Jie bus iškeičiami j 
japonas, esančius Ameri
koje.

Washingtonas, birž. 7 
. d. — Martime Commis- 

sion šiandie paskelbė, jog 
per balandžio mėnesį są- , 
jungininkams pasiųsta 
$667,000,000 vertės para
mos ir gegužės mėnesį 
laivų dirbtuvės pastatė 
59 prekybinius laivus.

Londonas, birželio 7 d.
— Rusijos kariuomenės 
organas Raudonoji žvaig
ždė paskelbė, jog vokie- 
ičai pradėjo naujas ata
kas ant Sevastopolio,
Kryme.

Berlynas, birželio 7 d.
— Berlyno radio paskel
bė, jog pereitą naktį na
cių aviacija atakavo Can- 
terbury.

laikinai pašalino japonų in
vazijos pavojų Australijai, 
bet paruošė kelią naujam 
frontui prieš japonus.

Beto, kartu pažymima 
jog pereitos savaitės bėgy
je Australijos vandenyse
nuskandinta septyni ar aš- Hitlerio žygis 
tuoni japonų submarinai. i sukompromituoti Suomiją”.
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Aldona

Juozas

Danutė

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
6901 Merkys, Antanas 6941 Miekonytė, Rūta

(Karolis), 56, lo;mer prime (Juozas), 11, stuuent. 
minister of Lithuania. . 6942 Miekonis,

6902 Merkienė, Marijai (Juozas), 9.
(Antanas), 46, housevvife. 6943, Miekonis,

6903 Merkys, Gediminas (Juozas), 7.
(Antanas), 19, student. b«44 Miekonytė,

6904 Mesaksudis, Kostas (Juozas), 4.
(Jonas), born 1909, techni- 6945 Mickovienė-Bucevi- 
cian, reg. Kaunas. | čiutė, (Minas), 43, denust,

6»05 Mešnauskas, Povilas res. Kaltinėnai.
(Kasparas), 41, colonel, les. 6946 Mick.enė-Grikaitė 
Vilnius. i (Jurgis), born 1911, house-

6906 Meškauskas, Juozas wife, res. Kaunas.
(Vladas), 53, forester, res. 6947 Miekus, Kazys (Vin- 
Vilnius. icas), born 1909, empioyee,

6907 Meškauskienė, VIa- ies. Kaunas,
dė, 45, farmer, res. Smalvai 6948 Mickus, Kazys- Al- 
Bakmatai. i gis (Kazys), 4 years old.

6908 Meškauskas, Jonas 6949 Mickus, Kazys (Ju-
(Juozas), 16, student. liūs), 35, employee, res

6909 Meškarauskaitė, Ja- Kžiunas. 
nina (Juozas), 11, student. 6950 Mickus, Juozas

6910 Meškauskas, Jonas (Vincas), 27, teacher, res.
(Jurgis), 55, farmer, res. Alytus.
Švenčionys. 6951 Mickuvienė-Punic- Į "

6911 Meškauskas, Anta- kaitė, Ona (Petras), bornS_ąldutIskls* 
nas (Stasys), 45, farmer, 1913,’housevvife, res.’Alytus 
res. Švenčionys.

TAUTOS DIDVYRI AI SUSIPAŽĮSTA I ĮJUIUV, IlUllJ MUV uuvyo ĮJd"

naudotas prie lazdų gamini
mo, panaudotas kariniams 
reikmenims.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

OR. VAJTUSH, OPT.
LIETUVIS 

• kii iniivr(WAN 
UPETIAI is~rAI

DI o
'• IWW«»

MOOKRff'
lOMFLm' -t*
ADVANCED rHOTOCKAPIIY^M 

I.IHVERT PORSIBI.E PRICfcS 
PHONE LAEAVETTE MIS

DU Amerikos didvyriai kap. Hevvitt T. \\heless (kairėje) pirmą kartą susitinka 
ir susipažįsta su Įeit. kom. Edvvard O’Hare (dešinėje). Pulk. A. Robert G nsburgh 
(centre) juodu supažindina. Wheless yra armijos lakūnas, o O’Hare — laivyno. Abu 
pasižymėję pliekdami japonus.

Kuvlrt 20 metų praktikavimu ak n 
taisyme Ir gydyme 

ORKAI PKITAIKlA-ri AKINIAI
patalnyg kreivąjį akle, tnin.paregy. 
lr toiireęyste;
palengylnn aktų Jtainpintų, pralalln 
kalvos vkaudljlmų, avalglmą ir aki< 
kar#t|.

MODRKNIAKIADSI, TOBULA* U Hl 
EGZAUINAVIMO BODAI 

Hpeoiall atyda atkreipiama | vaiki
•kia
\klnlai pritaikomi tiktai kada reiki* 

VAJ. ANUOS;
lo-tos Iki S-te» valandos kaadien 

Rekmadicrtala Pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

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. 

Itoom 2»14 Tel. STA te 7572

6983 Mieldažis, Stasys
6952 Micuta, (Juozas (Vin (Antanas), 38, business- 

6912 Meškevičius, Vincas cas)> born 1902, physician, man> res. Jonava. _
policeman, res Vilnius. ' 6984 Mieldažienė, Jadvy-

6953 Miciunienė, Marija i Sa> 45, housevvife, res. Jo-
(Juozas), 33, 
res. Kybartai.

6913 Meškevičienė, Marija (Jurgis), 45,. nurse, res. nava

Ar žinai, kad į
Nuo 1900 iki 1941 m. šv. 

Petro bazilikoj, Romoje, bu
vo pakrikštyta 99,099 asme
nys. Dabar krikštų esti, ben-l

Vyriausybės įsakymu, su
laikytas gaminimas lazdų 
golfui žaisti. 3,000,000 svarų

Stanislovas I. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Assistant State's Attornry 

of Cook County
Dabar veda generalini teisių praktikų 

po antrašu:
One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tel.; RANdolph 8323 
i VALANDOS: nuo 0 ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose.
' Specializuoja kriminališkuose srityse.

LIETUVIAI DAKTARAI

(Jonas), 30, housevvife, res 
Kybartai

Švenčionėliai.
6954 Maknavičius, Felik-

6914 Meškevičius, Vladas sas (Juozas), 36, vvorker,
(Vincas), born 1932. res. Vilnius.

6915 Metrikas, Stasys 6955 Michailovičius, Sta-

6985 Mieldažis, Romanas 'drai lmant' 10 « dien» 
(Stasys), 11.

6986 Mieldažis, Edvardas 
(Stasys), 6.

6987 Mieliauskas, Kazys

Bažnyčios dekoracijose

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

(Jurgis), 26, vvorker, res. gyg 50, vvorker rtis. Vilnius (Mikas), 52, employee, res.
Radviliškis. 6956 Michailovičius, Jo-

6916 Mekišius, Povilas nušas (Stasys), 18, student.
(Blažys), born 1909, farmer,, 6957 Michailovičiutė, Da
rės. Melagėnai. _ 1 nutė (Stasys), 16, student.

6917 Mekišaitė, Elena, 6958 Michailovienė, Bro-
(Jonas), born 1905, vvorker, ng (Povilas), 23, housevvife,

res. N. Vilnia.res. Švenčionys.
6918 Mianovskis, 

(Aleksas), 52, jurist, 
Vandžiogala.

6919 Miarova, Marija, 31, 
teacher, res. Vilnius.

6920 Miarovaitė, Danutė,
1.

6921 Micelskis,, Vladas, 
45, farmer, res. Vilnius.

6922 Micelskienė, Rozali
ja (Vacius), 42, housevvife, 
res. Vilnius.

6923 Micelskis, Juozas 
(Vladas), 17.

6924 Micelskytė, Kristina 
(Vladas), 15.

6925 Micevičius, Mykolas-

Kaunas.
6988 Mieliauskienė, Mari

ja, 35, housevvife.
6989 Mieliauskas, Algi

mantas (Kazys), 10, student rą
6990 Mieliauskas, Stasys 

(Kazys), 6.

daugely vietų matome vai
kų galvas, apsuptas spar
nais. Jos simbolizuoja Ksru- 
binus, tuos angelus, kurie 
iš devynių dangiškų chorų 
sudaro antrą aukščiausį cho-

Išvržinjamo 
|io Tisą 
Cliiiago.

REMKITE 
SENĄ 

LIETI VIŲ 
DRA VGA.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3— 8 popiet.

Stasys I 6959 Michalakovaitė, Da- 6991 Mientusas, Vladas, ' 
re3. įng g 42, employee, res. Vilnius.

6960 Mikalauskas, Kleo-’ 6992 Mientusienė, Koste
pas, 53, farmer, res. Pavir-1 < housevvife
vytė, Šiauliai.

6961 Mikalauskienė, Iza
belė, housevvife, res. Pavir- 
vytė Šiauliai.

6993 Mietlenskis, Ignas 
(Karolis), born 1903, emplo 
yee, res. Švenčionėliai.

6994 Miežinas, Etgaras

N. RA.NTEIl, sav.

MUTUAL UQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

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

Ofiso teL CAN ai 2345 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

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

Bes. tek: HEMlock 3150

6962 Mikalauskienė, 
nina, 39, housevvife, 
Šančiai Kaunas.

ja_ (Karolis), born 
res. ver’ res- Biržai.

1908, dri-

Kazys, 47, army officer, res. į (Juozas)> born 1924, stu-
ŠvenčionSliai. dent, res. Jašiūnai Naujaso-

6926 Micevičienė, Marija,
45, employee. 6966 Mikalauskienė, Mari

6927 Mickevičius, Juozas ja, 45, housevvife, res. Vil- 
(Aleksas), born 1887, engi- nįua
neer, res. Vilnius. , 6967 Mikalskytė, Teresė,

6928 Mickevičiūtė, Jadvy- 16 student.

6995 Miežys, Jonas, 36,
6963 Mikalauskas, Juozas teacher, res. Šiauliai.

(Juozas) 12 6996 Miežienė, Kazė (Ka-
6964 Mikalauskienė, Mari- jetonas), 36, teacher, res. 

ja (Marijaus), born 1883, Šauliai- 
nurse, res. Ukmergė.

6965 Mikaliauskas, Balys

ga (Jonas), born 1918, nūn, 6968 Mįkaiskis> 
res. Vilnius. 14 student

6929 Mickevičius, Kleopas 6969 Mikaiskis> Andrius, 
(Mikas), 36, employee, res. student.

Kazys,

6997 Miežys, Rimvydas 
(Jonas), 12, student.

6998 Miežytė, Jonita 
(Jonas), 9.

6999 Miežys, Vaidutis 
(Jonas), 6.

7000 Miežlaiškis, Jonas 
(Antanas), 50, res. Vandzio 
gala.

(Bus daugiau)

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETKISTAS

Pritaikina akiniui 
atsako minga! ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE: 
yards snxa

TeL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tek 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 Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė ' 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tek VIRginia 0036 

Residencijoe tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Kaunas.
6930 Mickevičiūtė, Apolo

nija (Jonas), born 1913, 
nurse, res. Kaunas.

6931 Mickevičius, Vacius 
(Antanas), 33, jurist, res. 
Kaunas.

6932 Mickevičius, police
man, res. Kybartai.

6970 Mikalskis, Stasys, 5.
6971 Mikalskytė, Ona, 4.
6972 Miknevičius, Anta

nas (Stepas), 38, vvorker, 
res. Vilnius.

6973 Miknevičienė, Emili
ja, 30, cook, res. Vilnius.

6974 Miknevičiutė, Ona 
(Antanas), 6.

6965 Miknevičienė, Jadvy- 
house-

— Von Renteln išleido Res. 6958 So. Talman Avė. 
, , .. . . ... „ Res. Tel. GROvehiU 0611‘paskutini įspėjimą’ dėl Offic, sEMiock 4848

6933 Mickevičienė, Mag
dalena (Tomas). 30, emplo- ga'"(Edvardas)", 63, 
yee, res. Vilkaviškis. wife, res. Kėdainiai

6934 Mickevičius, Alek- 6976 Miknickas, 
sandras (Martynas), 38, (jonas)i born 1915, 
employee, res. Virbalis. yee, res Vilnius.

0335 Mickevičienė, Ona, 6977 Miknickienė,

Vacius
emp.o-

35, teacher, res. Virbalis. 27 worker> res. Vilnius
Elena,

6936 MickeTičiutė, 
na (Aleksandras), 8

6937 Mickevičiūtė, 
(Aleksandras), 5.

Regi- 6978 Mikaloneris, Vikto- 
. ras (Grigalius), born 1924,

Lmne atudent, res. N. Vilnia.
6979 Mikuvienė, Ona, »26,

6938 Mickevičius, Vytau- ' teacher, res, Varėna.
tas (Aleksandras), 3. 6980 Migevičius, Stasys,

6939 Miekonis, Juozas 47, organ player, res Pane-
(Juozas), 50, farmer, 
Širvintai

6940 Mickonienė, Elena 
(Kazys). 40, farmer, res. 
Širvintai.

res vėžiukas.
6981 Migevičienė, Vincė 

(Pranas), 40, housevvife.
6982 Mijekas, Antanas 

(Kajetonas), 33, vvorker,

ginklų atidavimo. Vok. ko . 
misaras įspėja, kad reikia ■ 
atiduoti ir nekarinius (pav. ’ 
muziejinius) ginklus. Už ne- 1 
išpildymą gręsia sunkiau
sios bausmės — principe 
mirties bausmė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis snaitarus.
2423 VVest Marąuette Rd.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

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

gali sutelkti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina
visą aklų įtempimą. ..

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

OPTOMFTRIHTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAIj 0593, dUcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 3 10 p. m. 

Trečiad Ir te*tad. 9:30 a. m. 
Iki 7:03 p. m.

DR. STBIKDL'B
PHYSICIAN AND SURGEON 

4843 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 ilu 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal antartį.

Office tek YARda 4787 
Namų tei. PROap«c* 1980

Tel. YARda 5981.
Rei.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHTRUROA8 

Ofiao vaLt ano 1-3’ nno 6:30-8:30 
75H West 35th Stre«t

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat. 10, 22).

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Hl.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;1 
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 West Cermak Rd. 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornia Avė.

Tel. REPublic 7868

■ Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
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.

Ree. telefonas SEEley 0434.

Tek CAN ai 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Recidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 9 vai. vakar*

Tek: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOM:

Kaadien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:0n 
vai. vak.; trečladlenlala nuo >:0V

vai. ryto Iki 11:99 r*i. pietų.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tek MIDvay 2880 Chicago, Ilk

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryto.

Tek 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 
Tek Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofi»o Tek: Y&rd* 0994 
Res. Tek: Kenvvood 4300

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namu telefonai VIRginia 9421

Rez. Tek LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayctte 3210 

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniam nuo 2 in 4 popiet 

NndAHnmte Pagal Rnaltarlma

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Res. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 West 63rd Street 1

Ofiso Tek: VAN BUREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M. D.
PHYSICIAN AND SUKIiEON 

IIarriaon-Crawford Medical Bldg.
523 SO. CRAWFORD AVĖ. 

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

Sekmadieniais pagal sutari) 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park VVest

Rez. Tek: DIVEKSEY 0800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge*
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NAMŲ FRONTAS

Butu nuomų kontrolė
Butų nuomų kontrolė yra 

karo žygis ir reikalinga da
lis kovos prieš infliaciją.

Tiktai valgis viršija butų 
nuomas paprastos šeimos 
biudžete. Amerikos šeimos

Į
praleidžia apie penkis arba 
šešis bilijonus dolerių per 
metus nuomoms.

Kainų Administratorius 
Leon Henderson neseniai re
komendavo maksimumo nuo 
mų aukštį, kuris liečia nuo
mų rajonus (rentai areas) 
kiekvienoj valstijoj, išski
riant North Dakota ir Ida- 
ho.

Šis nusistatymas apima 
ne tik Nevv Yorko miestą 
su beveik devyniais milijo
nais žmonių, bet ir King 
George apskritį, Virginijoj, 
su 5,400 gyventojų.

Pagrindiniai nuomų pa
tvarkymai yra paaiškinti se
kamai —
l. KL. Aš gyvenu “apgyni
mo nuomų rajone” (defense- 
rental area) p. Henderson 
nustatyta, ir mano nuoma 
buvo pakelta kovo 1 d. 1942
m. , kuri diena yra maksi
mumo nuomų diena p. Hen- 
dersono rekomenduota ma
no rajonui. Kada mano nuo
ma bus numušta?

ATS. Sulig Emergency 
Price Control Įstatymu, Fe- 
deralė Valdžia negali įsaky
ti numušti nuomas per 60 
dienų. Per šį laukimo laiką 
nuomų numušimas priklau
so nuo savininko arba nuo 
valstijų ir vietinių autori
tetų.

2. KL. Kas įvyks po 60 
dienų?

ATS. Jeigu po 60 dienų 
p. Henderson ras, kad įsa
kymai dėl to rajono, kas- 
link maksimumo nuomų ir 
sulaikymą išmetimų iš bu
tų, nebuvo įvykdyta, jis ga
li bi kada sutvarkyti nuo
mas. Bet jeigu jo įsakymai 
buvo išpildyti, tad nereikės 
federalių patvarkymų.

3. KL. Kokiu būdu p. Hen
derson įsteigs maksimumo 
nuomas?

ATS. Jis įsakys, kad vi
sos butų nuomos turi būti 
nustatytos pagal nustatytos 
datos. Ta data yra “maksi
mumo nuomų data”. Bend
rai, nuoma bi kokio buto 
negalį būti aukštesnė negu 
nuoma to buto nustatytoj 
maksimumo nuomos datoj. 
Specialiai įstatymai kontro
liuos nuomas butuose, kurie 
nebuvo išnuomuoti ligi mak
simumo nuomų datos.

4. KL. Kaip maksimumo- 
nuomų data nustatyta?

ATS. Įstatymas reikalau
ja, kad administratorius nu
statydamas maksimumo nuo 
mų datą bi kokiam rajone, 
apgalvotų nuomų kainas, 
kurios buvo 'imamos apie 
balandžio 1 d. 1942 m.” Jei
gu apgynimo veikimai baig
tųsi arba grasino baigtis 
nuomų infliacija, adminis
tratorius gali nustatyti da
tą po balandžio 1 d.

5. KL. Mano nuoma pa
kelta nuo $32 liki $40 per 
mėnesį, balandžio 1 d. 1942 
m. Jeigu p. Henderson po 
60 dienų įsakytų nuomas su
laikyti pagal kovo 1 d., 1942 
m. nusistatymą, ar man su
gražins permokėtus pinigus?

ATS. Ne. Pinigai nebus ■ 
gražinami. Bet po 60 dienų, 
ir kada Kainų Administra- j 
torius išleis patvarkymus 
dėl jūsų rajono jūs mokėsi
te tiktai $32.

6. KL. Bet aš pasirašiau 
naują nuomos sutartį dėl 
$40 per mėnesį ir sutartis 
dar veiks 11 mėnesių. Ar 
vis turėsiu mokėti $40 per 
mėnesį ?

ATS. Ne, sutartis ar ne 
sutartis. Jūs nemokėsite 
daugiau $32. Kada p. Hen
derson nustato aukštį nuo
moms, tai yra nelegaliu sa
vininkui reikalauti nuomą 
daugiau negu nustatyto

JONAS BENDIKAS

Gyveno: 6622 So. Sangamon
St.

Mirė biri. C d., 1942 m., 1:00 
vul. ryto.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Ift 
Kretingos apskr., Anilrijavos 
parap., Pažvelgiu kaimo.

Amerikoje Išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moter) Marijonu (po tėvuls 
Anskaičiūtė): dukterį Marga- 
ret ir žentų Kazimierą Siebert: 
pusseserę Marijonų Žilienę; 
pusbrolį Jokūbų Viržlntą; 4 
ftvogerkas: Magdalenų Globle- 
lię, Veronikų Miknienę, Elz
bietą Šatienę ir Marijonų Pr- 
butienę; Svogerj Andrių Sta
naitį, jų šeimas ir kitas gimi
nes.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Avė latidotuvės į- 
vykz antrad., biri. 9 <1. Ift ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas ( šv. Jurgio par. baž
nyčių. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos ui velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

' Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ftlose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, įHiktė,
Žentas l’nsseMrė. Ibisbmlls, 
švogerkos. švogeris ir Gimiiilės.

9. KL. Kada administra
torius nustato maksimumo 
nuomas tam tikrame rajone, 
kokia kontrolė liečia patar
navimus?
# ATS. Henderson turi au
toritetą reguliuoti “visas 
privilegijas,, patarnavimus, 
įtaisymus, baldus ir įrengi 
mus, kurie reikalingi” iš- 
nuomuotam bute. Nuomų 
kontrolė reikalauja kontro
liavimą patarnavimų kartu 
su kontrole nuomų.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

latld. direktorius Ant. 
Phillips, tel. Yards 4908.

M.

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma virt 50 m. tos 
par ios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING! i

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of tbe Lltbnanlan Chamber oi Commerce.

REZTDENCUA:MODERNI Išvidine PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
5919 Sonth Troy SL 
Tel. REPnblic 4298

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

TOOL MAKERS
JIG BORERS

PRECISION DARBAI
KARO DARBAI — 'TOP” ALGOS 
Geriausiu trausportaeija. 1x1 pasi
tarimo atdaru iki 7 vai. vakaro.

O. D. JENN1NGS Ai CO.
4300 W. I«afce Kt.

HEI.P WANTEI) — MOTERYS

maksimumo nežiūrint jokios 
sutarties, perduotos sutar
ties, sutikimo, kontrakto ar
ba obligacijų.

7. KL. Jeigu savininkas
negali pakelti nuomos, kaip 
jis galės sutikti augančias 
išlaidas? (

ATS. Įstatymas reikalau-1 
ja administratoriaus “pada
ryti pertvarkymus, kurie a- 
pims padidintus arba suma
žintus taksus ir kitas išlai
das.”

8. KL. Kas įvyks kada sa
vininkas jau padaręs remon-

TT. Marijonu misijos
Cicero, III. — Šv. Antano 

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

Marian Hills, BI. — semi
narijoje — birželio 17 — 26 
dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.

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

Marian Hills, III. — No
vicijate — liepos 7 —46 dd.
— kun. Vincas Andriuška 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. — 
Šv. Šv. Petro ir Povilo par 
bažnyčioje — liepos 17 — 
26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna, M.I.C.

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P. švč. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd
— kun. Petras Malinauskas, 
M.I.C.

tus nuo maksimumo nuo
mos datos ?

ATS. Patvarkymai leis 
pertvarkyti nuomas tam tik
ruose atsitikimuose ir kur 
nebuvo bandyta išvengti į- 
statymų.

ANTANAS
ASTRAUSKAS

Gyveno 7149 So. Waslitenaw 
Avė., tel. ITospeet 1546.

Mirė Birželio 5, 1942, 3:00 
vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gintė Lietuvoje. Kilo ift Pa
nevėžio apskr., Naujamiesčio 
parap. Vlbarų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Kazimierų (po tėvais 
Biadaitė, dukterį Bernice. jos 
vyrų lxtuis Ackerman ir anū
kų Robert, brolį Klemensų, 
brolio vaikus ir dukterį. 4 
pusseseres Marcellų Kirdeikis, 
Stella Watklns, Anna Milinas 
ir Mrs. Adrikes i.r Jų Seimas, 
6 ftvogerkas ir 5 ftvi gėrius, ir 
daug kitų glminhj, draugų 
ir pažj.-itamų.

Kūnas pašarvotas koply
čioje, 6812 So. Western Avė.

laidotuvės jvyks antradienį, 
Birž. 9, iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
švenč. Pan. parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero knpinec.

Nuoftirdžiai kviečame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė ten- 
f"--. Brolis, Pusseserės lr Gi
minės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nas Yards 1138-1139.

LUMBAGO
A RTHRITIS —NEURITIS 

ir Rheumat'zino KenčiantieJI 
Gauna Greitų Pagelbi naudojant

LCMItE.A and ANODVNE Oll. 
Parsiduoda pas — safi
STEVEN’S PHARMACY

903 \V. OSrd St. Englewood 0515

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotoms Direktorius
AMBUBANCJH Dieną Ir Naktj

4MOO-O7 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 10:M rai. antradienio Ir Mtadlenlo rytala 
1* Stoties WHIP (1620), su P. ialtlmleni.

Nassau, Bahamas, birželio 
5 d. šiandie 1,500 streikavu
sių darbininkų grįžo į dar
bą. Aštuoniasdešimt sua
reštuoju.

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

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

Jei pastatysi gražiausią 
bažnyčią, o jei katalikai bus 
žalia medžiaga, bedievybė 
ją suvirškins, o iš tos baž
nyčios bedieviai padarys te
atrą, muziejų, šokių salę pa
galios paleistuvybės namus.

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

TOOL MAKERS
Patyrę prie "Jig" ir "die” darbų.

Tool & Cutter Grlnders
Patyrę prie Milling Machine Cntters. 
Duug yra "overtlme” darbo.

TltlPLEN CORP. OE AMERICA 
2403 No. Oakley Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortuoti pnpicr’o u'matų. \tsisuu- 
kit prie; ItOCCO RIZZ.O SONS * CO.

500 Ko. Green K,.

UEA1TV OPERATERKOS 
Reika'ingos tuojau. Turi būt grei
tos, atsakomi ligos. Pastovūs darbai, 
alga mokama.

.lEROM'S 1938 Wesl tilltli Kt.

MOLDERI \I
GRINDINIS DARBAS. Patyrę 

j breso, geležies ir uluminum.
HOU’ARD EOI N DRV 

1700 No. ų.ostner.

prie

MAINTENANCE VYRAI 
TOOL & DIE MAKERS

GERA ALGA — ATSIŠAUKITE — 
UHF.EM MEG. CO.

3125 So. Kedzie Avė, tel. LAE. 1135

T.ATHE HANDS — pirmo kleso. 
Aukščiausia alga mokama Turi būt 
pilietis, Defense darbai, "ove time”.

HCEPER MACHINE VVORKS 
115 So. Cllntou Street

ARMATURE INSERTORS 
AND CONNECTORS

AUKŠČIAI'STOS ALGOS YRA MO
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.

RUSSELL ELECTRIC CO. 
340 VVest Huron Street

BRUSH MAKERS. S E T T E R S, 
DRA1VERS ir BORERS — pastovūs 
darbši guarantuojama. Abelnas už
mokestis $50.00 į savaitę.

RALPH L, GORKER 
1308 No. AVestern Avė.—ARM. 4111

JUOZAPAS
PRANCKEVICIUS

Mirė Birž. 6. 1942, 2 vai. ry
te, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Su
valkų apskr., Liudvinavos 
miestelio.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimų moter) Pranciškų (po 
tėvais Kračlnskaltė). tris duk
teris: Eugenijų. Mildred ir 
jos vyrų Petrų Gelbudų. ir 
Liliją; brolį Broniu, ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Velionis taipgi priklausė 
prie Susivienijimo 36 kuopos. 

Kūnas pašarvotas namuose
po adresu: 4119 S. Rockwell 
St. namų telef. J-af. 7386.

T-aidotuvės įvyks trečiadienį, 
Birž. 10. iš namu 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
dėjimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtus J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžini kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
Moteris, Dukterys, Žentas, 

Brolis Ir Giminės.
laidotuvių Direktoriai Ma

žeika lr Evanauskas, Telefo
nas Yards 1138-39.

CLEVELAND PLANER 
OPERATOR

SINGLE POST — 42 INCH RED.
with large jobbing shop experience.
Mušt be able to do large variety of 

j set-ups and operate with minhnum 
I of supervision. For planing large 
| casttngs, plane angles and surfaces 
to angles, inside planing, perlodi- 
eal planing. tapered jib keys and 
machine tool bases. 60 hour work 

i week. Proof of cltizenship reųuired.
AI’I’I.Y:

FOOTE BROS.
GEAR (f MACHINE CORP.

4545 So. Western Blvd.

VYRAI reikalingi prie “loading” 
platformo. Reikia liuoduotl tavorą 
(Union Dock). valandinė rata67V4c., 
naktimis darbas. Turi mokėt gerai 
skaityti angliškai.
KEESHIN MOTOR F,APRĖKS CO. 

221 W. .Roosevelt Rd.

MAŠINISTAS reikalingas, patyręs ir 
gana gabus pats tvarkyti mažą ša
pų. darbas taj pertaisymas maši
noms įrankių.

ACME EOCIPMENT 
128 So. CĮliUon St.

PATYRŲ "HOUSEMEN” reikalingi 
dirbti hotelyje. Pašaukite

Mrs. Megelin —
WHITEHALL 4850

VYRAI tarpe 30 ir 45 metų senu
mo reikalingi, kurie turi “machine 
shop" patyrimo, dirbti prie genera
linių darbų.

BURTON MFG. CO.
3855 Lincoln Avė.

MOTERYS reikalingos — SIIAKERS, 
EEEUERS, EOLDKRS. CHECKKRS 
IR SIUVIMO MAŠINOMS OPE- 
RATERKOK. 5 dienų savaitė. 4a va
landų ir mokama l ikus lr pusė už 
"overtlmo". AltCADIA LAIMIKY, 
H" O \Ve-t II »l Ii Street.

VEITERKOS reikalingos — trum
poms va'undoms, nuo 11 ryto iki 2 
vai. popiet, pastovūs darbai, gera už
mokestis. THE HOLOHAN, 171 \V. 
Qniney.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kalnavimo sąrašo. •

Prisiųskite plūklus paštu “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRACTIVf:
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. laibai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie;
Mr. \Valler Ntitow, 2200 \V. 37th St., 
Chicago, Illinois.

EM PI.OVM ENT AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

V V K A M—M OTF. RI M—V AIK INA M 
IK MKItGIKOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
AIroh — nuo >24 Iki $110 į savaitę

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

fl

fl Ar kenčiate mešlejimą 
M nudegimą, arba odos ligą?

TTekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimas, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien I Visuose aptieko* 
«« SRc.. «ftc. ti no

7

žemo
FOR SIGN.IRRITOTJGNS

Nelaiminga būtų moteris, 
jei ji gimtų tokia, kokia pa- 

i ti save pasidaro.

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

Z-*

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

J. LIULEVICIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP 
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVest 28rd Piece 

Tel. CANai 2515

42-44 E&flt 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest IRth Street 
Visi telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Michigaif Avenue 

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanica Avenne 

Tel. YARda'4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139
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Bažnyčios būklė Vokietijoj
Ar Katalikų Bažnyčia Vokietijoj išsilaikys?
Toks klausimas statytas Krikščionių ir žydų Nacio

nalinės Konferencijos viename diskusijų ratelio susi
rinkime Vašingtone.

Raymond, Geist, valstybės departamento pareigūnas, 
pareiškė, kad hitleriškoj Vokietijoj bažnyčia yra pa
smerkta. Anot jo, šiandien Vokietijoj beveik nebėra 
opozicijos prieš Hitlerį. R. Geist ypatingai stipriai pa
brėžęs, kad Hitlerio neapykanta prieš Katalikų Bažny
čią yra daug gilesnė ir mirtingesnė, negu neapykanta 
prieS žydus.

Raymond Geist Jungtinių Valstybių konsulu Berlyne 
išbuvo nuo 1930 iki 1939 metų. Todėl jis turėjo gerų 
progų pažinti Hitlerį ir Vokietijos žmonių temperamen-
tą- e

Hitleris, matyt, užsimojo viską padaryti, kad sustab
dyti Bažnyčios normalinį veikimą. Tuo pačiu kartu ji
sai rengiasi prie vieno greito blitzkriego prieš Bažny
čią, kad ją visai sunaikinti. Jisai elgiasi visai taip, kaip 
visi kiti Bažnyčios persekiotojai, pradedant Neronu, 
baigiant mūsų amžiumi. Nesiskirs ir jo likimas nuo 
anų persekiotojų.

Bet, nežiūrint visų sunkumų, persekiojimų ir kan
čių, Bažnyčia išliks gyva. Ir baisiausi ir kruviniausi 
tironai jos nesunaikins. Hitleris pasmerkė Bažnyčią 
mirčiai, tai tiesa, bet ji nemirs.

Teisybę sako savaitinis žurnalas America, kad 
nauji krikščionys išauga iš kankinių pralieto kraujo.

Persekiojimai, tiesa, duoda progų silpniems katar 
likams virsti apostatais. Bet jie sustiprina gerųjų ka
talikų tikėjiių# ir uolumą ir jie, lyg naujai atgimę, pa
jėgia grąžinti Bažnyčion žmones net iš pačių persekio
tojų tarpo. Tokių atsitikimų buvo Meksikoj ir Rusijoj 
laike tamsiausių to krašto gyvenimo dienų, kai visu 
baisumu siautėjo bolševikų bezbožnikai-bedieviai. Taip 
bus ir nelaimingoj Vokietijoj, kurią Hitleris veda į po
litiškąjį suirimą.

Nekartą jau buvo pranešta, kad nors mokyklose ir 
kitose viešose vietose naciai draudžia dėstyti tikėjimo 
tiesas vaikams, bet, gautomis žiniomis, tėvai ir moti
nos slapta namuose moko savo vaikučius tikėjimo da
lykų. Be abejojimo, gerasis Dievas palaimins tų per
sekiojamų tėvų pastangas išlaikyti gyvą katalikų tikė
jimą Vokietijoj.

Smagi žinia
Senatorius David I. Walsh, laivyno reikalų komiteto 

pirmininkas, pranešė smagią žinią, kad paskutiniuoju 
Laiku submarinų siautimas Amerikos pakraščiuose yra 
pažymėtinai sumažėjęs. Tai vyksta naujų planų, įve
damų operacijon dėka. Nuo balandžio 15 d. laivynui 
patroliuoti rytų pakraščiuose pavestos armijos lėktu
vų jėgos. Be to, laivų patroliavimui išrastos naujos 
priemonės, kurių veikimas duoda gerus rezultatus.

Sakoma, kad nacių submarinai veikia 16,000 mailių 
jūrų plote. Galimas dalykas, kad jie turi submarinų 
lizdus šioj okeano pusėj. Tie lizdai ir Europos ir Ame
rikos pusėj, be abejonės, bus išardyti. Pavojai tuo tar
pu iš submarifių pusės, tiesa, tebėra dideli, bet prie 
tinkamų planų ir didelių pastangų jie bus pašalinti.

Naujas sutartis beruošiant
Jau buvo rašyta apie Prezidento Roosevelto propo

ziciją vadinamąjį “lease-lend” įstatymą taip patvar
kyti, kad ir Rusijai panašiu būdu kaip ir Didžiajai 
Britanijai ir kitoms Jungtinėms Tautoms būtų ‘duo
dama parama. Tpks susitarimas, kaip teisingai rašo 
kataliku žurnalas America, turėtų toli siekiantį efektą
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atvesti Sovietų Rusiją į laisvus ekonominius santykius 
su kitomis valstybėmis. Bet tie laisvi santykiai, kaip 
kalbama Anglijos-Amerikos sutarty, turi šiuos žodžius: 
“laisvė ir gerovė visiems žmonėms”. America, dėl to, 
klausia, ar atsitikime tokio susitarimo Sovietų Rusija 
pripažins “laisvę ir gerovę” žmonėms, kuriems užtrauk
ta Rusijos ekonominė dominacija? Toliau America 
klausia: .

“Ar tai reikš, kad Estija, Latvija, Lietuva, Rusi
jos okupuota Lenkija vėl atsistos ant savo kojų ir 
kad ir mažos būdamos, lygiai ir laisvai bus traktuo
jamos komerciniu atžvilgiu, kaip ir didžioji Rusija”. 

Sumanytoji sutartis, esą, galėtų tai reikšti. Ir tai aky
lai reikia žiūrėti, kad tą, o ne ką kitą planuojama su
tartis ir reikštų. Būtų tikrai naudinga, jei valstybės 
departamentas ta prasme paskelbtų savo interpretaciją.

įsidėmėtinos pastabos
Plačiai žinomas kolumnistas Paul Mallon praėjusį 

ketvirtadienį Herald-American rašė apie Amerikos ko
munistų protestus prieš Jungt. Valstybių generalinį 
prokurorą Biddle, kuris nusprendė deportuoti austra- 
lietį komunistą Harry Bridges. Jisai sako, kad tie pro
testai yra “įrodymu, jog jie siekia nuversti ekzistuo- 
jančias vyriausybes, inimant ir Jungtines Valstybes”. 
Taip pat jis gerai ir teisingai pastebi, kad, jei p. Biddle 
norėtų komunistuojančių vardų sąrašą, jis galėtų gauti 
geresnį sąrašą negu kongresmanas Dies turi. Užtektų 
jam skaityti gautus laiškus. Tik “nepamirškit, drau
gai, paduoti savo adresus, kad FBI reikale galėtų jus 
surasti” — rašo Mallon.

Šio krašto komunistai duoda visokius patarimus vy
riausybei ir per savo laikraščius, ir laiškais, ir gyvu 
žodžiu. Savo laiku prezidentą Rooseveltą jie vadino ka
ro “mongeriu”, imperialistu ir kitokiais vardais. Da
bar jie apeliuoja į “geraširdžius liberalus”, kad jiems 
padėtų ir Browderio ir Bridges ir kitų bylose.

Paul Mallon dėl to daro tokią pastabą:
“Jų atsiliepimas būtų žymiai reikšmingesnis, jei

jie galėtų dalykus taip sutvarkyti, kad mes demo
kratai tą patį galėtume daryti Maskvoje. Jų įtaka į 
Staliną neišrodo perdidelė ir, pagaliau, gal jis to ir 
nemėgtų, bet tai padėtų jų siekimams čia, jei jie ga
lėtų patvarkyti, kad mes galėtume leisti Maskvoje 
savo laikraštį propaguojant demokratiją kaipo ge
riausią valdžios formą, kad leistų mums maišytis 
darbininkų grupėse ir varyti kampaniją už demokra
tiją Rusijoj, ir kituose rinkimuose išstatyti savo kan
didatų sąrašą prieš Staliną, pasakyti jam, kas yra 
jam lojalus ir kas ne.

“Tai dalykus išlygintų, bet aš abejoju ar vietiniai 
komunistai prašys Stalino panašių teisių duoti mums, 
kokių jie reikalauja čia sau.”

Ištikro, būtų gera ir naudinga, jei komunistai ir jų 
visokie užtarėjai pareikalautų teisės demokratinio nu
sistatymo amerikiečiams taip veikti Sovietų Rusiją per
šant ten demokratinę santvarką, kaip komunistai, net 
ne Amerikos piliečiai, perša komunizmą šiame kraš
te. Bet tai yra tik svajonė. Sovietų Rusijoj ne tik apie 
kitokią politinę santvarką niekam nevalia kalbėti, bet 
net Amerikos Raudonajam Kryžiui neleidžia ten veikti.

Tautininkai ir komunistai
“Amerika” rašo:

“Lietuvos nepriklausomybės kova reikalinga tamp
riausios lietuvių vienybės. Bet kaip yra pas mus?...

Šiomis dienomis K. Karpius pasiskelbė išstojęs iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos vien tik todėl, kad jos 
vadovybė pasisakė už Lietuvių Tautinę Tarybą, ku
rią sudaro įvairių pažiūrų demokratiniai nusiteikę 
Lietuvos piliečiai. Šiandie prieš Lietuvių Tautinę Ta
rybą aiškiai išstojo abiejų rūšių totalitarininkai — 
kraštutiniai tautininkai ir komunistai.

Pasirodo, totalitarininkams, nežiūrint jų spalvos, 
nesunku daug kur surasti bendrą kalbą.”

Lietuviai visur pasižymi
“Garsas” rašo:

“Pasirodo, lietuviai visur pirmose vietose. Dėdės 
Šamo kariuomenėje jie patenka į pirmą ugnį ir atsi
žymi. Dabar paaiškėjo, kad pirmoje amerikiečių ata
koje prieš “geltonųjų skilandžių” sostinę Tokio da
lyvavo vienas lietuvis seržantas Teodoras H. Laba- 
nauskas-Laban. Ta ataka buvo gerai suplanuota ir 
joje dalyvavo tik parinktiniai lakūnai. Jie visi savo 
uždavinį atliko kuo puikiausia. Jais didžiuojasi Ame
rika ir visas demokratijų frontas.”

Jei kada, tai dabar yra labai svarbu, kad tėvai savo 
vaikus leistų į katalikišką mokyklą. Lietuviai, žino
kit, kad mes turime lietuviškas katalikiškas aukštes
nes mokyklas. Ten jūsų vaikams, baigusiems pradžios 
mokyklas, vieta.

Londonas, birželio 5 d. — 
Per gegužės mėnesį Atlante 
nuskandinta ar sužalota 47 
ašies krovinių ir karo laivah
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(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 8 d.

Vokiečių planai Lietuvai. 
Pangermanų suvažiavimas 
Essuose iškėlė daug klausi
mų. Jo tonas buvo — krau
jas ir geležis. Kalbėtojai 
svarstė Vokietijos teritorijų 
didinimo klausimą. Jie pa
tarė užgrobti Lietuvą ir 
Kuršą ir kolonizuoti vokie
čiais.

Albanijos nepriklausomy
bė.... Italijos užsienių reika
lų ministerija pranešė, kad 
Albanija pasiskelbė nepri
klausoma šalimi ir atsidavė 
Italijos globai. Dėl šio kraš
to daug ginčų buvo tarp 
Austro-Vengrijos ir Italijos.

•
Parduota “Lietuva”... Sa

vaitraščio “Lietuva” leidė
jas A. Olšauskas tą laikraš
tį pardavęs spaustuvinin
kams Juozui Račiūnui ir Jo
nui Pajauskui.

•
$600 Lietuvai šelpti.... šv. 

Jurgio bažnyčioj, Chicagoj, 
buvo rinkliava nuo karo nu
kentėjusiai Lietuvai šelpti. 
Kun. H. Vaičiūnas ir kun. 
Ig. Albavipius nuoširdžiai 
ragino žmones aukoti. Su
dėta $600.00.

Šovinių lietus.... Prancūzi
jos fronte eina nežmoniškai 
dideli mūšiai. Armotų šovi
niai krinta kaip lietaus la
šai.

•
Pusantro milijono kariuo

menės.... Senato militarinių 
reikalų komiteto vienas na
rys pareiškė, kad iš užsire
gistravusių vyrų kariuome
nėn bus paimta 1,500,000 
vyrų.

• ■

Vokiečiai kariai blogai 
maitinami.... Vokietijos ka
reiviams stipriai sumažintos 
maisto porcijos. Maisto ko
kybė taip pat yra labai pras
ta.

Rusų puolimai.... Rusijos 
kariuomenė smarkiai puola 
vokiečius ir taip pat turkus.

Po svietą pasidairius
Kai žiūriu į tuos pustagal 

vius, kurie duobėtais atry
tais automobiliu važiuoja,, 
kaip akis išdegę, man daro 
si gaila jų. Jie nepamislija, 
kad neužilgo geri tajerai ga 
Ii būti toks retas ir malo
nus dalykas, kaip probyši- 
no čėsais geras šnapsas. Vi
siems jis kvepės, visi norės 
jo gauti.

Bet yra žmonių, kurie tą 
rokundą supranta ir džiau
giasi, jei pasitaiko jau da
bar tajeras juodai dienai 
gauti, štai, imu priklodui 
Verrel Shook, pilietį Indiana 
steito. Jis yra labai didelis 
meškeriojimo mėgėjas. Sė
dės prie upės ištisą dieną 
nevalgęs, iškoręs, bile tik 
turės rankoje meškerę. Jis 
pasakoja, kad savo gyveni
me nėra turėjęs meškerioji
me tokios lhimės, kaip kad 
nesenai vieną garžią dieną.

Sėdžiu, sako, prie sriau
nios upės ir laukiu, kada 
ant kabliuko užsikabins ko
kia lydeka. Tik, štai, susyk 
mano meškeries kotas sulin
ko. Aha, pačiupau nemažą 
žuvį. Aš traukiu žuvį, o žu
vis mane. Įsiremiu kojomis 
į kelmą ir traukiu į savo pu 
sę palengva, bijodamas, kad 
meškeris nenutruktų. Trau
kiu, traukiu ir, vierysit, ar 
ne, pritraukus prie krašto 
pasirodė ne*ledėką, ale nau
jutėlis tajeras, kurio jam 
jau reikėjo ir kuris kaip tik 
tiko jo automobiliui. Iš 
džiaugsmo, sako, pamiršau 
ir meškeriojimą ir tuojau 
skubinau namo pranešti žmo 
nai apie didelę laimę.

Mano delnas rodo, kad to

kie žmonės turės gerus taje- 
rus net ir tada, jei vaina už 
sitęstų ilgesnį čėsą.

Kas dabar pustagalviškai 
automobiliais važinėja, neuž 
ilgo gali laibai gailėtis.

Spicpirvirvio Dumkos
Bloga, kai žmogus su sa

vimi nesusikalba. Viedomos 
čių redaktoriai bal. 25 tvir
tino: “Dešimtys, o gal šim
tai tūkstančių lietuvių turė
jo apleisti Lietuvą, kuomet 
jon atplūdo rudųjų barbarų 
gaujos”.

Na, o geg. 1 tie patys re
daktoriai sako: ‘ ‘Sovietų
Sąjunga neskelbia bent ką 
ištrėmus”.

Jei Sovietų Sąjunga nes
kelbia, tai paskelbė Viedo- 
moscis. Kiti lietuvių laikraš 
čiai spėliojo, tokių tremti
nių esama apie 12,000, o 
Viedomoscis sako jų dešim
tys o gal ir šimtai tūkstan
čių!

Mainos rūbai margo svie
to: “laisvas” Paleckis Mas
kvoje sveikina Staliną, o 
laisvas pianistas Bacevičius, 
pirmiau Staliną laisvai svei
kinęs, dabar jo laisvai išsi
žada. Kaip tą suprasti?

Tysliavos žurnalo Lietuva 
skaitytojai, Maironį pasek
dami, sako:
Ar atbus Lietuva,

Ar išeis ji kada?
Juk ir aš du doleriu mokė

jau!

dės?

I

Pruseika sako: “Penkta- 
kojams ir hitlerininkams 
Amerikoje vietos nebus”. 
Tai kur tada Pruseika pasi

'r

ILLINOIS

WAR BSND QUOT
POR JUNE

SPRINGFIELD, ILL. — 
Švč.- Širdies Akademijos mo 
kiniai vykdo kampaniją par
duoti karo bonus ir ženklus. 
Prieš pamokas ir po pamo
kų tuo tikslu laiko susirinki
mėlius.

VVASHINGTON, D. C., June 1.—Honry Morgenthau, Jr., 
Secretary of the Treaąury, today made known June Wor 
Bond quotas for the 3,070 counties in the nation to all State 
and County War Savings Staffs.

The June quota for the State of Illinois is $65,409,400.
The county quotas, based upon a substantial inerease 

over May quotas, are expected to reach ten per cent of in- 
come w’nen the nation goe3 on a billion-dollar-a-month War 
Bond basis in July to help mcct the war cost. “Everybody, 
every pay dav, ten per cent,” is the- battle cry thcoughout 
the country. You can buy War Bonds at your Pan’:, Building 
& Loan Association, Post Office and at rr y d •r.ment 
Stores.

Quotas by counties are:

UNION CITY, N. J. — 
Tėvai pasijonistai per savo 
mėnesinį žurnalą The Sign 
vykdo kampaniją tikslu iš 
katalikų įsigyti kuo daugiau 
karo bonų ir ženklų. Tuo ke 
liu surinkti fondai bus pa
vartoti atstatyti sunaikin
tas pasijonistų misijas Ry
tuose ir kitose karo nuka
muotose šalyse.

Adams, $239,400; Alexander, $12,-
803.

Bond, $45.030; Eoono, $64,100; 
Brown, $13.200; Bureau. $132.500.

Calhoun, $10,200; Carroll, 582.600; 
Cass, $51,600; Champaign, $318,800; 
Christian $10(5.000; Clark. 542,503; 
Clay. $47,230; Clinton. $15.090; Colcs, 
$133.700; Cook. £19.518.300; Craw- 
ford. $01,300: Cumberland, $24.200.

Da Kalb, $153.209; De V/itt, 571,- 
800; Douglas, $51,i00; Du Page, 
$510.800.

Edna r, $03.230; Edvcards, $17,600; 
EfTir.gham, $35,800.

Favclte, $121.000; Ford, $47.793; 
Franklin. $03,100: Fulton. $145.600.

Gallatin. $11.300; Greene. $14.400; 
Grandy, $136.800.

Hamiiton, $24.500: Hancock. $53.- 
090: Hardin, $10.200; Henderson, 
$5.000; Henry. $165,230.

iroauois, $92.400.
Jackson, $108.600; Jasper. $23.000; 

Jefferson, $93.600; Jersey, $52,900; 
Jo Daviess, $72.500; Johnson. $6.090.

Kane, $755,700; Kankakee, 8228.- 
200; Kendall, $19.200; Knox, $205,- 
100.

Lake, $736,500; La Šalie, $326.800;

Lawrcnce, Cl/.COU: j.c., įill.OiH); 
Livingston, S140.800; Legan. $77.390.

McDor.ou';), $101.4(0; McIIrnry, 
$209,600; McLcan, $217.300; Mani, 
$459,200; Mncoupin, 5177,560; Mndi- 
son, $700,203; Marion, $218.200; 
Marshall, $41,100; Mason, $11.099; 
Massac, $15,200; Mrnard, $18,499; 
Merccr, $38.830; Monroe, $21.599; 
Montgomery, $112.690; Morgan, 
$139,690; Moultrie, $54.390.

Ojlc. $111.880.
Peoria, £979,900: Pcrrv, $79.890; 

Piatt, $11.000; Pike, $42.609:$Te 
$3.500; Pulaski, $19,G00; Pu m, 
513.100.

Randolnh. $76.300; Riehland, $39,- 
809; Pock Island, $609.200.

St. Clair, $791.900; Saline. $96.990; 
Sangamon, $598.200; Schuylor, $14,- 
300; Scott, $13.400; Shelby, 66.300; 
Stark, $11.000; Stcphenson, $250,400.

Tazewell. $167,700.
Union. $58,600.
Vermillcn, $273.100; Wabash. $11.- 

700; VVarren, $98.200; Washington, 
$38,000; Wavne, $54,500; \Vhite, $67. 
100; Whiteside. $176.200; Wiii, $574,- 
900; Williamson. $104.600. Winnc- 
bago, $321,100; Voodford, $71.000

V. J. ^<partm<R|
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Dėdės kun. Antano Deksnio vaikystės 
nuotykiai

BRIDGEPORT: ARD

(Tęsinys)
Tik štai, įvyksta Juozo drau 
gui tragedija. Kokia buvo 
jos pati pirmoji priežastis, 
dabar nieks neatmena. Bet 
ne mokslas, nes Daščoras bu 
vo vienas gabiausių klieri-

serys. Po Kalėdų. įlėkus į 
kiemų puikiam žirgui ir pa
sirodžius rogėse dviems vy
rams, jaunosios Daščorų dūk 
terys pamanė, kad tai pirš
liai atvažiavo. Tik įėjus į 
trobą, nusivilkus žieminius 
kailinius ir įsišnekėjus, pakų ir pirmutiniu ėjo iš kur- 

so į kurs,, štai, vien, die- aiškžjo’. kad. Stasys dar "
sai nesiruošia vesti, nes tė
vas tebėra pačiame amž aus 
stiprume, ūkio dar vistiek 
neperduos jaunam sūnui vai

ną pasišaukia dijakoną Daš- 
čorą seminarijos inspekto
rius ir praneša, kad jam 
kunigystės šventimai atide-
darni. Jaunam vyrui, kuri81 dyt>- Gi Antanas pasisakė, 
buvo jau čia pat prie savo 
tikslo, kurs viską suplana
vo savo ateičiai, kurs tikė
josi dėliai savo gabumų ne
tik. baigti seminariją, bet pa
tekti į išrinktųjų skaičių — 
būti nusiųstas į Petrapilio 
Kunigų Akademiją, dabar

kad ne tik nemanąs ženy- 
tis, bet net galvojąs pasek
ti brolio Juozapo keliais, — 
norįs būti kunigu.

Jaunimas negi nusėdės tro 
boję, ypač ne vieną dieną 
viešint. Jie išėjo į kiemą, 
juos nuvedė į ežero pakran-

štai, viltys sugriautos, visų tęs, kuris dabar užšalęs, bet 
draugų tarpe pažemintas, jo vasarą klierikams atosto-

MANEVRUOSE AUSTRALIJOJE

(."Draugas” Acuie telepnoto)

skyr. $30.00. Dr-jos: Apašt. 
Maldos $10.00, Tretininkų 
$5.00, Mokyklos Sodalicija 
$5.00, Ministrantų $5.00, A 
mžinojo Rožančiaus $3.00, 
Sodalicija $3.00, Gyvojo Ro
žančiaus $3.00, Labd. Są-gos 
$2.00. Viso — $66.00.

NORTH SIDE: ARD 3 
skyr. $5.00. Dr-jos: Šv. Ce- 

; cilijos $5.00, Šv. Rožančiaus 
$3.00, Šv. Juozapo $3.00, Šv. 

J Onos $2.00, Mokyklos Soda
licija $2.00, Ministrantų $2, 
Demokratų Politikos Klubas 
$2.00. Viso — $24.00.

ROSELAND: ARD 4 sk.

2 VVEST PULLMAN: ARD 
kp. $3.00, Sodalicija $3 00, 
7 skyr. $13.00. Dr joe: Šv. 
Juozapo $5.00, Atradimo šv.

CICERO: ARD 9 skyr. 
$13.00. Dr-jos: Apašt. Mal
dos $10.00, Moterų Są-gos 
48 kp. $5.00, Mokyklos So-

Kryžiaus $5.00, Tretininkų dalicija $5.00, Ministrantų 
$5.00, Apašt. Maldos $5.00, $5.00, L. Vyčių 14 kp. $500, 
Labd. Są-gos 10 kp. $3.00, Labd. Są-gos 3 kp. $5.00, 
Sodalicija $1.00, Ministran- Dievo Motinos Sopulingos 
tų $1.0C. Viso — $38.00. $5.00, Šv. Vardo $5.00. Mo-

MARQUETTE PARK: A ten} Ss*"Sos 2 kP- $3 0°. TT. 
RD 8 skyr. $65.00. Dr-jos: Marijonų Bendr. 21 skyr.
Šv. Teresės $10.00, Šv. Bar- *3 00’ Visi* Sventl* $3 00’ Vi’ 
boros $5.00, Motinų Klūbas 30 — $67.00.
$5.00, Tretininkų $5.00, Ap. VVEST SIDE: ARD 10 sk.
Maldos $5.00, šv. Vardo $5, $23.00. Dr-jos: Apašt. Mal- 
Sodalicija $5.00, Ministran- dos $5.00, Altoriaus Puoši- 
tų $5.00, Mokyklos Sodali- mo $5.00, Moterų Są-gos 55
cija $5.00, Šv. Kaz. Karalai- kp. $3.00, Aušros Vartų Mo
čio $5.00, Labd. Są-gos 23 terų ir Merginų $3.00, Tre

$50.00-. Dr-jos: Šv. Onos $5,j kp. $5.00, Moterų Są-gos 67 tininkų $3.00, Mokyklos So-
SLRKA 33 kp. $3.00, Mokyk kp. $5.00, šv. Rožančiaus ir dalicija $1.00. Viso — $43.00.
los Sodalicija $3.00. Viso — | Altoriaus Puošimo $5.00, TT.

Marijonų Bendr. 5 skyr. $5. 
Viso — $140.00.

savigarba pažeista. Ši ins
pektoriaus žinia taip pavei
kė jaunąjį dijakoną, kad iš 
linksmo, gyvo jaunikaičio 
pasidarė tylus, visad susi
mąstęs ir žmogaus bijąs vy-

gaujant, koks jis būdavo 
gražus! Juozapas labai mėg
davęs išplaukti su laiveliu, 
kur prie salelių, kur tarp 
meldų, ten ramumoj dienas 
su draugais praleisti. Klie-

Per kariuomenės manevrus Australijoje įvyko netikė
tas sprogimas ir kareiviai išmesti aukštokai oran. Tik 
smarkiai sukrėsti, bet nesužeisti.

ARD XXIII seimo
ras. Ateina šventimų diena, 1 rikų suvažiuodavę čia daug| protokolas 
jo draugai jau prie altoriaus, iš visos apylinkės: Dusetų, 
jie jau kunigai, jie pilni lai- Kriaunų, ypač kai čia pat 
mės ir džiaugsmo laiko šv. už ežero įlankos — Kriauno-

Tūkstantinis ir 
šimtiniai nariai

Mišias, tik jis vienas tą die
ną atstumtas nuo altoriaus, 
jam vienam atimtas džiaugs
mas ir garbė... Jaunas dija-

se būdavo atlaidai. Jie na- 
kvodavę daržinėj, šokinėda
vę, išdykaudavę, jauni Daš- 
čorai pasakojasi, kaip tada

konas psichiniai tiek pergy-1 būdavę linksma. Dabar, su-
veno, kad skęsdamas savo 
melancholijoje jis susirgo. 
Jis visiškai nepamišo, bet 
jis paskendo neišgydomoj 
melancholijoj ir seminarijos 
vyresnybė, nei pats vysku-

sirgus broliui dijakonui, įsi
šventinus į kunigus Juoza
pui — nutilo tos gyvosios 
linksmybės, nutilo dainos ir 
juokai, nors Daščorų sody
boj užaugo dukterys. Bet

pas nebegalėjo jo nei pasau
liui grąžinti, kaip dijakono,1 dviems Deksniams, Juozapo 
nei prileisti prie altoriaus! broliams, prisiminus anas 
įšventindama į kunigus. Ne-i linksmas dienas, tarytum 
besugrąžino jam sveikatos žiemos metu vasara su sa- 
nei tėviškės malonūs laukai, vo džiaugsmu sužaliavo. Vėl 
nei draugų raminimas. Dija pasipylė dainos, juokai. Ant

Seime gauta vienas narys 
su $1,000.00 — Antanas šal
čius iš 5-to skyr.; Teodora 
Atroškienė iš 6-to sk. $100; 
Kazimieras ir Petronėlė Jac
kūnai iš 6 skyr. $100:00; 
Malvyna Svenciskienė iš 6 
skyr. $75.00; Vincas ir A- 
gota Balsiai iš 6 skyr. $100,

tis iš 22 skyr. $100.00; Dan' 
ir Dell'a Kuraitis $25.00; 
Jurgis Rudakis iš Waterbu- 
ry, Conn. $500.00 (pirmes- 
niuose seimuose buvo davęs 
$200.00).

Draugijų sveikinimai 
ir aukos

TOVVN OF LAKE: ARD 
1 skyr. $40.00; dr-jos: Šv. 
Elzbietos $5.00. Šv. Pran
ciškos Rymietės $5.00, Tre
tininkų $5.00, Šv. Kryžiaus 
Moterų $5.00, Sodalicija $5, 
Mokyklos Sodalicija $5.00,

$61.00.

DIEVO APVAIZDOS PA 
RAP.: ARD 5 skyr. $15.00.

1 Dr-jos: Šv. Onos $5.00, Ro- 
Į žių-Lelijų Klubas $5.00, TT. 
Marijonų Rėmėjų 26 skyr. 
$5.00, Apašt. Maldos $3.00, 
Mokyklos Sodalicija $2.00, 
Ministrantų $2.00. Viso — 
$37.00.

BRIGHTON PARK: ARD 
6 skyr. $125.00. Dr-jos: Tre
tininkų $5.00, Moterų Są gos 
20 kp. $5.00, Mokyklos So
dalicija $5.00, parapijos cho
ras $5.00, Apašt. Maldos $5, 
Ministrantų $5.00. Said. Šir
dies V. J. $5.00, Šv. Tere
sės $5.00, Šv. Kaz. Karalai
čio $3.00, Labd. Są-gos 8 
kp. $3.00, Sodalicijos $3.00, 
TT. Marijonų Rėmėjų 35 sk.j 
$3.00. Viso — $177.00.

(Bus daugiau)

REMKITE “DRAUGĄ’

Ali/A C R AR AB Pasirinkti ir Prisipirkti 
L./Allx/AO U/A D/A Iv Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI 
KOL KAINOS NEPAKILĘ IR ROL ,IŲ DAR GALIMA GAlITn 

GereenCs Biišlcs Anglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karffs pro
dukcijos dėlei, geizkellų tranzitas bus žymini sumažintas namų reikalams) 

PRIIMI,DYKIT SAVO SANDELIUS IS SEKANČIO PASIRINKIMO:
WRST VIRGINIA Poealioirtas Mine Run, 15 
gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5
tonus arba dangalu, už. tonų ..........................

Smulkesni yra daug pige-.nl.
BLACK BANĮ) LUMP anglys, ui 
tonų .......................................................................

KOPPERS COKE (KOKSAI), 
nų tonų, ................................................

ui vle-

$8.50
$10.50 
$12.95

CRANE COAL COMPANY
5S32 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Ona Kasputienė iš 1 skyr.
$100.00; Petras ir Placidą! Ministrantų $3.00. Viso — 

šią žiemą netikėtai atvykusi Gailiai iš 8 skyr. $100.00; I $73.00.
Martyna Varkalienė iš 8-to i ■ ------ —~
skyr. $200.00 (Pranciškaus 
Stulginsko palikimas). An
tanas ir Aleksandra Jonai
čiai iš 8 skyr. $100.00; N.
N. iš 8 skyr. $100.00; Ste- j 
ponas Krėvė iš 10 skyr. — 1 
$100.00; Kazimieras Naku-1

ežero bangų neišplaukė lai
velis, bet ant plonojo ledo 
leidosi rogės, minkštame 1 -1 
sniege buvo atmuštos “foto
grafijos”....

Antanas, 19 kos metų vy
rukas. labai patiko jaunes
niajai Daščoraitei. Prieš ke
letą metų ji pažino jo brolį 
klieriką Juozapą, tas buvo 
šviesplaukis ir didelis dai
nininkas, tačiau Antanas jį 
pralenkė gyvumu, šposais ir 
daina. Ir štai, norėdama pa
rodyti jam savo simpatiją,

konas Daščoras visą savo 
gyvenimą pasiliko “amži
nuoju dijakonu”. Pagyvenęs 
tėviškėj jis buvo nuvežtas 
į Kretingos vienuolyną, kur 
Vilniaus .vyskupija ąpgy- 
vendino jį ten paskyrusi tam 
tikrą pensiją už jo išlaiky
mą.

Antanas “amžinojo 
dijakono“ tėviškėje

Daščorų sodyba prie Sar
tų ežero Deksniams buvo jau 
pažįstama nors ji buvo ga
na toli net apie 40 klm. nuo: ji stūmė Antaną į sniego 
Butėniškio. Bet ką tai reiš- pusnynus, ji paleido į jį ne 
kia jauniems vyrams, kai vieną sniego suspaustą ka- 
tėvo stonioj prunkščia geri muolį. Antanas nenorėjo bū- 
žirgai, kai žiemos metu pa- ti jai skolingas, panašiai at
kinkyti į roges jie be susto- silygino. O kaip tų sodybų 
jimo gali nunešti per valan- laisvoji duktė tą dieną no- 
dą net 15 ka varstų! I rėjo, kad tolimieji svečiai

Vieną žiemą Antanas grį-1 ku0 nS'a"J PasiliktM. »es taip 
žo iš Lydos atostogų į savo gera au jais' taiP malonu' 
tėviškę. Jam čia viskas taip
miela, taip artima. Bet pui
ki žiema juodu su broliu
Stasiu išvilioja pasivažinėti, 
aplankyti gimines ir pažį

, Bot svečiai, kaip vieną die
ną atvažiavo, taip vieną die
ną susiruošė, pasikinkė savo 
juodąjį žirgą ir išvažiavo.! 
Išvažiavo nieko nepasakę, i

sirikęs vienų ir kitų laiškus 
priešingiems adresatams 
nusiųsdavo.

CONRADFotografas
Studija Jrengta pir 
moH rQ6i«ą su mo- 
d«rniftkom)s užlai
domis ir ’Holly wood 
ftvleaomls Darbas 
Darau tvotas.

42C W. 63rd Street
Trt.i Blmlo • ENGIevrood 5888 

- ENGlewood 5840

JC8 ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MCNI7 1PEITAL| 

VASAROS 1 AP Alt I» \ VIM Ą 
SEKANČIŲ MI Z.IROS 

INSTRUMENTU 
A M J*

Didelių Burabanų, mūzų Baraba
nų, “Tunable Tom Tonis” pritai
komi prie visokių Barabanų so
tų, greiti pėdiniai "Cymbols" Ir 
"Cynibol Holders" kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benums ir orkestroms, Trubos, 
Clarinetai, Saxaphonai, Trombo
nai "Standard" iSdirbysčių, Smui- 
kos, Cellos, StrOninial I.asai, Gui- 
tarai, Banjos, stūnai, ir “cases”, 
"mouth pleces", "mute reeds", ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas amuikoms smičių Ir 
"cases”. Pataisome Ir atnaujina
me visokių išdirbysčių phonogra- 
fus ar jųjų dalis.

A. B.G. DRUMMERS SERVICE 
914 Maxwell Street, Chicago

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Jr

Štamus. Ir štai, vieną dieną kad 3iedu kada nor9 dar 8U’ 
jiedfj pasikinkę tą didįjį ir
patį greičiaus; visoj apylin- Po keletos metų atvažia- 
kėj juodąjį žirgą, lyg vėjas vo kiti ir narsioji Daščorų 1 
per laukus, miškus ir užša- duktė ištekėjo už Mainelio 
lusias pelkes nulekia prie į Rokiškio parapiją ir toji 
Sartų ežero pas Daščorus. sodyba vadinosi Butėnai,
Be “amžinojo dijakono” ten vardu labai panašiu į Deks 
augo dar kiti du broliai ir l nių gyvenamąją vietą, dėl j 
dvi gražios ir linksmos se-; to ir paštas retkarčiais ap-jk^

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 skaua- 
mus.

“HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaites dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

Pailginti 
Ir Paplatinti

189 NO. LA SALLE ST.
BATAI 7()c

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienlntėlis 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.1
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242

į PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
r\ A R A P Yra Geriausias Tvaikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis. 

PIRM PIRKIMO
Atvyk J mflsų Jardą ir apšlūr€k sta- 
ką ir aukštą riišĮ LENTŲ—MIl.l/- 

(WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TF.RIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, viš- 
kų, skiepų ir fiatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272 |f

r?

QnAu/uzdL 
Protection 
Tor your 
fau/inąA.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JOsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 

• surance Corporation. Mokame 31/2%. 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 Jos. M. Mozeris, 8cc'y.< 3236 SO. HALSTED ST.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
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E!woodo sprogime žuvusiųjų 
tikras skaičius dar nežinomas
Kariuomenės viršininkai 

praeitą šeštadienį pareiškė, 
kad Elvvood ordnance šapo- 
se per įvykusį sprogimą ne
žinia kiek darbininkų žuvo. 
Tą dieną jie apskaičiavo, 
kad, matyt, 51 asmuo žuvo. 
Iš to skaičiaus 19 žuvusiųjų 
identifikuota, o apie 32 ne
surasta. Matyt, jie užversti 
griuvėsiais, kurie atsargiai 
pašalinami. Sužeistųjų būsią 
apie 40.

Ne jokie pašaliniai žmo-

Paskelbta dviračių 
kaina - 32 dol. 50 c.

nės neįleidžiami į šapų sri
tį, kuri visa apjuosta aukš
ta vielų tvora. Niekas paša 
linis negali matyti nelaimės 
vietos, išėmus laikraščių 
atstovus.

Sprogimas įvyko ilgo pas 
tato gale, kur paruošti šovi
niai buvo kraunami į dėžes 
jų išsiuntimui. Kariuomenės 
boardas ieško nelaimės prie 
žasties.

Pranešta, kad ši nelaimė 
nesutrukdo darbo. Už 30 
dienų sugriauta pastato da
lis bus atstatyta ir darbas 
visu spartumu bus vykdo
mas.

Ciceriefė baigia 
kolegiją

šiandie, birželio 8 d., Ro- 
sary kolegijos rūmuose, Ri
ver Forest, III., baigia moks
lus viena gabi cicerietė, Ger
trūda Mozeriūtė, B.A. J. E. 
arkivyskupas Samuelis A. 
Stritch, D.D., įteiks Gertrū- 

j dai ir kitoms abiturientėms

Amerikos katalikų aktyvumas
karo fronte yra
CHICAGO. Catholic Or- 

ders of Foresters organiza
cijos sekretorius Thomas R. 
Heaney praneša, kad ši or
ganizacija jau už 375,000 
dolerius pirkusi karo bonų.

stambus
kelbė, kad tas darbas atidė 
damas ir už parapijos san
taupas bus perkami karo 
bonai.

mu
500 Naujų 
1942 Radio

Žiniomis iš Washingtono, 
kainų administratorius Leon 
Henderson paskelbė, kad 
Chicago srityje aukščiausia 
dviračių kaina bus 32 dol. 
50 centų.

Dviračiai bus standarti
niai. Grubiai padirbti, bet 
tvirti. Bus vyriški ir mote
riški. Pirmiausia jie bus par 
duodami karo pramonių dar 
bininkams, kurie gyvena to 
lokai nuo fabrikų ir negali 
vartoti automobilių.

Užsilikę pirmiau gaminti
ir “užšaldyti” dviračiai,
tarp kurių yra daug luksu- •
sinių, bus paskirstomi taip, 
kaip nauji automobiliai.

Kongresas naikina
CCC stovyklas

Kongreso žemesnieji rū
mai dauguma balsų nuspren 
dė visiškai panaikinti CCC 
(Civilian Conservation 
Corps) stovyklas. Rūmai 
nepripažino 80 milijonų dol. 
išlaidų CCC stovyklas išlai
kyti ateinančiais fiskaliniais 
metais.

i

Už didesnes sumas 
j galima pirkti 
karo bonų

<
U. S. Iždo departamento 

sekretorius H. Morgenthau 
paskelbė, kad karo bonų 

1 pardavimas pertvarkytas 
taip, kad pradėjus liepos 1 
d. parapijoms, religinėms 
organizacijoms ir panašioms 
institucijoms bus leidžiama 
vieneriais metais 100,000 do 
lerių investinti į karo bo
nus F ir G. serijų.

Tas padaryta padidėjus 
reikalavimams padidinti in- 

įvestuojamas metinės su
mas, nes organizacijos ir in
stitucijos karo metu nepasi- 
ryžusios vykdyti kokius 
nors statybos darbus ir tu
rimų fondų nenori laikyti 
kur nors uždarytų.

Iždo departamente aiški
nama, kad dėl to pakeitimo 
nebus išleidžiami kokių nors 
naujų serijų bonai. Pasi
liks dabartiniai. O serijų E 
bonų metinis pirkimas indi
vidui ir toliau lieka apribo
jamas iki 5,000 dol.

Gertrūda Mozeriūtė, B.A.

mokslo metų užbaigimo dip
lomus su B.A. laipsniais.

Mozerių šeima yra labai 
gerai žinoma Ciceroj ir Chi
cagoj. Užpraeitą savaitę, 
Gertrūdos brolis, kun. dr. 
Damazas Mozeris, M.A., S. 
T.D., pelnė net trečią laips
nį, būtent J.C.L., Catholic 
University, Washington, D. 
C. Kitas brolis Juozas yra 
Keistuto Building and Loan 
Association sek r e t o r i u s, 
Bridgeporte. Gertrūdos tėve
liai, Juozas ir Valerija Mo- 
zeriai, yra labai gerai žino
mi Šv. Antano parapijoj, Ci
cero, III. nariai nuo ilgų me
tų. V. Mozerienė daug dar
buojas TT. Marijonų Ben
dradarbių Draugijoj.

Gertrūda Mozeriūtė yra 
Ciceroje augus ir katalikiš
kas mokyklas baigus: pra
džios šv. Antano parapijos 
mokykloje, aukštesnę Šv. 
Marijos mokyklą. 1938 me- 

i tais pradėjo lankyti Rosary 
i kolegiją, River Forrest, III.

MŪSŲ LAISVE
Priklauso nuo pinigų, kuriais mes 
perkame amuniciją dėl mūsų 

ginkluotų pajėgų

MES VISI galime pagelbėti inves
tuodami į U. S. KARO TAUPYMO 

BONDSUS ir ŠTAMPAS

Jie parduodami Pašto Ofisuose, Krautu
vėse, Biznio ir Finansinėse Įstaigose, 
Mokyklose, Teatruose ir IBM Ofisuose 
Visoje Šalyje.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

I

LAS CRUCES, N. M. — 
Šv. Gonovaitės istorinė ka
talikų bažnyčia bus remon
tuojama tik po karo. Klebo
nas kun. L. E. Gaynor pas-

Per praeitus kelis metus 
Gertrūda daug energijos y- 
ra įdėjusi į Studentų Orga
nizacijos veikimą. Dar šalę 
to daug sumanumo įdeda ir 
į parapijos veikimą.

Linkime Gertrūdai pasise
kimo po sėkmingo baigimo 
mokslo. XXX

Su bombonešiu
žuvo du lietuviai

Penktadienio vakarą arti 
Hamilton Field, Cal., nukri
to ir sudegė didelis armijos 
bombonešis, žuvo 14 asme
nų — 9 kariai ir 5 civiliniai. 
Nelaimės priežastis — moto 
rų sugedimas.

Tarp žuvusiųjų yra du 
lietuviai: technikinis puska
rininkis Alex Mažeikas iš 
Westville, III., ir staff pus
karininkis Joseph Kulis iš 
Keesport, Pa.

NEW YORK City. — 
Jėzuitų Misijų kampanija, 
vykdoma per mėnesinę pub
likaciją, yra sėkminga. Gau 
ta apie 13,000 dolerių karo 
ženklais ir bonais. Surink
tas tuo keliu fondas tik po 
karo misijoms bus panaudo
tas.

HOUSTON, TEK. — Per 
Švč. Širdies dr-jos sureng
tas pramogas — War Bond 
Victory dance, už 80,000 do 
lerių parduota karo bonų.

PITTSTON, Pa. — Šv. 
Jono parapijos klebonas 
kun. prel. P. J. Boland karš
tais žodžiais atsišaukdamas 
remti tautos karinės pastan 
gas pranešė parapijiečiams, Į 
kad parapija vietoje duoklių 
pinigais iš jų priima karo 
bonus ir ženklus. Be to, pre
latas visus katalikus ragina 
reguliariai pirkti karo bonus 
ir ženklus.

SCRANTON, Pa. — Šv. 
Povilo parapijos Holy Name 
dr-jos nariams už jų įvai
rius pasižymėjimus atpildo
ma karo bonais ir ženklais.

ROOSEVELTAS ĮSPĖJA JAPONUS

("Drauda®” Acmt tetepbotoi
U. S. vyriausybė turi žinių, kad japonai kare su ki

nais ima vartoti nuodingąsias dujas. Prez. Rooseveltas 
tomis dienomis formaliai įspėjo Japoniją, kad jei japo 
nai taip nežmoniškai kariaus, tai ir Amerika prieš japo- 
ius pavartos dujas.

X Alfonsina Balčiūnaitė 
ir Kari BIssell praeitą šeš
tadienį Gimimo Panelės šv. 
bažnyčioj priėmė Moterys
tės Sakramentą.

X VVilIiam ir Eleanor Yu- 
caitis, gyv. Marąuette Park, 
birželio 3 d. susilaukė nau
jo šeimos nario — sūnaus. 
Motina randasi Levvis Me
morial ligoninėj. Motina ir, 
sūnus jaučiasi gerai.

i
X Frank Paliliūnas, vie-! 

nas vienuolikoj oldtaimerių- 
dorbininkų McCormick dirb
tuvėje pastaruoju laiku 
išėjo į pensiją. (Yra kilęs iš 
Kauno. Gimęs 1880 m. Mc
Cormick dirbtuvėje išdirbo 
31 metus.

X Cieeriečiai vis cicerie- 
čiai. Nors parapijos pikni
kas dar už savaitės — bir- i 
želio 14 d., bet prie jo jau 
kaip ir prisiruošę. Šių metų 
piknike bus tokių dzyvų — 1 
neregėtų ir negirdėtų — kad 
daugelis jausis lyg ne pik
nike, bet kokiam tai užbur
tam rate. Piknikas bus Vy
tauto parke.

X S. ir O. Budaičių, West 
Side biznierių, 2316 South 
Hoyne Avė., sūnus, tarnau- j 
jąs U. S. armijoj seržanto 
laipsniu su kitais šešiais 
draugais buvo pagerbtas vie 
no netoli stovyklos mieste
lio Amerikos Legiono už 
įsteigimą ir iškėlimą ant 
Legiono salės Amerikos vė
liavos.

X Šv. Jurgio parapijos 4- 
jo skyriaus mokiniai turėjo 
įdomią ekskursiją. Aplankė 
Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
prie 18 ir S. Union, ŠŠ. Pet-j 
ro ir Pauliaus bažnyčią prie 
Polk ir Clark, katedrą ir 
Field Muziejų. Paskui pasi
linksmino paežery. Automo
biliais patarnavo: Kunickas, 
Bubnis, Aleliūnienė ir Sta
nevičienė. Ekskursijos vadu 
buvo kun. J. Prunskis.

|
X Kun. A. Kazlauskas, Į 

pranciškonas, kuris šiuo me
tu padeda kun. J. šaulins
kui parapijonų dvasios rei- 
kaluoge, 25 m. kunigystės 
sukaktuves minės birželio 21 
d. Šv. Mykolo bažnyčioje. 
Jubiliejinės šv. Mišios bua 
12 vai., o bankietas jubilia
tui pagerbti 2 vai. popiet 
parap. salėj. Į šias iškilmes 
kviečia visus draugus ir pa
žįstamus.

_ i

Budrikas ačlaikė didelę 
kokybę visų žymiųjų iš
dirbysčių. radio.- RCA Vic
tor, Philco, Zenith, Cros- 
’ey. Dar yra proga išsi
rinkti gerą naują radio už 
žemą “ceiling” kainą.

Geros mažos radios po

$19.95
Radios automatiškos su 

phonografu po

$35.00 ir auk.
Dideliuose, gražiuose ka

binetuose radios po

$69.00 ir auk.

Atlaikyta naujų, gasi- 
nių pečių, dulkių valytu
vų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų. Eina di
delis Birželio Mėnesio Iš
pardavimas ant namams 
rakandų.

JOS. F. BUDRIK, 
Ine.

3241 S. Halsted St. 
3409 S. Halsted St.

Tel. YARds 3088

Budriko Programai:
WCFL 1000-K. Sekmadie
nio vakare 6:30 
WHFC 1450-K. Ketvirta
dienį, 7-tą valandą vak. 
WAAF 950-K. Angliškai 
5:15 kasdieną.

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

Vieša padėka
Nuoširdžiai dėkoju vi- Į 

siems, kurie mane lankė ar J 
tai ligoninėj, ar namuose. 
Ypatingai dėkoju dr. J. Si
monaičiui, kuris mane taip 
stropiai prižiūrėjo.

Begalo malonu turėti ge
rų draugų, kurie nelaimėje 
neužmiršta aplankyti ser
gantį ir žymiai sutrumpina 
ilgas valandas.

Dar kartą nuoširdžiai a- 
čiū visiems. F. J. čižatiskas

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TanpykK apaangotoj jstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiausj atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Marklevrich, Prrs. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE________________ Tel. VIRGINIA 1141____________________________

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

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


