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Alaskos Teritorijose Japonų Nėra

lumpai
P. T.

Japonai
skelbia
MAISTO KLAUSIMAS.
žemės ūkio H
neliesu - laivynas
Claude R. Wickard andai

Nauja U. S. bazė

SUIMTA JAPONŲ, NACIŲ
ŠPIONAŽO GRUPE

(

pareiškė, kad prieš viene
rius metus U. S. vyriausy
bės viršūnėse maisto klau
simu mažiausia rūpintasi.
Vyravo nuomonė, kad Ame
rikoj gaminamo maisto pa
kankamai bus ne vien sau
ir “lend-lease” reikalams,
bet dar nemažas išteklius
galės būt atidėtas ateičiai.
Dabar, anot sekretoriaus,
pasirodo, kad ta nuomonė
buvo klaidinga..
Šiandie
daug maisto šaukiasi sąjun
ginės tautos ir Amerika tu
ri joms tai pristatyti, šian
die joms daug maisto siun
čiama, o kai bus įgyta dau
giau laivų, maisto siuntimas
bus padidintas, sako sekre
torius.
Amerikai maisto visgi ne
pritruks, pareiškia sekreto
rius. .Tačiau kai kurių jo
rūšių ateityje nebus galima
gauti. Žmonės turi įsisąmo
ninti, kad tai karo laikas ir
turi susivaržyti ir aukotis.

Kaina

Washingtonas, birželio 10
d.—Šiandie laivynas užgin
čijęs ašies radio skelbimus,
jog japonai okupavę Ameri
kos bazes Aleutų salose.
Laivyno atstovas paskel
bė pareiškimą, kuriame sa
koma, jog “mes neturime
jokių žinių apie bet kokius
japonus Alaskos teritorijo
se. Tikrai nė viena mūsų
apgyventa vietovė, sala ar
uolos nevarginamos nekvies
tų svečių iki šiol.”

Suimtųjų tarpe Vonsiatskis. Rinko in

formacijas japonams, naciams
Hartford, Conn., birželio
10d.—Šiandie federalis teis
mas apkaltino dr. Otto Willumeit vokiečių bundo vadą
Chicagai ir vidurvakarių
valstybėms, Gerhard Willhelm Kunze, vyriausį bundo
vadą, Anastazą Vonsiatsky,

Naciai sulaikyti
prie Sevastopolio

Gandai Apie Kovas.

rusų fašistų vadą. Jie apkal
tinti pasiremiant 1917 metų
špionažo aktų.

(Vonsiatskio vardas sene
sniosios kartos lietuviams
gerai žinomas, nes jo tėvas
Rusijos caro laikais buvo
žandarų viršininku Lietuvo
je. Nuo jo yra nukentėjęs
ir kun. dr. Kazimieras Ur
bonavičius už lietuviškumą)

Centras Chicagoje.
Kiek anksčiau buvo pla
čiai pasklydę gandai, jog
Pranešama, jog špionažo
(•‘Draujau” Acme teleplmto)
netoli nuo Alaskos vyksta! Galima sakyti iki pat kaklo pasinėręs amerikietis karininkas su
savo padėjėjais dir-1 Maskva, birželio 10 d. — centras buvo Chicagoje ir
Amerikos ir Japonijos lai ba jūriniams lėktuvams pakilti kelią naujoj kariuomenės, laivyno ir marynų statomoj
Sovietų pranešimai šiandie šie penki suimtieji asmenys
vynų kovos, bet iki šiol šie bazėj kažkur pietinio Pacifiko salose (Gfficial Navy photo).
pabrėžia, jog Sevastopolio planavę surinkti informaci
gandai nepatvirtinti.
gynėjai iki šiol neužleido ją apie Amerikos kariuome
Šiandie iš Tokijo paskelb
vokiečiams nė vienos pėdos nės moralę, skaičių, nusitei
VOKIEČIAI
PLANUOJA
ta, jog Alaskoje sunaikinta
žemės, nors kovos prie Kry kimą, ginklus ir aprengimą
kai kurios bazės. Panašų NAUJĄ TERORĄ
mo laivyno bazės didėja kas ir šią informaciją suteikti
Vokietijai ir Japonijai.
pareiškimą paakrtojo Ber
valanda.
Washingtonas,
birželio
10
Bernas,
birželio
10d.
—
Vo

menys.
i
lynas ir Roma, bet vėliau
kiečiai
šiandie
paskelbė,
jog
Pranešimai iš Berlyno pa d. — Autoritetingi praneši Tačiau rusų pranešimai1 Šiam šnipų centrui finan
Berlynas ir Roma paskelbė,
sinę paramų teikė Vonsiatsmai iš Vichy šiandie skel
jog japonai okupavę kai ku su Heydricho mirtimi bus reiškia, jog pakartotinos bia, jog po dviejų metų karo pripažįsta, jog vokiečių avi kis, kuris panaudojo savo
acijai kai kuriose vietose
pradėta nauji baudos žygiai atakos prieš okupacinę ka
POPIEŽIAUS TAIKOS
rias Aleutų bazes.
senis
maršalas
Petain
įsiti

pavyko prasiveržti pro rusų milįonierės žmonos turtus.
visuose okupuotuose kraš riuomenę šiaurėje, vakaruo
PLANAS.
Japonų Pranešimai.
tuose. Čekoslovakijoj jau su se ir rytuose sudaro rimtą kinęs, kad ašies valstybės apsaugą. Kai kurias fortifi
Princas Hubertus zu Loekacijas naciai apmėtę bom
Savo oficialiuose praneši šaudyta ir pakarta 275 as- pavojų antrojo ar trečiojo negali laimėti.
wenstėin, Amerikoj gyvenąs
Atmušta didelės nacių
Tuojau
po
Prancūzijos
bomis.
fronto ir todėl esą būtina
profesorius bėglys iš Vokie muose japonai ,aišku, savo
žlugimo, 1940 m., marš. Pe
imtis griežtų žygių.
tijos, Sočiai Science žurnale nuostolius žymiai sumažino,
atakos Libijos fronte
tain buvo įsitikinęs, kad Vo Koncentruoja Aviacijų.
o
Amerikos
žymiai
padidi

rašo, kad ašies valstybės
Šveicarijoje manoma, jog kietijos laimėjimas yra ne Rusai pareiškia, jog ūžė- J Kairo, birželio 10 d. —
veikiau suklups ir bus nuga no, bet jie skelbia, jog žu
pirmiausia nacių terorą ga išvengiamas, bet dabar jis mę Kerčią vokiečiai, mato Šiandie britų štabas paskel
lėtos, negu daugelio kitaip vęs jų vienas orlaivių vežioli pajusti Praga, Paryžius, įsitikinęs, jog Vokietija ir mai, nežiūrėdami nuostolių bė, jog vakar atmušta dide
manoma.. Tai dėl to, kad tojas ir kitas sunkiai suža Ankara, birželio 10 d. —■. Amsterdamas ir visa Lenki
jos sąjungininkai turės pra- į stengiasi užimti Sevastopo lio pobūdžio ašies atakos
Turį artimų santykių su
kaip pati Vokietija, taip ir lotas.
laimėti.
lį, kad tuo būtų baigta Kry ant Bir Hacheim atmuštos.
Berlynu neutralieji sluogs ja ir Jugoslavija.
okupuotų Europos valstybių
Tuo tarpu esą nuskandin i
mo okupacija.
Ir įvairiose kitose Libijos
Lavalis Kitaip Galvoja.
gyventojai jau negali ilgiau ta du Amerikos orlaivių ve-j niai šiandie pareiškė, jog Prancūzijoj 10 į dienų.
Kituose Rusijos fronto fronto vietose britų artile
feldmaršalas Hermann Goepakęsti karo sunkumų ir žiotojai.
Tačiau Vichy vyriausybės
Iki šiol Prancūzijoj kas
daliniuose, pasak sovietų rija, tankai ir aviacija at
ringas ir nacių propagandos
nacių teroro. Tik jam ne
diena būdavo sušaudoma ar galva Lavalis vis dar esąs informacijos biuro, įvyku
mušė ašies motorizuotas paI ministeris Paul Joseph Goe- pakariama po dešimtį asme kitos nuomonės. Vienas Ajauku girdėti keliamus su
sios
tik
lokalinės
kovos,
ku

bbels pasirinko sau vietą
manymus, kad po karo Vo
nų. Nelengvesnė našta ten merikos stebėtojas nesenai rios didelės reikšmės netu jėgas.
Turkijoje, kur jie galėtų ka ir Čekoslovakijai, kur su juo kalbėjos ir Lavalis
kietija ir kiti kraštai sąjun
rėjusios.
pabėgti, jei Vokietija pra
gininkų turėtų būt okupuoti.
Roma, birželio 10 d.—Ro
paskutiniuoju laiku sušau pareiškęs, jog Vokietija ne
laimėtų.
Anot princo, tas būtų nauja
mos radio paskelbė italų ka
Londonas, birželio 10 d.—
doma po 25 asmenis iš kar galinti pralimėti ir beto, An
agresija ir visą Europą už- Trečią naktį šį mėnesį blo Jau prieš kelis metus bu to.
glijos ir Rusijos laimėjimas
ro vadovybės pranešimą,
Naciai skelbia laimi
tvintų komunizmas ir bolše gos oro sąlygos sutrukdė vo sakoma, kad aukštieji
Europai būtų pražūtis.
jog italai atmušę britų kon- t
(Nesenai ir Lietuvoje už
vizmas.
nacių
pareigūnai
turi
susritratakas, kuriose dalyvavu
Beveik
panašiai
galvojąs
britų aviacijos atakas Vo
prie
Sevastopolio
nužudymų
dviejų
vokiečių
Kad ta baisi nelaimė neį kietijoje.
taupę užsienyje milžiniškus
ir Vichy vyriausybės gin
sios ir galingos tankų pajė
Berlynas,
birželio
10
d.
—
pareigūnų naciai sušaudė
vyktų, po karo reikia vyk
Šį mėnesį britų aviacija išteklius, nes jie netikėjo, keturis šimtus asmenų. Kiek kluotų pajėgų vadas adm. Nacių radio paskelbė karo gos.
dyti popiežiaus Pijaus XII pravedė smarkiausias orlai kad nacių režimas išsilaiky- i
Darlanas.
vadovyvės pareiškimą, jog
Pasak karo vadovybės, vo
jų žūsta nepaskelbtų sunku
paskelbtus taikos planus, vių atakas, kurių vienoje tų Vokietijoje.
Todėl marš. Petainas esąs
Vokietijos
kariuomenė
įsi

kiečių ir italų kovos orlai
pasakyti).
sako princas. Nes jei Euro dalyvavo 1,036 orlaiviai.
apsuptas įvairiausių politi
veržusi
giliau
prie
Sevasto

viai sunaikinę septynioliką
Jugoslavijoj esama ištisi nių intrigų ir skaudžiai jau
poje įsigalėtų komunizmas,
polio. šiose aršiose kovose britų orlaivių. Iš kovų nekaimai išnaikinti, nes juose
tai jis tuojau atsisuktų ir
Prezidentas
tariasi
čiąs daromą nacių spaudi
yra visokių ir žmonija nega
dalyvavo ir nacių aviacija. grįžę du italų orlaiviai.
buvę sustoję jugoslavai par mą.
prieš Ameriką ir štai būtų
li jomis naudotis be patva apie gumos trukumą
Nacių komunikatas taip
tizanai.
rimtas pavojus.
pat pareiškia, jog į pietry
rios taikos.
Wa8hingtonas, birželio 10 Pagaliau Pragos radio pa
čius
nuo Ilmenos ežero tarp
skelbė, jog vokiečių vyres
d.
—
šiandie
Prezidentas
Roo
ŽMONES IR KARAS.
I
birželio 3 ir 6 dienos sunai
seveltas sušaukė konferen nybei įsakius Čekoslovakijoj
KARO BONAI.
Prezidento Roo s e v e 11 o
I kinta 483 rusų kovos pozi
cijai apsaugos aukštuosius apsuptas vienas kaimas, visi
Sąjungininkų štabas Aus
Chungkingas, birželio 10
žmona vienam žurnale, New, U. S. iždo departamentas
pareigūnus pasitar imama vyrai iššaudyti, visos mote d.—Šiandie pranešama, jog { cijų.
tralijoje, birželio 10d.—Gen.
Yorke, rašo, kad daugumas' praneša, kad gegužės mėne
apie gumos trukumą ir apie rys išdeportuotos ir kaimas kinų partizanai ir regulia
MacArthur lakūnai vakar
amerikiečių dar ir šiandie1 sį nuo 1 iki 29 dienos imti
Londonas, birželio 10 d.—
suvaržymą gasolino varto sulygintas su žeme.
apšaudė japonų okupuotas
rioji kariuomenė pradėjo
nežino, kokiais sumetimais J nai, visoj šaly karo bonų
Aviacijos sekr. Sir Archijimo.
vietas Naujojoj Gvinėjoj ir
smarkias kontratakas prie
kariaujama. Ot, sako, kariau parduota už 615 milijonų
bald Sinclair šiandie pareiš Timoro saloj. Aatakose su
VVashingtonas, birželio 10
Nanchango, Kiangsi provin
jama, nes turima kariauti. dolerių. Už tą mėnesį kvota Kiek anksčiau paskelbta,
d.—Aukščiausiojo teismo cijos sostinės ir centrinėj kė, jog planuoja Anglijoje naikinta trylika japonų or
Anot prezidento žmonos, buvo 600 milijonų dolerių. jog bus pravesta senos gu
sudaryti bazes
Amerikos laivių ir žuvo tik du sąjun
yra sunku visus iki vieno Balandžio mėnesį parduota mos rinkimas ir jei jis duos teisėjas Frank Murphy lai Anhwei provincijoj, kad tuo
kinai palieka teismų ir iš būdu
gininkų orlaiviai.
sumažintų
japonų aviacijai.
žmones įtikinti, kokiais tiks už 536 milijonus dol.
teigiamų vaisių, nereiks pra
vyksta kariuomenėn.
Tuo tarpu japonų subma
spaudimą prie svarbaus Che
lais kariaujama, nes daug
Šio birželio mėn. kvota vesti Amerikoje gasolino
rinas apšaudė sąjungininkų
kiango-Kiangsi geležinkelio. niai mieste tebėra.
kas dar nejaučia karo sun yra 800 milijonų dol., o lie vartojimo suvaržymo.
Tuo tarpu Chushien j>au Kinų komunikatas pareiš laivą netoli Australijos piet
kumų. Kiekvienas turėtų pos mėnesį bus vienas bili Tuo pačiu laiku praneša- New Yorkas, birželio 10d.
žinoti, kad kariaujama už jonas dolerių.
, ma, jog Prezidentas renka —New Yorke jau šaukiama penkta diena laikosi apsup kia, jog kovose prie Chushi ryčių pajūrio. Komunikatas
laisvę, ir už patvarią taiką
Visų pareiga pirkti karo i medžiagą radio kalbai apie kariuomenėn vyrai 44 metų tas ir tikimasi, jog apsup en žuvę bent 7,000 japonų pareiškia, jog ataka buvusi
nesėkminga.
tieji kinų kariuomenės dali- kariuomenės.
visam pasauly. Laisvių gi bonus ir ženklus.
gumos trukumą.
amžiaus

Petainas tiki, jog ašis
turės pralaimėt

Naciai rengiasi
ateities bėdoms

Britai negalėjo
atakuot nacių

Italai

Kinai pradėjo
stiprias kontratakas

Laimėję.

Sunaikino trylika
japonu orlaivių

DRAUGAS

ž
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NAUJOS RŪŠIE) S PARAŠIUTAI

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

dėsnio agitavimo gavimui
naujų narių. Jeigu LDS kp.
matys reikalo, tai LDS cent
ras parūpins paskaitininkus
kur tiktai jie bus reikalau
jami.
Apskrities atstovai vien
balsiai užgyrė LDS centro
sumanymą, ir žadėjo sureng
ti tokius vakarus skirtingo
se kolonijose, taipgi paau
kojo $10.00 ‘iDarbininko’1
reikalams.
Po susirinkimo vietinė
kuopa suruošė vakarienę at
stovams. Per Vakarienę a t
stovai pasikalbėjo tarp sa
vęs apie geresnį ateityje vei
kimą. Ant galo buvo M. Jo
kūbaitės užkviesti į parapi
jos vakarą, surengtą Rau
donojo Kryžiaus naudai
Programoj buvo vaidinimas
o po to šokiai.
•
Čia reikia tarti padėkos
žodis Nevv Haveno 28 kp.
už paruošimą vakarienės ir
draugišką priėmimą, taipgi
kun. A. Gradeckiui už leidi

Kun. J. Židanavičisiis Pasidairius po
50 mėty kunigystės
Pittsburghą
sukaktuvės
! Pataisymams ir bažnyčios

mą vietos ir dalyvavimą sy
kiu, o M. Jokūbaitei už pa
kvietimą pasilinksminimui.
Ant galo ir visiems atvykusiems atstovams ir sve
čiams už jų pašvęstą laiką
ir gražias mintis.
Kap.

I atnaujinimui
Amsterdam, N. Y. — Bir-,
želio 28 d. sueis 50 metų1 Pataisymų ir bažnyčios
DR. VAITUSH, Ol>T.
kun. J. Zidanavičiaus kuni-| atnaujinimo vajui konvertuLIETUVIS
gystės. Tam nepaprastam į- kai bus šią savaitę visiems,
vykiui paminėti ir tinkamai kurių tik turime adresus,
pagerbti jubiliatą susidarė pasiųsti. Su aukomis nc"tikomitetas iš apie 25 asme-i dėliokite, kad neužtruktume
Mano 20 metų praktikavimas
nų. Komiteto valdybą suda su darbu iki vėlybam rude
jūsų garantavimas
Optometrically Akių Specialistas
ro šie: pirm. Mikas Kerbe-Į niui. Kaip atnaujinta baž
Palengvina akių įtempimą, kuris
lis, vice pirm. Motiejus Kaz nyčia atrodys, galite pama
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuolauskas, sekretorė Stasė Ki- tyti “sample” prie septintos
l “UrtLusan"
Acme teieonmtumo, skaudamą akių karštį, atitai
stacijos,
netoli
krikštelnyseliūtė, ižd. Petras Sargelis.
so trumparegystę ir
toliregystę.
Adeline Gray ilsisi naujos rūšies “nylon” parašiutu nusileidžiusi į žemę iš 2,000 pė
Prirengia teisingai akinius. Visuo
čios.
Atminkite,
kad
su
au

Komitetas laiko susirinki
dų aukštumų arti Hartford, Conn. Mrs. Gray yra vienatinė laisniuota parašiutininkė
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
mus ir darbas vyksta sklan komis turi prisidėti ne vie Connecticut valstybėje. Ji dirba parašiutų fabrike.
žiausias klaidas. Specialė atyda at
nas,
kitas,
bet
visi:
vyrai,
džiai. Parapijiečiai gausiai
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
remia visapusiškai komite moterys, vaikinai, merginos,
Suvažiavusius
atstovus
iš
priežasties
darbo
defense
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
vak. Seredomis nuo pietų, o Neto pastangas surengti tin- jauni ir seni, dideli ir maži. Iš L. D. S. Conn.
sveikino kun. A. Gradeckis, dirbtuvėse, nes visiems svar
dėlioj pagal sutartį.
Tai
visų
reikalas.
Bažnyčios
karnas pagerbtu ves. Kad.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
bu,
kad
Am.
J.
Valstybės
red.
A.
Kneižis,
P.
Katilius.
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
darbas vyktų dar geriau, ko atnaujinimas visų darbas, zapskričio suvažiavimo M. Jokūbaitė ir Srumskis.
pirma.
laimėtų
karą.
Vietoj
seimo,
mitetas pasiskirstė į komi-J šv. Kazimiero aukštesnės
4712
South
Ashland Av.
Dienotvarkėj
buvo
bėgan

laikyti konferencijas, arba
Lietuvių Darbininkų Są
sijas. Šie yra komisijų pir (High School) užbaigimas
Phone
YARDS
1373
tieji LDS kuopų ir apskri
jungos
Conn.
apskrities
su

paskaitas,
skirtingose
kolo

mininkai: rengimo — Jonas j
Mūsų aukštesnės mokyk važiavimas įvyko gegužės 31 ties reikalai. Svarbiausias nijose ir tuo būdu imtis diMikėnas, kvietimo — kun.
dalykas buvo Conn. apskri
LIETUVIAI
DAKTARAI
Juozas Raštutis, priėmimo los užbaigimas bu3 ateinan d. Šv. Kazimiero lietuvių pa ties nupirkimas trijų Apsau
TeL YARda 3146
— adv. Ant. Stokna, dekora čią nedėlią, birželio 14 d. rapijos svetainėje, New Ha gos Bonų. Aptarta šių me
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
ven,
Conn.
mokyklos
svetainėje
lygiai
cijos — Bronius Stankustų trilypės gegužinės reika DR. SELMA SODEIKA.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
Stankevičius, spaudos — moj 3 vai. Įžanga vis’ems dykai.
Susirinkimas buvo gana lai ir nutarta vykdinti kaip
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
O. D.
1446 So. 49th Court, Cicero
kytoja Ona Kadžiūtė, prog Ateikite pasižiūrėti ir pasi gausus, nes atstovų suva ir kitais metais.
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
AKIS ISTIRINEJA
ramos — art. Juozas Olšaus klausyti. Bus žymŪ3 kalbė žiavo iš, keturių LDS kuo
ir Penktadieniais
Antanas Kneižis buvo at-;
744 YVest 35th Street
tojai ir graži programa. Kal pų, būtent, 6 kp. Hartford,
AKINIUS PRITAIKINA Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
kas.
siųstas
LDS
centro
valdy■
bės angliškai: Rev. Dr. Ja
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Ofise randasi kiti pataisymo
Pirmadieniais tik 2-4
Kun. J. židanavičius yra mes Cox, o lietuviškai adv. 36 kp. New Britain, 5 kp. bos pranešti kp. atstovams i metodų
Pirmadieniais, Treėiadieuiais
įrengimai akims, kjuWaterbury
ir
vietinės
28
kp.
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
gerai žinomas plačiai visuo Stasys Gabaliauskas. Baigu
apie centro finansinį stovį l rioms akinių pagelba neužtenka.
Valandoe: 3 — 8 popiet.
New
Haven.
Be
to,
atsilan

menei, kaip Amerikoj, taip siems mūsų aukštesnę mo
TeL CANal 5969
ir kad centro valdyba ir di
VALANDOS:
kė
svečiai
:
Antanas
Kneiir Lietuvoj. Daug kas jį pa kyklą bus įteikti diplomai.
džiuma kuopų nubalsavo, Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.
DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
žis,
“
Darbininko
”
red.
ir
L
Antradienio ir ketvirtadienio
žįsta iš jo raštų kaipo “Sei Šįmet yra gražus baigusiųjų
kad šiais metais neturėti L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vakarais.
|DS centro raštininkas; Pra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rijų Juozą”. Jis nemažai y- būrelis.
DS seimo, nes daugelis kuo
2158
VVest
Cermak
Road
137 No. Marion Street
nas Katilius, LRKSA gene
Ofisas ir Rezidencija:
Ofiso teL CAN ai 2345
ra prisidėjęs prie Lietuvos
pų negali prisiųsti atstovų
Oak
Park,
Illinois
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9
2155 YVest Cermak Road
ralinis organizatorius, New
reikalų įvairiais būdais. Radio pusvalandžio,
Seredoj pagal sutartį.
(Prie
kampo
Lake
St.)
OFISO VALANDOS
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne
Amsterdamiečiai ypač turi kurį veda Povilas Dargis, Haven gabiausia veikėja M.
Telephone:
—
EUCLID
906.
LIETUVIS
DAKTARAS
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes.
teL:
HEMloek
1150
daug ką gero prisiminti a- piknikas šįmet bus Willock. Jokūbaitė, Mrs. M. J. Col
—
REZIDENCIJA
—
ANTRAS OFISAS
OPTOMETRISTAS
1441 So. SOth Ave., Cicero, IU
Tet YARda 2246
pie jo darbuotę. Jis savo il Pa. Country Club. Povilas ney iš Waterbury ir Stasys
Pritaikina akinius
2017
So. VVestern Ave.
Tel.: Cicero 7681
gų metų gyvenimu Sv. Ka Dargis nuoširdžiai visus šriupšas Jr., iš Hartfordo.
atsakomingai ui
Tel. CANsl 7171
DR. G. VEZELIS
prieinamą kainą.
Suvažiavimas
prasidėjo
zimiero parapijoj yra daug kviečia į tą pikniką. Visi
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
DANTISTAS
nuveikęs. Nestebėtina, kad t būsite patenkinti ir visi a- malda kun. A. Gradeckio,
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ VIRginia 1886
JOS F. BUDRIK
DR. G. SERNER
arti 47th Street
Šv. Kazimiero parapijos kle
ir parapijiečiai stengiasi į- tatinkamų žaislų rasite.
KRAUTUVĖJE
vaL:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
DR. AL. RAČKUS
bono. Prezidiuman įėjo šie
vertinti jo auksinį kunigys-1
Seredoj
pagal sutartį.
25
metų
patyrimas
tės jubiliejų prisidėdami į-j nija. Nepamirškim, kad to atstovai: pirm. — dr. M. J. 3241 So. Halsted St.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. Yards 1829 Telefonas: HEMloek 5849
vairiais būdais prie tinka reikalauja draugijos įstatai. Colney, vice pirm. — S.
Pritaiko Akinius.
4204 Archer Avenue
Telefonas:
Kreivas Akis
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
mo pagerbimo.
Tat šv. Kazimiero parapijoj | šriupšas, rašt. — B. MičiūIštaiso.
4
Calumet 4591
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Spaudos komisija priklausantieji prie minėtos nienė, ižd. — K. TamašiūOfisas ir Akinių Dirbtuvė
6757
So.
VVestern
Ave.
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
draugijos visi turi dalyvau nas.
3401 SO. HALSTED ST.
DEL BADIO PATAISYMO
OFISO
VALANDOS:
kampas 34th St.
ti dvasinėj puotoj. Be to, vi
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
PASAUKITE:
Valandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
DR. CHARLES SEGAL
ADVOKATAS
Nedėliomia pagal sutartį
si nariai turi lankytis į su
YARDS 3088
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 metu vedybinė
sirinkimus, kurie esti kas
Telefonas CAN&l 4796
4729 So. Ashland Ave.
mėnuo antrą šeštadienį 8-tą WHITNEY E. TARUTIS AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

sukaktis

zas ir Ona-Mikolskiūtė Bela
ikiai, 214 Marris St., šįmet
mini sidabrinę vedybų su
kaktį. šia proga lieka pa
linkėti jubiliatams sveikiems
sulaukti auksinio j u b i 1 i ejaus. Džiugu pažymėti, kad
Belskiai išauklėjo dukterį
Aleną ir sūnų Vytautą. Vy
riausias sūnus Pranas mi
ręs. Duktė ir sūnus priklau
so prie šv. Kazimiero para
pijos. Duktė nuo parapijinės
mokyklos dienų priklauso
prie sodaliečių. Jubiliatas J.
Belskis priklauso prie Lie
būvių Pašalpinio Klūbo, o
Belskienė prie bažnytinių
draugijų. Birželio 17 d. iš
kilmingai su Mišiomi3 šv.
minės tą sidabrinę sukaktį.

3133 S. HALSTED ST.

Praeitą mėnesį nariai pa
sirodė skaitlingai susirinki
me. Ir draugijos dvasios va
dui buvo džiugu. Linkėtina,
kad šis susirinkimos būtų
skaitlingas.
Repor.

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-toe
valandos vakare.
Telefonas CALumet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Tel. STA te 7672

Room 2014

buvusia
Asslstant State's Attorney
of Cook County
Dabar veda gencrallnj teisių praktika
po antraSu:

One North La Šalie St.
ROOM 1215 — Tel.: RANdolph S322
VALANDOS: nuo
ryto Iki 5 v. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
Specializuoja krlminallSkuose srltyae.

0

.

.

ii.

i

i-,-.

.

Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas. leisdami
išegzaminuoti Jas moderniškiausia
metodą, kuria rcgčjlrtio mokslas
gali suteikti.
35 METAI PAtVUtMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
vtsų akių įtempimą. ..

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; TaL Cicero 1484
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Trečiadieniais i pagal eutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vaL. vakare.

—

I ■■■ I ,

Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ftv. Vardo narių dėmesiui
I

DR. S. R. PALUTSIS

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

DR. BIEŽIS

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal Rutartį.
Ofiao telefonaa PROapect 6737
Namo telefonaa VTRginia 2421

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. EMILY V. KRUKAS

756 VVest 35th Street

DANTISTAS

Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.
{Mat 10, 22/

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2888
VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 in 4 popiet
NeriAlInmia Pagal Rualtartma

Tel.: HEMLOCK 2061

OPTO.METRISTAI

lkl 7:00 p. m.

DR. A. JENKINS

TaL OANal 0257
Raa. tai.: PROspect 6039

DR. JOSEPH KELLA

Telefonas: DANAI, 0523, dUcagr.
OFISO VALANDOS:
Kasdien »:«n a. m. Iki 1:10 p. m.
Trečiad. Ir ftefttad. 1:10 4. m.

Tol. Cicero 1484

Tel. REPnbllc 7868

6558 So. VVestern Ave.
OFISO V AI, AM DOS:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nno 10 iki 12 vai. dieną,

ir pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avenue

OFISO VALAND08:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. Tel. LAFayetta 0094
1821 So. Halsted Street
Offica taL YARda 4787
Namų taL PROapect 1980
Raaidanęija: 6600 So. Artesian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Tat YARda 6991.
6 iki 9 vai. vakar*.
Raa.: KENwood 6107.
4146 Archer Avenue

DR. A. J. BERTASH

Chicago, HL

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Res. 1625 So. 50th Avenue

6631 S. Califomia Ave.

PHYSICIAN AND SURGEON

TaL MIDiray 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.

Tai. OANal 6122

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
2201 YVėst Cermak Rd.
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitartu. Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZTDENCIJA:
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS

(2-troa lnboa)

OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki I
ir pagal sntartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sntartį. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.
Res. telefonas BEEley 0434.

Chicago, m.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaLt «tW 1-3; nua 6:30-8:30

Kampas U-tos

1913 So. Halsted St.

DR. A. W. PRUSIS

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
1801 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

4645 So. Ashland Avenue

Būkit Malonūs
SAVO AKIMSI

Telefonas: HEMLOCK 0201.

6924 So. VVestern Ave.

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

i DR. J. J. SIMONAITIS

ADVOKATAS

~i.

DR. T. DUNDULIS

Rea. 6958 So. Talman Ava
Rei. TaL GROvefciU 061?
| Offica teL HEMloek 4848

Stanislovas T. Gross

Kiėk anksčiau buvo rašy
ta, kad jubiliatai pirko Ap
saugos Bonų už $2,000.00, o
duktė Alena Už $200.00. K.D.

pripuola bendroji šv. Komu-

Ofiso tel. VIRglnla 0036
Reaidencijoi taL: BEVerly 8244

Centrinis Ofisas:

Lai Dievas laimina Bels
kius ir tolimesniam šeimy
niniam gyvenime.

Sekmadienį, birželio 14 d.

DR. PETER J. BARTKUS

ADVOKATAS

valandą vakare parapijos
Philadelphia, Pa. — Juo kambaryje.

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524
Emergency — call MIDiray 0001
Res. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.

2408 West 63 rd Street
Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON
Harrlson-Crawford Medical Bldg.

523 SO. CRAYVFOttl) AVE.
(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.
Sekmadieniais pagal sutartį

Rezidencija: VVEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park VVest
Rez. Tel.: DIVERSEY 6800

Kasdien nuo >:00 vai. ryto Iki 9:00 i

vai. vak.; trečiadieniais nuo •

raL erte lkl U:|l raL n***

I

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge"

D R A U O A B

Ketvirtadienis, birž. 11, 1942

NAMŲ FRONTAS

MATĖ MIDWAY
KAUTYNES

BuIų nuomų kontrolė

me kare. Anglija turėjo ap
ribotą kontrolę nuomų nuo
paskutinio karo, ir griežtą
kontrolę nuo dabartinio ka
ro.

10. KL. Kokius butų įren- dedama vietiniams autoritegimus kontrolės įstatymas' tams sulaikyti išmetimus iš
21. Ką Kanada darė su
namų, ir sumažinti ir sta
padengia ?
nuomų kontrole?
ATS. Viską, nuo buto ligi bilizuoti nuomas.
ATS. Kanada uždėjo aukš
16. KL. Ar šis įstatymas
“trailerio” — padengia atį ant visų nuomų domini
partamentus, lūšnas, mažus turi bausmių?
joj. Kontrolė yra 3ulig mak
ATS. Taip. Laužimas įsanamus, dviejų šeimų namus.
simumo nuomų datos, kaip
kambarių namus, viešbučių, kymo gali būti baudžiamas
Suv. Valstijose.
kambarius ir turistų stovyk-' maksimumo mokesčiu $5,000
las.
i arba vieno meto kalėjime,
Linksma nuotaika — tai
arba
abu.
dieviški vaistai, kuriuos vi11. KL. Ar nuomų kon-J
17.
KL.
Ar
galima
nubaus

trolės įstatymas liečia tik
ti savininką, kuris reikalaufederalius butų projektus?
Amo xt
ATS.
Ne. it
Visus
buu t*u s 1 ja
J arba bgauna nuomas auks,,
„ tesnes negu maksimumą?
apgynimo-nuomų rajone , i
b
n
ar tai jie būtų operuojami
ATS. Taip. Apart nusta
AMBROZAS
privačiai, korporacijos arba tytų bausmių, administrato
SNABAITIS
valdžios.
rius gali įgyti teismo įsakyVėliavininkas G. H. Gay,
Mirė birž. 10 d., 1942 m.,
12. KL. Ar krautuvės ir į mą sudrausti per aukštą mo- 25 m. amž., torpedinio lėk
4:25 vai. ryto, sulaukęs, pu
sės amžiaus.
biznio namai priklauso prie kestį, ir po rugpiūčio 1 d., tuvo skridikas iš Houston,
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Vilkaviškio
apskr.,
Gražiškių
šio paskyrimo?
administratorius arba nuo- Tex., kurs su lėktuvu nuparap., Gražiškių kaimo.
Amerikoje išgyveno 3 5 m.
ATS. Ne. Nuomų kontro- mininkas gali teisman pa-, muštas jūron ir paskiau iš
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Anelę (po tėvais Bal
les įstatymas apima tiktai, duoti reikalavimą dėl $501 vaduotas, pirmasis papasačiūnaitę); dukterį Oną ir žen
tą. Steponą Jucius ir anūkę
gyvenimo vietas.
' arba trigubai daugiau negu kojo kariniams autoritetams
Joyce; brolį Juozapą Serapi
ną ir jo šeimą;
pusbrolius;
13. KL. Kas yra "apgy-! nuoma perviršijo maksimu-’( apie įvykusias Midway kaupusseseres ir jų šeimas;
ir
daug kitų giminių, draugų Ir
(de- mą, kuri suma yra aukštes • j tynęs, kur japonai nugalėti,
nimo-nuomų rajonas
pažįstamų.
Lietuvoje paliko
gimines.
fense-rental area) ?
nė.
Jis matė tas kautynes.
Kūnas bus pašarvotas na
muose 5-tą vai. popiet, 1904
18. KL. Ar įstatymas ap
ATS. Administratorius ga
So. 50th Avė.. Cicero, III., tel.
Cicero 2964-J. Laidotuvės }li paskirti bet kurią šalies saugoja nuomininką prieš
vyks pirmad.. birž. 15 d. Iš
tas karas neprivedė prie tonamų 8:00 vai. ryto bus atly
dalį kaipo “apgynimo-nuomų išmetimą iš namo?
dėtas į šv. Antano parap. baž
ATS. Taip. Tai yra nele- kio trūkumo namų kaip jau
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
rajoną”, kada pagal jo nuo
pamaldos už velionio sielą. Po
monę, “apgynimo veikimai galu bi kokiam žmogui pra- mes patyrėme ligi šiol šiapamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapinees.
pasireiškė pakėlime nuomų šalinti nuomininką arba atNuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
gyvenimo vietose, kurie ne sakyti atnaujinti sutartį, to
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— .Moteris, lkuktė,
būtų pagal Emergency Price dėl, kad nuomininkas kreiŽentas Anūkė, Brolis, Pusbro
liai, PnsM-scrės lr Gimirjės.
peši prie nuomų potvarky-I Cicero
_ gy Antan0
Control Įstatymu.”
I.ald. direktorius Antanas B.
Petkus, telefonas Cicero 2109.
14. KL. Koki pakėlimai Į mo įstatymų. Įvykdinimui'
bažnyčioje _ birže.
“nebūtų pagal nustatymą”j nuomų aukščio OPA turi! j. g _ 13 dd __ kun Vinšio įstatymo?
plačias teises, kurios regu-.
Andriuška. Mic.
ATS. Bendrai kalbant, pa liuoja nuomų ėmimą.
Marian Hills, Iii. — semi
19. KL. Kokią galę val
kėlimai, kurie vestų prie in
narijoje — birželio 17 — 26
fliacijos, pelnagrobystės, spe džia turi sekti nuomas ir
dd. — kun. Juozas Dam
RAPOLAS STATKUS
kuliacijos ar išeikvojimą ap aptarnavimus?
brauskas, M.I.C.
Gyveno: 2259 So. VVestern
saugos paskyrimų, arba ku
ATS. Kainų administrato
Avenue.
Marianapolis, Conn. — ko
Mirė birž. 10 d., 1942 m..
rie apsunkintų žmones nu rius turi galę peržiūrėti bu
8:55 vai. ryto. sulaukęs pusės
legijoje
—
birželio
15
—
24
amžiaus.
statytų ir apribotų pajamų, tus, reikalauti, kad asmuo,
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
dd.
—
kun.
Petras
Malinaus

Kauno apskr., Ramygalos pa
arba vestų prie visuotinos kuris nuomuoja butą laiky
rapijos, Idikonų kaimo. Ame
depresijos. Toks padėjimas tų rekordus, kuriuos admi kas, M.I.C.
rikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
būtų pavojingas tautinei e- nistratorius gali peržiūrėti,
3 pusbrolius — Antaną Ir mo
Marian Hills, UI. — No
terį Oną, Jurgį tr jo moterį, ir
konomijai ir aktas stengiasi pagaminti raportus ir su vicijate — liepos 7 —46 dd
Petrą Statkus; pusseserę Ane
lę ir jos vyrą Joną Jasūnus. ir
tą išvengti.
teiktų informacijų po pri- — kun. Vincas Andriuška,
daug kitų giminių, draugų tr
pažįstamų.
Lietuvoje paliko
brolį ir seserį.
15. KL. Koks yra stovis siega.
M.I.C.
Velionis priklausė prie C.hlcagos Lietuvių dr-jos ir prie
20. KL. Ar nuomų kon
Fair Rent Committee kada
Grand Rapids, Mich. —
Lietuvių Piliečįų kllūbo.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
rajonas yra paskirtas?
trolė yra naujas dalykas?
Šv. Šv. Petro ir Povilo par
2110 W. 22nd Place. Laidotu
vės įvyks šeštad., birž. 13 d.
ATS. Ne. Per praeitą ka bažnyčioje — liepos 17 —
ATS. Fair Rent Commit
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas į Aušros Vartų par.
tee yra vietinė organizacija, rą daug valstijų įvykdė įvai 26 dd. — kun. Antanas Mabažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
ir gali lošti svarbią rolę pa- rias nuomų kontroles, bet žukna, M.I.C.
lą. I'o pamaldų bus nulydėtas

A.

+

A.

•T

si turėtų vartoti. Rūpesniai,
sukartimas, baimė, visos tos
gyvenimo rūdys, reikia nu
plauti linksmos nuotaikos
alyva. (D. V. Holmes).

+ *•

šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbroliai, Pusse
serė lr Giminės.
į

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

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

IzUd. direktorius; John F.
Eudelkls, tel. YARda 1741.

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

ARMATURE INSERTORS
AND CONNECTORS
AUKŠČIAUSIOS ALGOS YRA MO
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.

RUSSELL ELECTRIC CO.
340 West Huron Street
SI.IP COVER OPERATORĖS
Patyrusios, pastovūs darbai go ran
tuojami per visus metus, aukščiau
sias užmųkestis, malonios darbo są
lygos.
SI.IPCOVER CO.
620 W. \\'aslilngt:>n

HELP WANTED — VYRAI
MALĖJAS IR RYšOTOJAS reika
lingas — dirbti dešrų dirbtuvėje.
Pastovus darbas. Atsišaukite į —
SCOTT PETERSON & CO.
4450 Armitage Avenue

ZOFIJA TRIJONIENĖ
(TKKONIS)
(po tėvais Petrauskaitė)

Gyveno 4016 So. Rockwell
Street.
Mirė birž. 9. d„ 1942 m.,
Il:o0 vai. ryto.
Gimus Lietuvoie.
Kilo iš
Tiu-agėg apskr., Šilalės parap,
Kaukių kaimo.
I’al’ko dideliame nuliūdime:
2 dukteris — ^nelę lr žentą
Juozapą Lukošių, ir Antaniną
ir žentą Mykolą Masuką: 3
sūnus — Petrą ir marčią Ma
rijoną, Joną ir marčią Pran
cišką ir Robcrt; 7 anūkus; se
serį Prancišką; brolį Htanisniilovą Usavuge; bro'J Stanis
lovą lr brolienę Petrauskus, jų
šeimas ir daug ktų giminių,
draugų lr pažįstamų.
Velionė priklausė prie Tei
sybės
Mylėtojų draugijos Ir
prie Keistučio Pašelpos kliflbo.
Kūnas pašarvotas J. Liulevlčiaus koplyčioje. 4348 S. Ca
lifornia Avė. Laidotuvės (vyks
šeštad., birž. 13 d. Iš kop'yčios 9:30 vai. ryto bus atlydėta
Į šv. Juozapo par. bažnyčią,
38th St. lr S. California Avė.,
kurioj
įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą.
Po
pamaldų bus nulydėta ( šv.
Kazimiero kap nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir nažistamus
dalyvauti -&iose laid tuvėse.
Nuliūdę:— Dukterys, Sūnal,
Žentą*, Marčios Anūkai, Se
suo, Brolis, švogeris, Brolienė
lr Glmlr.ės.
Laid. Direktorius: Ant. M.
Phillips, tel. Yards 4908.

PATARNAVIMAI

KEPYKLOJ PAGELBININKAI
Turi būti greiti darbininkai. Valan
dos nuo 7:30 ryto iki 3:30 popiet.
Sekmadieniais ir šventadieniais ne
reikia dirbti. Valgis, uniformos lr
jų Išvalymas duodama. Amžiaus —
1 nuo 18 iki 35 metų.
HARDING’S, 21 So. Wabash Avė.

DIAMOND POINT SAW
FILING 1VORKS
Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių piūkių, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo sąrašo.
Prislųskite pinklus paštu ‘‘parcet
post.”
28 NO. LOOMUS STREET
TEL MONroe 1307

“TOOL MAKER8" .reikalingi, tai
pogi ir GRINDER HANDS (externul aml internal), LA THE HANDS
Ir CLKVKLANT) and GRIDJ.EY
SCRE\VMACH1NE OPERATORIAI.
Turi būti patyrę. Kreipkitės prie;
A. B. EQl IPMENT CO.
223 Mest Erle Street

TOOL

REIKALINGA MOTERIS gaminti
paprastus valgius ir abelnlems leng
viems darbams. Ketvirtadienio po
pietais ir kas antrą sekmadienį ne
reikia
dirbti.
Gera
užmokestis.
Kreipkitės prie ANTANO J. KRUSZA pašaukdami telefonu — BEVER1.Y (1(121.

MAKERS

Pastovūs darbai lr "overtlme” Išpildant A-l-A KARĖS KONTRAK
TUS. Gerai įrengta dirbtuvė, pa
togios darbo sąlygos. Tiktai pirmos
klasės darbininkai pageidaujam. At
sišaukite prie Mr. Breitenstein.
LION MANUFACTURINO CO.
2040 Belmont Avė.
JUN. 2010

MERGINA AR MOTERIS REIKA
LINGA prižiūrėti mažą kūdikį ir
būti ant vietos. Telefonu pašaukite:
PROSPECT 4363.

PRANEŠIMAS
VYRAI

IR

MOTERYS

NEATSAKAU už mano vardu pa
darytas žmonos skolas nuo Birže
lio 9-tos dienos. MIKE ŠEPUTIS,
3348 South Morgan Street.

REIKALINGI DEŠRŲ KIM.ŠĖJAI,
pastovūs darbai, gera užmokestis.
Darbai dienomis. Atsišaukite prie
Mr. Henry. UNITED PACKERS,
INO., 1018 Wost 37th Street.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. \Valter Nutow, 2200 W. 37th St.,
Chicago, Illinois.

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

PADEKONfi

t

TIKRAS BARGENAS
PARSIDUODA 6 kambarių mūrinis
bungalow, apdengti porčiai, furnaco šiluma. Kaina |4,8()0, reikia įmokėti tiktai |800. Narnas tuščias
tuojau
galima
jame
apsigyventi.
Atsišaukite sekančiu adreeu;
1846 SO. LAU NDAI E AVĖ.

Teaturlng a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC
ELZBIETA MIKOLAINIENfi
(po

tėvais

ADS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVURTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 0488-0480

TT. Marijonų misijos

š.

LASSIFIED

Milcriiitė)

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

PARSIDUODA —
2 fletų namas,
beismentas, tumoro šiluma, atikas,
garadžius ir maudyklės. Tikias bargenas. Kreipkitės prie savininko —•
2651 SO. TRUMBVLL AVĖ.

STATION WH!P,

Gyvenusi 1531 S. 50th Avė.,
Cicero, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
1942 m., Gegužės 23 d., 3 vai.
ryte.
Po gedulingų pamaldų
šv. Antano bažnyčioje,
tapo
palaidota Gegužės 27 d.,
šv.
Kazimiero kapinėje.
š’uoml reiškiame nuoširdžią
padėką Kleb. Kun. I. Albavičiui. Kun. Griniui, Kun. Ab
romavičiui už atlaikytas gedu
lingas pamaldas. Taipgi nuo
širdžiai ačiū Kunigams S. Adominui, A. Zakarauskui
už
dalyvavimą pamaldose laido
tuvių dienoje.
(Yra tokių žmonių, kurie už
gaib Stingą darbą nenori
im
ti užmokesčio, sako. kad Die
vas brangiau užmoka).
Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams, kurio
tų
nevystančių
valnikė'lų suaukavo daug —
Šv. Mišių.
Dėkojame
grabnešiams
ir
visiems da’yvavusiems šerme
nyse. Iaidotuv'se, palydėjimą
J kapus. Ir La'dotuvtų Di
rektoriui A. Petkui už gražų
patnrnavlmą laidotuvėse.
Vieno mėnesio
s kaktuvlų
bus atlaikytos šv. Mišios šv.
Antano
bažnyčioje.
Cicero
Bt-želio 23 d., 8 vai. ryte.
Giminės, draugal-gės, pažįsta
mi visi kviečiami dalyvauti Ir
paslme'st už a. a. Elzbietos sielą.
O tau n ario mylimą žmona
Ir motina lai Gal estingas Die
vas ut“*kia amžiną linksmybę.
Nuliūdę: Vyras Joną-, Sū
nus Jonas, Maitl ir anūkas
Richardai.

IBM Wig4u

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

2 FLETŲ MEDINIS NAMAS parriduoda — 906 West 5(>th Place.
5 ir 5 kambarių,
furnico šiluma,
pirmam aukštui. Parduodamas tik
tai už $3,200. Matyti galima tiktai
pagal šusterimą. Pašaukite telefonu
ABERDEEN 5717 po 6 vai. vakari-.
EMPLOYMENT

AGENCIES

Dievas algas Išmoka ne
savaitėmis, bet kiekvieno
žmogaus metų gale.

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

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

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

Motinos širdis, tai gelmė,
kurios dugne randasi dova*
nojimas.

RENDIIOJASI 4 KAMBARIŲ FLETAS, karšto vandens šiluma. Brighton Park apylinkėje. Garadžius ant
vietos. Paieško gerų žmonių. Atsi
šaukite sekančiu adresu: 4054 SO.
ARTESIAN AVENUE, CHICAGO.

VYRAM—MOTKRIM—VAIKINAM
IK MKItGINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse.
AIkor — nuo |24 Iki $110 J navuilę

ANT RENDOS

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

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

Memorials Erected Anywhere

I. J. ZOLP

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignlty
and Distinction.

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

LACHAWICZ IR SCNAI
2814 West 23rd Place
Tel. CANal 2515

KREIPKITĖS PRTE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Memher of the I.lthuanlan Chamher of Oomneroe.

MODERNI IšvIdinS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; še&tad. ir Sekm. 9-6 vai.

4605-07 SOUTH HF.RMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727
Radio Programa. — 1#:#» vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
Iš Stotie. WHIP (1(20). ru P. talttmleru.

42-44 Kast 108th Street
Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlchlgan Avenue
Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 I.ltnanlca Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue
Tel. CICERO 2109
6812 South We«rtem Avenue
Tel GROvehill 0142

P. J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

MAŽEIKA ir EVANAUSKA9

Skyrius: 710 We«t 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

3319 Lltuanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

D R A U G X B
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Nors ir profesorius, bet...
“Amerikos” bendradarbis V. Duoba gana plačiai ra
šo apie Columbia universiteto profesoriaus George T.
Renner nesąmones, kurias paskelbė žurnalas “Collier’s”
birželio 0 d. Prbf. Renner siūlo pokarinei Europai to
kią tvarką;
“Europoje turi būti tik devynios valstybės. O tai, bū
tent, stipri i<r suvienyta Vokietija, apsupta astuonių ki
tų stiprių valstybių, kurių kiekviena būtų tiek stipri,
kad atgrąsintų nuo agresijos. Vokietijai turi būti vo
kiškieji kraštai. Čia pat profesorius padeda ir Europos
žemėlapį, iš kurio matyti, kad Vokietija gauna; Ven
griją, Austriją, didesnę dalį Šveicarijos (Šveicarija pa
naikinama ir jos likučiai eina Prancūzijai ir Italijai),
dalį Belgijos, kuri taip pat panaikinama ir jos likučiai
tenka Prancūzijai ir D. Britanijai, dalį Olandijos, kuri
irgi panaikinama, o likutis atiduodamas D. Britanijai.
Vokietija taip pat gauna Liuksemburgą ir dalis iš Pran
cūzijos, Danijos, Čekoslovakijos ir Lenkijos, įskaitant
ir lenkiškąjį “koridorių”, kuris buvęs įžeidžiantis Vo
kietiją. Rytprūsiai paliekami Vokietijai. Vokietija ne
gauna tik Klaipėdos, rtes, įsidėmėkime, profesorius Lie
tuvą, panaikina ir ją su Klaipėda prijungia prie “CzechoPolskos.” Italija gauna Dalmatiją, Tunisą, Korsiką ir
Nicą (rodos, tai, viskas, ko ji prašo?).
Latviją jis atiduoda Rusijai, o Estiją prijungia prie
“Fennoscandic tJnion.”

Dėl to plano V. Duoba duoda rimtą ir visai teisingą
pastabą: •
“Toks tai yra amerikiečio profesoriaus George T. Ren
ner “planas” naujajai pasaulio santvarkai. Gilesnio ana
lizavimo j is nėra vertas ir tegu juo džiaugiasi tie, ku
riuos profesdrius apdovanoja. Mes tik galime pasakyti,
kad tai labai ciniškas dokumehtas. Nužudyti net 24 tau
tas vien tik Europoje nesirengia, rodos, ir pats Hitle
ris, o jei rengiasi, tai viešai apie tai nešneka.
O gal tą masinę tautų žudynę profesorius pateisina,
tuo, kad po jos užviešpatautų amžina taika ir gerovė?
Jis taip mano, bet čia pat siūlo Vokietiją padaryti dar
stipresnę, negu ji buvo 1939 metais pradėdama šį karą,
reikalaudamas jai atiduoti Liuksemburgo geležį, Veng
rijos kviečius ir kolonijų turtus Afrikoje, šitaip “stip
rią ir suvienytą” Vokietiją profesorius “apsupa” tokio
mis “stipruolėmis”, kaip sulipdytoji Czecho-Polska, ir
po to kviečia visus tikėti, kad tokia “santvarka” garan
tuoja taiką. Gal būt, bet ta, taika ar nebus tik Pax
Germanica?
Tad ko yra vertas šis absurdiškas ekstravagantiško
jo profesoriaus planas? Jis vertas tik vieno atsakymo,
ir tą atsakymą, pasižiūrėjęs į profesoriaus žemėlapį, jau
davė vienas aukštas Belgijos vyriausybės žmogus: “Never, never, never, not fbr one second of our lives.”

Seimu klausimu
Kii kurios mūsų centralihės organizacijos, kurios
kasmet laiko seimus, pradėjo abejoti, ar verta šiemet
šaukti seimus, ar ne. Nebelaikysianti seimo Lietuvių R.
K. Darbininkų Sąjunga, susvyravo Lietuvos Vyčiai, ne
rodo entuziazmo ir katalikai studentai, besiruošdami
prie savo metinio seimo. To priežastys — vyrai imami
į kariuomenę, apsunkinama trahspbrtacija, brangus
prie seimų prisirengimas ir t.t.
Kad seimavimams ir važinėjimams laikas nėra pato
gus, tai yra labai Aišku. Bet vis tik dalykai nėra dar
tiek pasunkėję, kad nebūtų galima seimus surengti. Ne
visi vyrai išvyksta į kariuomenę, ne visi yra taip pri
rišti prie darbų, kad negalėtų nub jų keletą dienų pa
sitraukti. Susisiekimo kliūtis taip pat galima nugalėti.
Tokioms idėjinėms organizacijoms kokiomis yra L.
D. S., L

V., Liet. Kat. Studentų Sąjunga, kasmet rei

kia stengtis nugalėti kliūtis, kad aukščiau minėtų or
ganizacijų seimai šiemet įvyktų.
Amerikos ir lietuvių tautos reikalai šiuo metu reika
lauja, kad mūsų organizacinis veikimas nesilpnėtų, bet
augtų ir stiprėtų.

Ketvirtadienis, birž. IT, 1942

i

Svarbus reikalas
The National Catholic Community Service yra oficialinė Katalikų Bažnyčios Jungtinėse Valstybėse or
ganizacija, kuriai yra uždėta didelė atsakomybė rūpin
tis tais žmonėmis, kurie yra pašaukti ginti nuo priešų
kraštą. Daugelio atvejų krašto gynėjai yra apsupti
mirties pavojų šešėliais. Negali, dėl to, būti didesnės
ir šventesnės ir Bažnyčios ir paskirų katalikų pareigos
visu kuo tik įmanoma padėti kovotojams frontuose ir
visiems tiems, kurie kuo nors yra surišti su krašto gy

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 11 d.)
Buvusiojo caro vargai....

Caro Nikalojaus vargai pa
šalinimu nuo Rusijos sosto
nesibaigia. Jis patraukiamas
į kriminalinį teismą už įvai
rius nusižengimus. Norima
jis aštriai nubausti. Mano
ma, kad caras bus uždary
tas Kronštadto tvirtovėm
e

Po svietą pasidairius

Pageltusiuose lapuose ra
dau įdomią naujieną, bū
tent inteligentiškumo sta
tistiką, kurią buvo paskel
nimu.
tus Chicago universitetinė
The National Catholic Community Service rūpinasi
akademija. Toji akademija
tuo, kad prie kariuomenės stovyklų ir netolimuose prie
dvasios ypatybėmis žmones
jų miestuose turėti rekreacijos centrus kariams, kad
susikirsti į 14 klasių, o bilijie Laisvomis nuo pareigų valandomis turėtų kur pri
siglausti, pasilsėti ir padoriose apystovose valandą ki
Daug nelaisvių,.,. Vokieti oną žmonių ji paskirstė ši.
tą praleisti.
jos laikraščiai skelbia, kad taip:
Retos dvasinės galios ge
NCCS priklauso prie ŪSO (United Service Organiza- centralinės valstybės šio ka
1.
tions). Visas darbas vedamas bendru susitarimu. Ben- ro metu paėmusios į nelais nijų
Genijų
24
dromis jėgomis dabar yra vedamas vajus, kad sukelti vę 2,874,271 kareivį.
Didelių
talentų
žmonių
32 milijonus dolerių to viso darbo finansavimui. Čia
147
ir aiškinti, berods, nereikia, kad kiekvieno mūsų yra
Katalikiško universiteto
Talentingų
2,423
šventa pareiga šiam tikslui suteikti gausią auką.
deimantinis jubiliejus... No
Be galo gabių
15,696
tre Dame universitetas mi
Gabių
63,563
nėjo deimantinį jubiliejų,
Mirė Katalikų Universiteto rektorius
Apygabių
162,279
Birželio 9 d. Vašingtone mirė žymus mokslininkas kurio įspūdingose iškilmėse
Vidutinių gabumų 658,806
vyskupas Joseph M. Corriga.n, Katalikų Universiteto dalyvavo kardinolas Gibbons
Mažesnių gabumų 400,000
rektorius nuo 1936 metų. Velionis vyskupas buvo su ir apaštališkasis delegatas.
Mažų gabumų
162,279
laukęs 63 metų amžiaus. Mirė nuo plaučių uždegimo.
Apykvailių
63,563
A a. vyskupas Corrigan, paėmęs universiteto admi
Sumažės saliūnų skaičius.
Kvailių
15,696
nistravimą, įvedė daug labai svarbių pagerinimų, pui Dabar iš viso Chicagoj yra
Bepročių ir pusgalvių
kiai sutvarkė finansiniu atžvilgiu. Be to, jis buvo veik 6,800 saliūnų. Kadangi ant
2,720
lus ir visuomeniškose organizacijose. Popiežiaus Pijaus gėrimų uždėti dideli mokes
Į pastarųjų skaičių žino
XI patarimu Amerikos vyskupai prie Katalikų Univer čiai, todėl užsidarysią apie ma, įeina ir Hitleris ir visa
siteto sudarė vadinamą Pilietybės Komitetą, kurio pir 2,000 saliūnų.
jo ašis.

mininku buvo paskirtas vysk. Corrigan. Į tą komitetą
jisai teikėsi pakviesti ir lietuvių katalikų atstovą. Gar
bė būti komiteto nariu teko šiuos žodžius rašančiam.
Velionies asmeny Katalikų Universitetas neteko di
delės jėgos, o Amerikos katalikų visuomenė uolaus, su
manaus vado ir veikėjo.

Vokietijos žmonės prieš Hitlerį
Sugrįžęs iš Europos Associated Press koresponden
tas Louis P. Lochner aną dieną kalbėjo per radijo ir
pranešė keletą svarbių, reikšmingų dalykų. Anot jo,
Vokietijos žmonės kasdien meldžiasi, kad jie būtų kuo
greičiausiai išgelbėti nuo Hitlerio rėžimo. Hitlerį vo
kiečiai vadina “nevokiškiausiu vokiečiu”. Jis yra neken
čiamas, tačiau beginkliai žmonės nepajėgia jo nusikra
tyti, nes jis turi tikrai stiprią karo mašiną. Ir su ta
mašina Amerikos kareiviai turės labai stipriai susirem
ti. L. P. Lochner sako, kad kova su Hitlerio karo ma
šina bus sunki, tačiau Hitleris “galima nugalėti, turi
būti nugalėtas ir bus nugalėtas”. Hitlerio sutriuškinimu
džiaugsis ne vien tik jo pavergtosios tautos, viso pa
saulio žmonija, bet ir patys Vokietijos žmonės.

Siūlo Amerikai du balsus....
“Darbininkas” rašo:
“Alijantų ofensyvai smarkėjant ir ašies pajėgoms
gerokai išsisėmus, vadovaujantieji pasaulio politikai
pradeda jau kalbėti apie naują Europos santvarką.
Daug tų sprendėjų yra pašauktų, bet maža teišrinktų.
Faktinai tai tik trys sprendžiamieji balsai siekia nu
lemti pasaulio likimą: Amerika, Anglija ir Rusija.
Jei būtų atsižvelgta į teisingumą, tai Amerika priva
lėtų turėti bent du balsu, nes tai jos lėšomis ir pa
sistengimu alijantų padėtis tiek pagerėjo, kad jau
gali ne tik apie ofensyvą kalbėti, bet ją ir pradėti.
Tai įrodė pastarieji iš oro puolimai kai kurių Vokie
tijos miestų. Jei busimoj taikos konferencijoj Ameri
ka turėtų tiek įtakos, kiek ji savo milžiniška pagalba
užsitarnavo, tai mažųjų tautų šansai nepriklausomy
bei įsigyti nebebūtų visiškai palaidoti.”

Nacių bestija eina prie galo...
“Garsas” pastebi:

“Kiekvieną dieną pasirodo naujų žinių apie nacių
egzekucijas okupuotose šalyse. Paskutinėmis dieno
mis didžiausią dėmesį kreipia egzekucijų vykdymai
Lietuvoje ir Čekijoje. Naciai patys pripažįsta, kad už
vieną jų oficialo nužudymą jie sušaudo 200 Lietuvos
gyvehtojų. Tą patį jie daro Čekijoje ir kitose šalyse.
Matyt, prieš galą naciai griebiasi tokių žiaurių prie
monių pavergtų žmonių nerimavimams ir nepasiten-

kiaimamš nustelbti”.

St. , Clair, Pa.... Gegužės
mėn. 30 d. pašventintas ker
tinis akmuo naujai lietuvių
bažnyčiai, šventino vysku
po įgaliotinis kun. J. Dum
čius. Kun. Augustaitis pa
sakė pamokslą.

Jurgis Baršaklas aną dien
susiriejo su žmona. Priėjo
net prie ženybų. Baršaklienė
kerta savo vyrui:
— Je, je, žinau, žinau, tu
ir ženijeis su manim tik dėl
to, kad aš pinigų turėjau.
•
Aną dien ant kampo lau
Rinkimai Rusijoj.... Visoj kiu strytkario. Šalę manęs
Rusijoj įvyko rinkimai vi du juodžiai šnekasi apie
suotinu balsavimu. Rinkta draftą. Vienas labai susi
apskričių ir miestų valdy rūpinęs, kad neužilgo reikės
bos. Balsavo ir moterys.
išvykti kariuomenėn. Kitas

Civiliai ir karas

jam duoda konsolę (surami
nimą) :

There’s two things that
can happen, boy. You is
either drafted or you ain’t
drafted. If you ain’t you can
forget it; if you is, you štili
got two chances. You may
be sent to the front and you
may not. If you go to the
front, you štili got two
chances, you may get shot
and you may not. If you get
shot, you štili have two
chances, you may die and
you may not! And even if
you die, you štili have two
chances.
Stoviu aną dien bankoj
prie “teller’io” langelio ir
laukiu savo eilės. Priešais
mane jauna mergina prašo
Defense Štampų. “Teller’iui” paklausus, kokios de
nominacijos, mergina greit
atsakė:

— Presbyterian.
— Jei aš pirksiu daiktą ir
užmokėsiu už jį $12.25, o vė
liau tą daiktą parduosiu už
$9.75, ar aš uždirbsiu, ar
nuostolių turėsiu ? Klausia
mokytoja mokinio.
— Ant centų uždirbsi, o
ant dolerų nuostolių turėsi,
— atsakė mokinys.
Daugelis žmonių nori iš
mokti taiklaus šaudymo zui
kių, fazanų ir kitų švėrelių,
nors yra ekspertai šaudymo
biliardinių bolių, “krapsų” ir
t. p.
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7373 Morkūnas,
Julius tė, Antanina (Juozas), 27,
(Antanas), 16.
farirlfer, tęs. Kiduliai.
7374 Morkunaitė, Elena
7390 Mozūras, Jonas, 29,
(Antanas), 17.
fšffftfer, rėš. Kiduliai.
7375 Morkunaitė, Janina 7391 Mozuraitis, Motie(Antanas), 14.
jus (JtirgisJ, 26, ėihployėe,
7376 Mularskis, Prahas rėš. MaHiampOlė.
(Vaitiekus), 43, emįrloyėe, 7392 Mozhhtlt S, Matas
res. Kėdainiai.
(JtirgiS), 27, štddfent, res.
7377 Mryželytė, Marija Igliškėliai.
(Karolis), 12, student, res.
7393 Mdzuraitienė, ElzbieI Seirijai.
ta (Motiejus), 67, farmer,
7378 Mryielis, Karolis res. Igliškėliai.
' (Augustinas), 52, employee,
7394 Mozuraitiene, Anta
nės. Seirijai.
, nina, 26, hotiševvifė, rėS.
f 7379 Muchlinas, Stepas, Kidtflidi.
’ born 1894, farmer, res. Ak7395 MOžUraitlš, Jdhkš
mėriiškių dvaras.
(Sihias), both 1912, fknrier,
7380 Mrichlirtlfenė, Elena, res. Kiduliai.
born 1894, housewlfe.
į 7396 Mozuraitytė, Graži7381 Muchlinaitė, Niara ha (Juozas), 1 year oild. res.
<StėpaS), born 1817.
Skirsnemunė.
7382 Mudmickas, Vacius 7397 Mozuraitis, Vytautas
(Antanas), 63, farmer, rėš. (Jddzaš), 7.
Še^a Normaihiai.
7398 MOzuraitytė, Stašė
7383 Mtičinskas, Jonas (Juozas); 13, študėnt.
(Povilas), 33, book-keeper,
7399 Mctturaitlš, Juozas
res. Kaunas.
(Juozas), 16, studertt.
7384 Mučinskienė, Viktori
7400 Mozuraitiene, Veroja (Stasys), 26, employee. hika (Tčhtaš), 44, farmer,
7385 Mučinskaitė, Algdtė, fės. ŠRifShėrhhhė.
(Jčhaš), 4 yfears oid.
. (Bus daugiau)
7386 Mažeika, Kazys (Mi
kas), born 1902, army offi
cer, res. Vilnius.
7387 • Mažeikienė, KatariFfer K/rtory .a
na (Teodoras), born 1910,
housewife.
U.
m • S.<: DEFENSE
» v - - ✓*»
7388 Mažeikaitė, Irena
BONDS
(Kazyš), 9.
STAMFS
7389 Mozerienė-Baimaityr
x•

NAUJA BAZfi PACIFIKO SALOS RAISTUOSE

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)
• '<1/

••

— «

/rt

7241 Montvidaitė, Elvyra,
25, hairdresser.
7242 Montvidas, Stasys
xvxAviA.AaivCt
ivimtUkC
(Jonas),
both 1906, fariner,
i* Acav&caO/i UVAU avUV.
i ^O’o !«▲« Vm»A«a U*>Aa«a»9| Axa1j tt įes. Bdrtkunlškiai.
7243 Montvidieh, Kataritlv?4u>k> / j O • , (Xa lai jr UaX1VV4)
na (Stasys), 41, housevvife.
les. K&Un<u.
7244 Mohtvidaitė, Kristi
uux i»xn.b.cVičiua, M.ecj'b
na
(Stasys), 6.
JMlnaa), UuiU ±aj.O, laimei,
7245 Montvidienė, Julija,
res. .auiutSM.iS.
42, nurse, res. Vilnius.
<2Uo
ivnuuis,
Adomas
/246 Montvidas, Andrius,
aub f t

A«JLa vCUulvV,

V Avičt

\ V ▲<£

Mulu xwi«

k(Stasys), 4d, teacher,

res.

j 7247 Montvidaitė, Alina,
7206 Mitkuvienė, Ona, 43, ig
teačner.
7248 Montvilas, Leonas
72(1/ Mitkutė, Laimutė (Titas), 46, farmer, rėš.
U. S. nauja bazė, padirbdinta kažkur pietinio Pacliiko saioje, kur iki šioliai buvo
(Adomas), 14, šeudent.
Gudžiūnai.
nepereinami
raistai. Išvesti reikalingi kiet ieji keliai ir į bazę sutraukta reikalingi ka
7208
Mitkutė,
Vitutė
7249 Matukas, Petras, 45,
rui motorizuoti įrengimai. Bazė yra reikšminga karo veiksmams Pacifike (Official
reS. Kačiukai Lazdijai.
J Adomas), ii, student.
7250 Mordusieftė, Vilhel Niavy photo).
7209 Mitkus, Juozas, 65,
mina (Tadas), 70, res. Igną
teacher res, Rudamina.
7210 Mitrulevičienė, An-1 linas Koncai
(Antanas),
res. Baisogala. Skėmiai.
7316 Molytė, Vanda (Alek sandra
30,
tanina (Kazys), 37, teacher,' ^51 Mordusaitė, Stasė,
housevvife.
7282 Morkūnienė, Zosė, Sandras), 14.
res. Prienai.
farmer, res. Ignalinas.
Į 7317 Molytė, Irena (Alek7348
Mostėika, Stasys
40, housevvife.
7252
Mordusaitė,
Anasta

7283 Morkūnienė, Veroni- Sandras), 5.
(Jurgis), 32, farmer.
7211 Mitrulevičiutė, Liuda
zija,
45,
farmer.
ka,
(Jonas),
34,
housfewif-,
,
7318
Molis,
Alfonsas
(Si7349 Mostėika, Brohius
(Vincas), 8.
7253 Mordusas, Bėtnar- .res. VyžUonOs Mediniai.
imas),
33,
employee,
res.
Ma
(Jurgis),
16.
7212 Mitrika Stasys (Ma d
36 farmer rįa KanCai
7284 Mbrkunas, Jonas žeikiai.
7350 Mosteikienė, Mikali
tas), 43, fisherman, res. Ignalinas>
(Juozas), 12, student.
7319 Molienė, Eugenija, na, (Pranas), 51, farmer.
Palanga.
7254 Mordusienė, Gertru7285 Morkūnas, (Vytau 22, nurse, res. Mažeikiai.
7351
Mostėika, Jurgis
7213 Mižutavičius, JUO- (ja
34 farmer, (with 2 tas (Juozas), 10, student.
7320 Molis, Jurgis (Alfon (Tomas), 62, farmer, res.
zas (Petras), 78, farmer, children).
7286 Morkunaitė, Nijolė sas), 4.
Bakaičiai.
res. Jonaičiai Grinkiškis.
7255 Mordusaš, Juozas (Juozas), 2.
7321 Mončinskienė, Mari___ _________
7352
Moskolenka,, ____
Kastė
7214 Mižutavičius, Mikas (Ahdriuš), 33, employee,
7287 Morkūnas, Antanas ja (Edvardas), 60, farmer, (Jurgis), 58, housevvife, res.\rįf‘
(Juozas), 32, farmer, res. res. Kaunas.
(JuOzaš), 50, farmer, res. i res. Vilnius.
Vilnius.
CIČlROš LIETUVIAI V§L
7256 Mordusienė, Stefa Grybeliai Utena.
Grinkiškis.
7322 Mondžijauskas, Vik- f 7353 Mosevičius, Viktoras
7215 Mižutavičiutė, Mari (Karolis), 32, housewife.
7288 MoševičiuS, Jonas toras (Stasys), 19, farmer, (Jonas), 63, cashier, res. 1
GRAŽIAI ATSIŽYMĖJO
7257 Mordusaitė, Danutė, (Juozas), 40, employee, res. res. Nurkiškiai.
ja (Juozas), 26, ‘ farmer,
,
Raseiniai.
(Juozas), 10, studeht.
res. Grinkiškis.
Kaunas.
7323 Mongirda, Vytautas
7354 Mosevičius, Kazys
6
7258 Mordusaitė, Oha
7216 Mižutavičius, Juozas
7289 Mocitaitis, Maksas (Jonas), 52, farmer, res. (Kazys), born 1911, emplo24, employee, res. Kaunas. Lukauskai Kretinga.
(Antanas), 40, farhier, rėš J (Juozas), 2.
yee, res. Vilnius.
St. Anthony Savings & Loart Aššbciatldn, Cicėf’Os Lie
7259
Mordinovas,
Povilas,
7290 Mockaitis, Juozas,
Lupikai Kelmė
7324 Mongirdiene,Sofija,
7355 Morkvenas,
Jonas,
tuvių finansų įstaiga, atsižymėjo U. S. Katės Bortų parda
7^217 Mykolaitis Juozas i 65’ colonel, reS- Kaltinėnai, 41, vvorker, res. Kiduliai.
42, housevvife, res. Lukaus- 37, teacher.
vime, ir yrta įtraukta j GARBES SĄRAŠĄ, kttriš buvO pa
oo 17 Mykolaitis, Juozas,
Mordinovienė, Alek
7291
Mockaitiehė,
Marija,
kai Kretinga.
7356 Morkveniene, Adele
skelbtas Gegužės mėnesyje per Federal Home Loan Bank
38, employee, res. Marijam sandra, 60, housevvife.
34, vvorker.
7325 Mongirdas, Vladas (Pranas), 37, teacher.
Administration, VVashington, D. C.
polė.
7261 Mordinovas,
Nikita • ^292Mockaitytė, Lydia' (Juozas), 64, physiciah,
..
res.
7357
Morkvenaitė,
Rūta
7218 Mykčiaitis, 25, Vvor
Visi lietuviai yra raginami pirkti karės bonus ir žen
, Aukštadvaris.
(jonas), 11.
ker, res. Vilijampolė Kau (Povilas), 23 farmėr, res. • (Jao2ag)> 3
klelius kiekvieną “payday” ir “tankiau”. Jos. F. GribausPa5®
‘“
e"_____________
e 5alt 2
j
7293 Mockaitytė, Nijolė
7326 Mongirdas, Tadas
7358 Morkvenas, Algis
nas.
_
__
kas, raštininkas Šv. Antano Bendrovės, patarnauja pirkė
7262 Mordmova, Jadvyga (Juozas), i months oid.
(Vladas), born 1908, engi- (Jonas), 6.
jams karės bonų ir ženklelių be jokio jam arba bendrovei
7219 Mykolaitis, Jurgis (Keistutis), 22, housevvife.
7294 Mockaitė (Juozas), neer, res. Aukštadvaris.
7359 Morkvenas, Riman
atlyginimo, pašvenčia darbą ir laiką dėl Kftfd lalfnėjihio.
27, engiheer, rėš. Kauhaš.
7263 Morkėvičius, Kazys, 1 month oid.
1 7327 Mongirdiene, Liuda tas (Jonas), 3.
7229 Mykolaitienė, Gigą,! 34, wofker, res. Lazdijai
Sekantis laiškas su pasveikinimu yra bendrovės gau
7295 Mockevičius, Jonas, I (Balys), 34, teacher.
7360 Morkus, Rimgaudas
23, hOtisetviffe, rėš. Kaunas. Pazapnai
born 1903, post office mas7328 Mongirdas, Bronius (Vladas), 14, studeht, res. i tas iš United States Savings and Loan Lcaguė, dėl atsižy7221 Mykolaitytė, Zinaida j 7264 Morkėvičius, Jonas ter, res/Babtai.
' (Tadas) 4
mėjimo pardavime karės bonų už suvirš 5% bėhdtovės
Kaunas.
(Juozas), 2.
(Juozas), 39, vvorker, rėš. Į -/296 Mockevičienė, Elena,
7329 Monkauskas, Stasys,
7361 Morkuvienė, Bronė ' turto.
7222 Mihheka, Kafoliš Pimpenai.
22, nurse.
27, employee, re3. Flateliai. (Jonas), born 1906, teacher,
(Valentinas), 44, vvorker, 1 7265 Morkėvičius, JuOzaš
7297 Mockevičius, Jonas 7330 Monkaukienė, Emili res. Kaunas.
UNITED STATES SAVINGS AND LOAN LEAGUE
rėš. Ignalinas.
' <M»kas), 36, teacher, res. (Ignas), born 1916, wor- ja, 36, housevvife.
7362 Morkus, Vladas, 44, '
22l Noiįfh La Saite Sttėėt
7223 Milinkienė, Barbora, Į Rokiškis.
ker, res. Raseiniai.
7331 Monkauskas, Anato- pilot, res. Kaunas.
Telephone Central 2234
43, housevrifė.
1 7266 MorkėvičiotėEmili7298 Mockevičius, Edvar- nj Us (Stasys), 11.
7363 Morkus, Juozas (Jo-1
CBicagO
7224 Miinesa,
Mlineka Henrikas
*.%
t'i o,
(das (Augustinas), 15, štu- 7332 Monkauskaitė, Nijo- nas), 54, farmer, rėš. CekdHenrikas I1 29’ teacher, 1 res-X- Rokiškis.
tv
Morton šodfish
7267 Morkevičiute, Dan-| dent, re8. Skirsnemun8.
B (Stam), #.
(Karolis), 10.
va.
Executlve Vlče-Fresldent
Jdrie S, 1042
7299 Mockevičius, Anta7333 Motiejūnienė, Uršu7225 Mlodženovskis, Vy- ivuole (Juozas), 2, res. Ro7364 Morkuvienė, Kazė
tautas {Jonas), 55, fariher,
72eg Morkūnienė, Stefa nas (Stepas), 47, farmer, lė, born 1906, farmer, res (Juozas), 42, housevvife.
Dear friend GrtbauskSft:
res.
Pinučiai
Lazdijai.
Viešintos.
7365
Morkaitė,
Genovaitė
rėš. Riešė Izabeliria.
i (Kazys), 25, liOusev/ife, res.
note from
May hsue of the FJBDERĄL
7300 Mockevičienė, Agota,
7334 Motiejūnas, Jonas, (Juozas), 20, farmer.
BANK RĖVlĘW .tha't voi have been placed on the Honor
7226 MlodŽenovškienė, Ja Biržai,
born 1898, farmer, res. Vie7366 Morkaitė, Ona (Juo-1 for having sold War Bonds in an artiontit ejfcėeafnig ffte her
nina (Jonas), 47, housevvife. 7269 Morkunaitė, Rita (Pranas), 32, farmer.
cent of yotfr artsets.
7301 Mockevičius, Vytas gintos.
zas), 17, student.
7227 Mortkėvičiuš, KšaVė- (Jurgis), 2.
i 7335 Motieįuniehė, 68,
This is certaiifly a cprtnrtėndable pCrformance and rtfeHbt
7367 Morkus, Juozas (Juo
ras (Ksavėtšs), 55, fafrtier, 7270 ’ Morkūnas, Jobas (Antanas), 17, student.
lot more applause tnšn this note of congratuiatlon. Thė »
7302
Mockevlč.us,
Stasys
farmer,
res.
Viešintos
zas), 9, sthdent.
War Bonds is orte of ihė moAt sigtifffcaiit ėhštrtbuttolfš
res. Alėksandravas.
(Antanas), 47. carpenter,
(Antanas),
16,
res.
Lazdijai
1
-7336
Motiejūnienė.
Ona
___ __________
7368
Morkunaitė,_ Gražina
thė ššvingš and loan associations can make towarfl winntrtg thė
7228 MdnkeviČienė, Mari- rea Biržai,
war.
ja, 77, farmer, res. Maišto-f
i Morkūnienė, Annin ' 7393 Mockevičiūtė, Oda (Adomas), 78, farmer, res. I (Kazys), 4, rss. SaringėS.
You are making a real contrtbųtloh to that ęnd and I Kopė
u’’ J3' A
P
| Šimonys ApirĮai.
7369 Morkuna8 Kazys
Salanija (Petras), 39, house- . 'V™
that you keep up the pėės.lge (ft the savings and loan bustfiesš
7304
Mockevičius
^Pranas
7337
Motiejūnas,
Jonas
(Mart
nas|
,
35
,
7229 MonkeVičius, Jonas W1fe, res. Biržai.
by cohttflued first class pėrfotmahėe irt thH dlrectkfn.
(Juozas), 32, farmer.
(Bronius), 50, farmer.
į
7272 Morkunaitė, Birute (Antanas), 19, student.
Sincerely,
7305 Mockus, Vytautas 7338 Motiejūnas Vyte.is
7230 Monkevičienė, Jani- (jona8); 16, student.
MORTON BODFISH
ria, 32, farmer.
, 7273 Morkūnas, Ignas (Augustinas), 22, army offi (Julius), born 1934, res.
Executive Vice-President
cer,
rėš.
Skirsnemunė.
Kėdainiai.
ri
.
,
.
.
.
7231 Menkus, Teodoras (Kazys), born 1906, stiby
7396 Mockus, Juozas (Juo 7339 Mottejunaitė, Behe- 7371 Morkūnienė, Elena,
Mr. J. F. Orihauskas
(With farrtily), 45, emplo- offtoer, rės. Vilnius,
zas),
36,
fartnėr,
res.
Kelmė,
dikta
(Julivs),
born
1925,
45,
farmer
,
res
Grybeliai
Į
St. Anthony Savings and Loan Assn.
yee, res. Vilkaviškis.
j 7244 Morkūnienė, Elėonolartl) South 4?th Court
7307
Mockienė,
Judita
re8
.
Kėdatoiai.
Utena.
7232 MonstaviČienė, VIa- ra, (Matas), 43, teacher,
Čtėero,
Illinois
(Motiejus), 87, teacher, res., -7340 Motiejūnienė, Augus 7372 Morkūnas, Bronius'
dė (Jurgis), 45, employee, re8 Kaurras.
_
tina (Jonas), born 1903,1 (Antanas), 18,
res- Tverai.
| 7275 Morkūnas, Vytautas Kelmė.
7308
Mockus
’
,
Mindaugas
employee.
i
—
---7233 MOhfltavičiūS, Tadas (Kazys), 17, student
7341 Motiejūnas, Julius
(Petras) 7, res. Tverai.
,
Morkūnas,
Balys (Juozas), 5.
7309
Mockus,
Algirdas
(Ignas),
born 1898, emplo
7234 Mohstavičhrtė, Lydi- (jUOfcag) borb 1915, army /T
. „
yee, res. Kėdainiai.
ja (Petras), 5.
! offiėėr res Ukmėtrė
(Juozas), 2.
7238 Montevlla., Albinas
7^’
Jonas ,
7342 Motiejaitis, Sigitas
TaupykK apšaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti mvo atėltj. Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
Jokūbas), 40, teacher, res. (Antanas), S8, teacher, reg I U“®“. 1, 5 months oid.
(Juozas), 3 years oid Ma7311 Mochortas,
Mochortas, Abti
Ahtanas rijampolė.
Laukuva.
Mažeikiai
7311
Duodam paskolas už 4T/?% it aukščidu
7236 Montstilienė, Vincė
7278 Morkunaitė, Gražina (Juozas), born 1924,
stu
7343 Motiejaitienė, Tonė,

Pavytę Garliava.

f

.

727

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

(Juozas), 82, teacher,

res.

/Tomas), 34,

teačbėr,

res., dent, res. Vilnius.

Laukuva.
Bcveikiai.
' 7312 Moizeaas, Ignas, 45,
7237 MontSVilaitė, lreba
72ff9 Morkubas, fcdvafdas *es- Vilnius.
(Albinas), 12, stridebt.
(Matas), 42, farmer, rea.
7313 Moizesienė, Sofija,
7238 Mohtsvilaitė, Saloblė Kybtfrtai Vaikai.
48, farmer.
(Albinas), ), 6.
• 7*280 Morkūnienė,
Erna1 7314 Molis, Aleksandras
7239 Montsvilaitė, Regina' (Edvardas), 40,
farmef, (Juozas-, 42, farmer, res.
(Albinas), 0;
! reS. Kyburlal.
Imbradas.
7240
Montvidienė, 69,' 7281 Morkūnas, Matas 7315 Molienė, Ona, 32,
housevvife, res. Marijampolė (Jonas), tora 1893, tėacher, housevvife.

25, dentist, res. Marijampo15.

7344 Motiejaitis, Juozas,
30, public notary, res. Mari
jampolė.
7345 Mostėika Vytautas
(Stasys), 5, res. Bakaičiai.
7346 Moste'ka, Adolfas
(Stasys), 7 months oid.
7347 Mosteikienė, Alek-

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Macklewl<h. Pres. and Mgr.

tm ARCHER AVENUE

Tel. VIBfilNIA 1141

—

,,

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

D.

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

C.
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Ketvirtadieni?, biri. 11, 1942

CHICAGOS TAUTINES GRUPES PASIŽADĖJO PILNAI REMTI PATRIJOTINES IŠKILMES

Rašo: Viktoras Balanda

Ministrantų: E. Daugirdas.
Mokyklos Sodalicijos: L.
Mačekonytė. Demokratų Klu
bo: K. Rauskinas, M. Kareckas, J. Raudeliūnas.

Esu giliai dėkingas dien- vename. Dabar prieš savo
rašeiui “Draugui”, kad duo akis turėsime vaizdą, kurs
da man progos rašyti šiuo padės mums suprasti Ame
Roseland — ARD 4 skyr.:
svarbiu reikalu. Pasiryžau rikos valdžios aparatą.
A. Cutrienė, P. Dibulskienė,
parašyti 25 klausimais i r
P. Plekavičienė, S. Zaleckie
Pirmiausia pasistengsime
duosiu jiems atsakymus.
nė, A. Rimkienė, šv. Onos
patiekti keletą klausimų aKas su jais susipažins, pa
dr-jos: G. Gedvilienė, M.
pie miesto valdžią, kurių,
tirta, neturės vargo tapti
Norvainienė, O. Spogienė, O.
mūsų patyrimu, dažnai klau
Amerikos piliečiu.
Baskienė, F. Dabulskienė. L
sia būsimo piliečio arba piAukštų mokslų nėjusiam
! RKSA 33 kp.: J. Lekšienė,
lietGS.
žmogui gana sunku išsivaiz-'
J. Kancevičienė.
duoti ir suprasti Amerikos Kas yra Chicago miesto
Dievo Apvaizdos parap. —
valdžios aparatas. Šiais ra- majoras? Who is the mayor
ARD 5 skyr.: T. Stučinskiešiniais pasižadu tą sunkeny-jof the city of Chicago? AtĮvairios tautinės grupės per savo vadus pasižadėjo entu zijastingai remti rengiamas milžiniškas patrijotines iš nė, A. Grikšienė, K. Serei
bę palengvinti. Žmogui yra: sakymas: Chicago miesto
kilmes Soldier Fielde, Grant parke, ateinantį sekmadienį, kur bus Vėliavos Diena, Sąjunginių Tautų Diena ir pa kienė. Moterų Są-gos 3 kp.:
labai sunku išsivaizduoti šis majoru yra Edward J. Kelgerbtas didvyris gen. Douglas MacArthur. Nuotraukoje yra šie tautinių grupių vadai: John T. Zūris, Rev. M. N.
dalykas. Jam atrodo, kad A- ly; Edward J. Kelly is the Starzynski, Rev. Peter Cinikas, Miss Adele Eagodzinska, P. S. I&mbros, Leonard Šimutis, Rev. Ernest Zizka, Va V. Galnaitė. Mokyklos Soda
licijos: A. Cesnaitė, V. Pet
merikoj yra trys valdžios. mayor of Chicago.
dini S. Jittlov, Michael Belden, AValter F. Panka, John Duzansky, Michael Kaniuk, Rohdan Pelechovviicz, Rev. rošiūtė. Ministrantų: Al. IJis mato miesto valdžią; jis
Tie klausimai, kuriuos pi Kornelius Kirstink, John Troike, L. T. Walkowicz, Richard Matuszczak, Bruno Dziekanowski, Miss Rose G.ulgowski, vanauskas, Al. Norgėla, šv.
mato šteito valdžią ir jis lietybės davėjai klausia yra
Rev. Victor Barbulescue, Rev. Peter Stiyachich, Theodore Ticktin, Henry J. Dende, Joseph Hawrylewicz, Mrs. Fran-' Onos dr-jos: U. Jučienė, O.
mato federalę valdžią.
gana lengvi. Amerikos pilie ces Wroblewski, Mrs. Irene Gaines, J. M. Burr, S. D. Hejn a, Stanley Kolodziejczyk, Joseph Jakicic, Karol Burke,! Stokienė, F. Vaitkaitė, J.
Taip faktinai ir yra: mies tybė nesunku yra gauti. Emil Kolasa, Otto Mrock, Dr. Walter Silge, Richard Man gold, Richard Sieven, Thomas Gibbons, Thomas Mclner- Į Vidmontienė, P. Zaburaitė.
to, šteito ir federalė valdžia. Kiek sunkiau yra tiems žmo ney, Miss Beatriče Lang, Anthony Kasper, Christian Ludbigsen, D. Frank Coccia and Stanley Pieža.
| Rožių-Lelijų Klubo: O. LuReikia suprasti, kad federa nėms, kurie nemoka nei kiek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- košienė, P. Barauskienė, O.
lė valdžia, yra valdžia visos anglų kalbos.
Serijos F bonas yra 12
1 mutis, J. Grišius, prof. K. O. Landienė. Šv. Kryžiaus Stokienė, F. Ivanauskienė,
Amerikos. Ji paliečia tuos Viena moteris buvo gerai metų priaugimo bonas, iš- ARD XXIII seimo
Pakštas, O. Jurgaitienė, M. Moterų dr-jos: A. Jurgaitis, S. Vidugeris. TT. Marijonų
reikalus, kurie apima visą susipažinus su klausimais ir Cistas pagal ‘ discount baj Petrošaitė, O. Radavičienė, H. Kauffman. Sodalicijos: Bendr. 26 skyr.: T. Kikienė,
protokolas
plačiąją Ameriką: 48 šteiP. Vaišnorienė, A. Čepienė, B. Petrokas, S. Bučnis. Mo O. Bankevičienė, L. Abroatsakymais pilietybės reikatus. Šteito valdžia tai palie
, O. Prosevičienė, V. Kataus- kyklos Sodalicijos: P. Ka- maitienė, J. Kikis, F. Iva
le, bet anglų kalbą mažai ži kainos. Je’gu bus išlaikytas
(Tęsinys)
čia tiktai vieną šteitą kaip
12
metų,
tai
bonas
ims
nuo

: kienė, E. Pauža, B. Masi- marauskaitė, L. Žemgulytė, nauskienė, O. Lukošienė. Anojo. Tą patį klausimą, kurį
Illinois. Miesto valdžia turi
i šiame rašte paminėjau, jei šimtį, kuris bus lygus 2.53' $4.00 C. Zizas. Po $3.00: I liūnaitė, V. Trust, M. Jona- L. Žemgulytė, B. Keterytė, pašt. Maldos dr-jos: O. Auvaldžią tiktai miesto, kaip
jos būtų paklausę tais žo nuoš. per metus priskaityta B. Bytautienė, A. Simonavi-1 vičius, O. Šliužienė, O. Pe- F. Pečeliūnaitė, A. Stako- gaitė, M. Kavaliūnaitė, S.
Chicago, Waukegan, Melrose
Sereikienė.
džiais, kaip mūsų čia yra pa prie perkamos kainos ir už- čienė, J. Matukaitis, V. Mit-! rednienė, A. Martinkienė, A. nytė, E. Gaidelytė.
Park. Miestas turi tiktai to
minėta, ji būtų labai gerai skaitomas 2 sykius per me-;kus. Po $2.00: M. Dambraus ( Nausėdienė, A. Remidaitė,
Bridgeport — ARD 2 sk.:
kią valdžią, kiek šteitas įkur
kas, P. Danušienė, Wm. Sa P. Petroškevičienė, D. Reatsakius. Bet, ant nelaimės, tus.
E. Stanevičienė, A. TolvaiCINCINNATI, O. — Ha
damas tą miestą jam, per
baliauskas, M. Talikauskie- minienė, J. Petkūnas, E.
tas klausimas buvo pastaty
Serijos G bonas yra 12 r nS N N., P. Baliauskas, L. Prosevičiūtė, H. Žemgulienė, šienė, Z. Giržaitienė, A. Ka- miltono apskrity 96 katali
jo čarterį leidžia.
tas kitais
žodžiais. uos
Jos bu(tas
Kitais zuuziais.
uu- metų
ginamosios įplaukos
lašinskaitė, O. Bendrauskie- kų parapijinės
mokyklos
Lengvesniam supratimui vo užklausta šitaip: Who is bonag išduota.3 arba perim Merkelienė, A. Rumšlitis, O. P. Armonienė, P. Vaitulie- nė, J. Norkienė, U. Gudienė, pardavė 100,000 dolerių ver
tų trijų valdžių patartina the boss of the city of Chi- mas pagal pilną vertę ir Gumbaragienė, J. Čepulienė, nė, M. Petrokienė, M. No- P. Radavičienė. Ministrantų tės karo bonų ir ženklų.
pasiimti lakštą popierio ir cago? Atsakymas yra — duoda 2.5 nuoš. per metus O. Samsonąitė, K. Garuc- rušienė, V. Zabunaitienė, F. dr-jos: Z. Giržaitis. Mokyk Apie tai pranešė mokyklų
kaitė, O. Rašinskienė, E. E- Vaitkaitė, E. Čukauskienė,
ant jo paišeliu parašyti di- Mayor. Bet ji, vargšė, trūkslaiko, kurie yra mokami 2 lig> j. Klkis. K Paieliūnie- A Graibienė, E. Rudienė, los Sodalicijos: M. Balan viršininkas kun. mons. Carl
delį kaip galint ratą (circ- tant kalbos, negalėjo atsa syk per metus Naujas apJ n{ N Norvainienė, S. Siul- T Atroškienė, E. Urbonie- dai t ė. Apašt. Maldos dr-jos: J. Ryan,
lę). Šis ratas reikia savo kyti. Jos pilietybės reikalas
T. Ručienė, Z. Giržaitienė,
mintyse išsivaizduoti fede-1 buvo atidėtas ir patarta per r.bavimas dėl tur.ų (hold- sien8 M Mikalauskienė. Po Į n5 B. Rudokienė, P. Ka- S. Bučienė, J. Abromavičie PERSKAITĘ “DRAUGI”,
mgs) .s $100.000 psr vienus $100. p BurblenA D Mi. rauskien5i E Brownienė, L.
ralę Amerikos valdžią. Tame 10 dienų eiti mokyklon. Pra- kalendoriškus metus serijoj
nė, S. Melinienė, A. KripieDUOKITE JI KITIEMS
dideliame rate prašau pasi-1 ėjus tam laikui, ji gavo pi- F arba G, arba abiejose, y- kalauskaitė, A. Poška, J. geputienė, A. Milašienė, D. nė, O. Runelienė. Tretininkų
TO RELEASE FLOVV OF
rašyti kitą, mažą ratuką ir lietybės popieras, kuo dabar ra ant pirkimo kainos (cost Bukauskienė, M. Motejukai- Sipavičienė, O. Saliukienė, dr-jos: P. Jančauskaitė, R.
tė,
P.
Turskienė,
J.
Žiogas,
E.
Brazauskienė,
A.
Žagūtą ratuką išsivaizduoti kai- • didžiuojasi ir džiaugiasi,
I price), bet ne ant subrendi- E Zaieckįenė, A. Kišonienė, nienė, M. Zajauskienė, N. Y., Čepaitė, J. 'Mačeikienė, J.
po Illinois šteitą. Šiame ma- Tat, atminkime, kad miesBudrevičienė, O. Bendaus'mo vertės (rnaturity value). Q Brencienė) S. Trumpulis,
Get a bottle of Kruechen Saite tonlght.
Half an hour before break faet, take aa much
B. Gailienė, S. Mačienė, O. j^jene, S. Bučienė, M. Kama- aa
žame ratuky padėkite kokį to bosas yra majoras, šteiwill he on a dime ln a glaaa of water (hot
or cold) or ln your morning cup of tea or
tašką. šį tašką išsivaizduoti to bosas yra gubernatorius, Iždas pabrėžia, kad tūks- ( A. Valančius, P. Maskolai- Mačiulionienė, P. Trupickas, < rauskjeng Moterų Są-gos 1 coffee
and keep thla up for 30 daya. Kruachen
taken thla way helpe relieve auch aymptoma
alck bead&chea, bowel alugglahness and
kaipo Chicago miestą, arba o Amerikos bosas yra pre- tančiai asmenų, korporacijų, i tis, K. Pakeltis, P. Petkus, M. Rugis, M. Masalskienė, kp.: A. Nausėda, B. Bytaut, aa
ao-called blllous indlgeation whea dne to lnlow of bite from the gail-bladder.
darbo unijų ir kitų organi- S. Staniui:s, P. Bitūnienė, D. Gasparkienė, P. Trijonie- H. Nedvar. Amžinojo Ro aafflcient
tą miestą, kuriame mes gy- zidentas.
You can get Kruachen, a famoua English
formula made ln the U. 8. A., at any drug
zacijų š iais metais jau nu- j D. Gudžiūnienė, P. Savickie- nė, P. Marozaitė, M. Stanis- žančiaus dr-jos: O. Kazlaus •tore. You muet bo aatlefled or money back.
pirko iki $50,000 dabartine ! nė, P. Aurelikas, P. Stanis- lovaitienė, P. Balčiūnienė, J. kaitė, A. Stočkienė, P. Jan
IŽDO DEPARTAMENTO SPRENDIMU KARO BONŲ riba dėl kiekvieno kolendo- lovaitis, E. Andreliūnienė, Stankienė, J. Lenkšienė, V. čauskaitė, A. Gilienė, J. Buriško meto. Pagal naują pa M. Tamašauskienė, M. Gurs- Karčinienė, P. Jackūnienė, drevičius, O. Valatkienė. So
RIBA DVIGUBAI PADIDINTA
tvarkymą šie bonų pirkėja: kienė, P. Jonaitienė, S. Bart- K. Simonavičienė, R. Evins- dalicijos: C. Slapovicz, S.
Iždo sekretoriaus Henry' ba turto (holdingą) f ęsis galės nupirkti dar už $50,000 kaitė, J. Stočkienė, Wm. kas, L. Druktenienė, P. Iva Woodman, A. Kazlauskas.
Morgenthau Jr. pranešimu, j kalendoriško meto laiką ir per sekamus 6 mėnesius šių Couble, O. Musteikienė, E. nauskienė, M. Petrauskienė, Gyvojo Rožančiaus dr-jos: SVAIGINANČIU OI?RYMU VAR
fraternalės organizacijos, sa apima šiuos 1942 m. Gali- metų, t. y. nuo liepos 1 d. Sabaliauskienė, P. Va'kut'is, E. Genienė, S. Bartuševičie- T. Gricienė, Z. Giržaitienė, TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
nerviAkumo,
dr bulio,
nemigos,
vitarpinės pašalpos skyriai,1 ma įgyti $25 vertės serijos iki gruodžio 31 d., 1942 m. P. Malinauskienė, O. Šir nė, O. Jurgutienė, S. Lauri S. Bučienė. Labd. Są-gos 5 ; kausmo ar silpnumo kolų (nenrlt s ar rheumatizmo), tankiai vi
vinskienė, D. Jocienė, F. šlio naitis, V. Budvitis. Viso — kp.: B. Naujokienė, J. Šlio dų
moterų skyriai ir pmašio3 F boną už $18.50. Serijos G
lai užkietėja ar perdaug liuosnūs. Širdies skausmus. Vartotojas
gerienė,
M.
Rūkas,
A.
Pet

bonai
parduodami
nuo
$100.
$4,357.40.
įstaigos dabar gali investuo
ir aankiai gali p-adėti negirdėtus
geris, A. Banys.
halsus girdė i. isi aidinti n-būtua
raitienė, B. Juraitienė, P.
INSURE YOUR HOME
ti $100,000 per metus į A.
Nebus pakeitimo dabarti
da'ktus ar kalbėti su savimi.
North
Side
—
ARD
3
sk.
:
VI-MIN pagelbsti apga ėti mais
Zvengelienė, P. Norkienė, O. Seimo dalyviai
J. Valstybių Karo Bonus,, nės r’bos $5,000, kaipo asAGAINST HITLER Z
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
Kareckienė,
Tamoševičienė,
lu vartotojai tankiai kenėia. Tai
Brazauskienė, P. Kalnia, J.
ser'jas F ir G.
menų norma, serijos E boyra tas trūkumas kuris priveda
Tovvn
of
Lake
—
ARD
ljšv.
Cecilijos
dr-jos:
O.
Mipr'e kenkimo rervų. vidurių, skil
Klikūnas, P. Budrifcienė, P.
Naujas patvarkymas pra-'nų bet kokiais kalendorišvio ir t. t. VI-MIN yra vartoja
skyr.:
J.
Čepulienė,
S.
Šim-1
lerienė,
M.
Kareckienė,
E
mas ir rekomenduojamas Šimtų.
Aitutienė, A. Jonaitienė, P.
deda veikti liepos 1 d. Jis kais metais.
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
Maskolaitienė,
P.
MaskoJoikienė,
O.
Kasputienė,
M.
Ma

veda prie blogo jpr timo. Pamė
Bernotienė, O. Kuodienė, P.
Serijos E bonai gali būti
buvo padarytas todėl, kad
ginkite tr "pastokiae ant savo ko
tis,
M.
Tamoševičienė.
šv.
tukas,
S.
Jurgaitė,
O.
Sriu

jų" greitai.
Karanauskienė, K. Sereikiedaugelis tų organizacijų, ku registruojami tiktai asmenų
VI-MIN kapsules galima gauti ir
nė, P. Raštutienė, A. Tol- bienė, V. Bučnienė. šv. Elz Rožančiaus dr-jos: V. Dau per paAtą, pr's'unčiant pinigus,
rios atidėjo numatytą sta vardais. Bet serijos F ir G
arba C. O. D,
vaišienė, P. Ručienė, K. Zib- bietos dr-jos: H. žemgulie girdienė, A. Martinkienė, M. Bonkutė su 60 VI-MIN kapsllių
tybą iki karo pabaigos, nu gali būti registruojamos di
kainuoja $2.00
raitė, E. Bitinaitė, P. Urbo nė, V. Bučnis. Šv. Pranciš Kareckienė. šv. Juozapo dr- Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių
sprendė tuos pinigus įdėti desnių investorių: turto glo
ka'nuoja $3. 0.
nienė, N. Martinaitienė, J. kos Rymietės draugijos: S. jos: V. Rėkus, J. Bardaus- Pars'duoda
bėjų, organizacijų, korpora
į Karo Bonus.
tiktai prie:
kas, S. Bitautas. Šv. Onos
Knapp,
J.
Stoškienė,
J.
JeGedminas,
S.
Brazauskas,
M.
cijų,
neinkorporūotų
įstaigų,
STEVEN
’S PHARMACY
Iždo viršininkai pabrėžia,
dr-jos: M. Rugienė, K. Ki #03 W. 8»rd Street. Tel. F.NG. (1515
Kavaliūnaitė,
O.
Augaitė,
V.
i
sulaitienė.
Tretininkų
dr-jos
:
kad šie bonai nėra naujos darbo unijų ir kitų gr upių, i
CHICAGO. II.L.
2WWAR SAVINOS BONDS L STAMPS Birgelis, P. Gailius, L. ši- O. Sriubienė, J. Palekšienė, šonienė, M. Tamoševičienė.
serijos leidinys. $100,000 ri- kaip ir asmenų vardais.

LIVER BILE

Nervous? Shaky?
No Pep?

L'©K /C
,7
- ----\
I Everybody ravės about
r

MIRACLE WHIP!
Its "different” flavor
alvvays makes a hit.
MILUONl AMU—Miracle Whip does work uiondtis

with salads t A unique combination of old-fashioned
boiled dressing and Ane mayonnaise, Miracle Whip is
by fat America's favorite salad drassing.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Laimingieji Liet
Piliečių S-gos piknike
Sekmadienį, birž. 7 d., ne
žiūrint lietingos dienos po
pietų vėsaus oro, L. P. S.
piknikas įvyko Sunset parke
su numatyta programa, nors
mažesniame maštabe. Lai
mingieji, kurie laimėjo do
vanas pirkę tikietus yra šie
asmenys:
1) Jubiliatas kun. A. Deks
nys, Laimėjo vyno ’ uiką.
2) Mrs. R. J. Rundle, 2725
So. 43 St. laimėjo rankinu
ką.
3) Mrs. Martins, 3225 S.
Halsted St. — stiklinių lėkš
čių rinkinį (setą).
4) Antanas Pakeltis, 4417
S. Artesian Avė. — moteriš
ką suknelę (dresę).
Šia pačia proga Liet. P.
Są-gos skyrius reiškia di
delę padėką visiems pasidar
bavusiems pikniko ruošime,
programos išpildyme ir sa
vo atsilankymu ar laimėji
mo tikietų pirkimu parėmusiems mūsų darbus. Ypač
mes dėkojame Kubaičiams
už parką ir malonų patar
navimą, Bridgeporto Liet.
Gelb. Fondo skyriui už taip
nuoširdų pasidarbavimą pik
nike prie baro ir virtuvėje.
Čia mes ypač dėkojame Bub
nienei, Aleliūnienei, Gudie
nei, Čiurienei ir Petrauskai
tei ir vyrams: Aleliūnui ir
Balandai; taip pat linksma
jai Ateitininkų su jo kom
panija šokikų grupei, kuri
pašoko tautiškų” sokttį^r* vi
są publiką užkrėtė nauja
dvasia, kuri tuoj įsijungė į
ratą ir užtraukė dainą: “Lai
gyvuoja Lietuva, mūsų bran
gi tėvynė...”

IR PATI DARBUOJASI
IR KITUS REMIA

J. Mackevičius daug
darbuojasi Brighton
Parko kolonijoj
J. Mackevičius, Standard
Federal Savings and Loan
Ass’n of Chicago preziden
tas ir vedėjas, iš Brighton
Parko bendruomenės buvo
vienintelis Community Chi
cago Pledge Campaign for
U. S. War Bonds komisijoje
atstovas. Kampanija įvyko
gegužės 11, 12 ir 13 dieno
mis, bet tik dabar sąkaitos
užbaigtos.
Brighton Parke gyvena
apie 45,000 lietuvių ir kitų
tautybių žmonių. Jie pasižą
dėjo kas metai p'.rkti $1,835,275,37 vertės karo bonų. ;
Daugumas pasižadėjusiųjų
yra lietuviai.

Standard Federal Savings
and Loan Association praei
tais metais pirko 50,000 dol.
vertės karo bonų. Šiemet
tiek pat pirko.

Demokratų Klubo
narių dėmesiui
Bridgeport. — Birželio 11
d. Lietuvių Auditorijoj įvyks
11 Wardo Lietuvių Demo
kratų Politikos Klubo mė
nesinis susirinkimas 8 vai.
vak.

Visi nariai kviečiami nesivėluoti. Yra daug svarbių
reikalų svarstymui. Nors
piknikui komisijos yra vis
kas "tinkamai priruošta, bet
susirinkime reikės padaryti
paskutinis “aptašymas”. Pi
knikas įvyks Liepos darže,
Willow Springs, III., birž. 14
a.

Ačiū visiems.
Taipgi visi nariai atsimin
L. Pil. S-gos skyr. valdyba kime, kad dabar eina klubo
naujų narių vajus. Paragin
kime savo kaimynus prisi
Mirė Am. Katalikų
rašyti. Šis susirinkimas bus
Universiteto rektorius su vaišėmis, kurias pateiks
stambus biznierius F. WoiŽiniomis iš Washingtono, datas.
Korespondentas
tenai Georgetown ligoninė
je praeitą antradienį netikė
tai mirė vyskupas J. M. Varžomas busais
Corrigan, 63 m. amž., Ame
važinėjimas
rikos Katalikų universiteto
Apsaugos transportacijos
rektorius.
ofisas paskelbė, kad nuo
Susirgęs plaučių liga vys
kupas antradienio rytą pa liepos 1 dienos visoj šaly tu
ri būti nutraukta autobu
imtas į ligoninę ir vakare po
sais tarnyba
(išvažiavi
7:00 mirė.
mai) tarp m estų, į
golfo
Vyskupas Corrigan buvo į ir atletines žaismes ir į ki
žymus švietėjas ir jaunimo tas užmiesčiuose rengiamas
auklėtojas. 1936 m. popie-1 pramogas, kaip tai šokius,
žius Pijus XI jį paskyrė rėk piknikus ir tt. Tas yra ry
šium su padangų taupymu.
torium.
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Ona Kasputienė

,

Januoliai kol kas
nebus šaukiami

Susirinkimai

Vyskupas Sheil įšventina
kunigais dešimts dominikonų

18 ir 19 metų jaunuolių
registravimąsis visoj saly
Jo Eksc. vyskupas B. J.
įvyks šio birželio mėnesio Sheil, Chicagos arkivyskupi
30 dieną.
jos
auxiliarus vyskupas,
Iš Washingtono praneša, šiandie, birželio 11 d., įšven
prezidentas
Rooseveltas tina kunigais 10 dotninikonų
spaudos konferenc joje pa auklėtinių Dominikonų Stu
reiškė, kad tie įsiregistravę dijų Namų koplyčioje, River
jaunuol ai negreit bus šau Forest.
Tai bus antrosios šios rū
kiami tarnybon. Sako, jų
šaukimo klausimas aptaria šies iškilmės šv. A b^rto Di
mas, bet iki galut'nio nus džioj o dominikonų provinci
prendimo ims keletą mėne jos namuose, kurie prieš
dviejus metus įkurti domi
sių.
nikonams darbuotis viduri
nėse vakarų valstybėse.

Brighton Park. — šv.
Kaz. Akad. Rėmėjų 6 skyr.
susirinkimas įvyks ketver
Kun. Peter O’Brien yra šios ge, birželio H d. tuoj po
pamaldų mokyklos kamba
provincijos provincijo’as.
J. R
Įšventinami
auklėtiniai ryje.
yra iš įvairių valstybių: NeWHOLESALE~
braskos, Wisconsino, Rhode I
Island, Ohio ir Mass.
LIQUOR
ĮSTAIGA

Nauji kungai išvyks į sa
vo tėviškės laikyti primici
jų. Paskui grįš į River
Forest dar toliau vienerius
metus studijuoti.

Ištežlojante
l<> vi 4
Chicago.

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

2/n omą Town of Lake ka
N. KANTER, sav.
talikiškų draugijų veikėja ir Budriko programa
MUTUAL LIQUOR W.
stambi rėmėja. Ji yra narė
Gatvėkaris nušoko
4707 So. Halsted St.
Moterų Sąjungos 21 kuopos, šį vakarų
Telefonas: BOULEVARD 0014
nuo bėgiu
yra amžinoji narė Šv. Ka
Gražios
mūsų
liaudies
dai

zimiero Akademijos Rėmėjų
■
■ „■
......... —
■■ .......
yra artimos lietuvio šie- Rcosevelt road gatvėkaris
Draugijos, garbės narė Lab nos
■
—
■■
1.1
■
■
....,
■
■
.
..........................
.
■ —
lai. Budriko programos nuo|ties Canal gatve nušoko nu°
darių Sąjungos, taip pat į- pat pradžios jų leidimo to- bėgių ir šonu atai‘ra“k« i
lf A ę R A R A D Pasirinkti ir Prisipirkti
L/AI l\/A«J Lz/AD/Al\ Geresnės Rūšies Anglis
amžinus savo vardą į dienr.
kitą pravažiuojantį gatvėATEINANČIAI ŽIEMAI
“Draugo” Mašinų Fondą. Be mis dainomis pasižymi ir karį.
KOL KAINOS NEPAKILĘ IK KOL JŲ DAR GALIMA GAUTI!
dž’ugina radio klausytojus.
to, nėra, to visuorpenlnio dar
Geresnės Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
Policija praneša, kad apie
Tad ir šį vakarą turėsite
(Valdžios
patarimai anglininkama nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
bo, prie kurio nebūtų prisi
progos išgirsti vieną daini 50 asmenų smarkiai sukrės- 1 dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas*namu reikalams)
PRIPILDYKIT SAVO SANDCIJUS IŠ SEKANČIO PASIRINKIMO:
dėjus. Su savo vyru Antanu
ninkų, būtent Kazį Brazį, ta, bet nė vienas nesužeis
------- VVEST VIRGINIA Pocaliontas Mine tlun, Iš <Į«Q Pfl
ne tik išaugino sūnų ir duk
ja Ą A
gerų mainų, daug dulkių Išimta. Perkant 5 ipO.vU
kuris yra pasirengęs palink tas.
_ \ tonus arba daugiui, už tonų ............................
terį, kurie jau yra vedę, bet
LAF Į
Smulkesni yra daug pigesni.
sminti klausytojus rinktinė
taip pat gražiu gyvenimu įBIJkCK BAND LUMP anglys, ui
$10.50
mis dainomis mūsų kompo Mini 95 metu
tonų .....................................................................
sigiję puikų apartamentinį
zitorių. Akordionistas Jonas
KOPl’EKS COKE (KOKSAI), už vie- <j?l O QC
namą adresu 7657 So. San\
nų tonų, .......................... .. ..............................................
gamon St. Puikiai įrengus Sereika akompanuos daiini- sukakti
.ninkui ir taipgi išpildys ke
gyvenimą beliko tik džiaug
CRANE COAL COMPANY
Laikraštis The Chicago
letą puikių numerių. Bus ir
tis, bet netikėtai staiga pa
TEL. PORTSMOUTH 9022
kitokių įvairumų. Todėl pa Tribūne vakar minėjo savo 5332 SO. LONG AVE.
šlijo sveikata vyro, kuris a- siklausykite šios puikios gyvavimo 95 metų sukaktį.
pie Kalėdas 1940 m. atsisky programos šį vakarą nuo 7 1847 m. birželio 10 d. lai
tf
rė iš savųjų tarpo. Ir po vy iki 8 vai. iš Cicero stoties kraštis pradėta leisti ir pir
VVHOLESALE
ro mirties O. Kasputienės WHFC, 1450 kil. Juos rū mojo numerio tik 400 kopi-,
veikla ir dosnumas nesibai pestingai prirengia ir leidžia jų buvo atspaudinta.
FURNITURE
gia, Ji pilna gyvumo toliau Jos. F. Budriko radio ir ra
BROKER
dalyvauja, draugijose, dar kandų krautuvė Chicagoje, ' J1ŪH ESATE KVTKOlAMI ATSI
LANKYTI I MTRV HPKOIAL1
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
Dining Room Sets — Parlor
buojasi ir remia kilnius tau 3241 S. Halsted St.
S.
SEKANČIŲ MUZIKOS
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
INSTRUMENTŲ
tos ir visuomenės darbus. Ji
4 M M
— Radios — Refrlgerators —
taip pat yra Moterų Sąjun
Washers — Mangels — and
Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
gos 21 kp. choro narė.
Stovės.
komi prte visokių Baiabanų se

I AI

CONRAD
Fotografas

TO ROUSE FL0W
♦ 0F LIVER BILE
Oet a bottle ot Kruachen Balta ton'gbt.
Halt an hour before breaktast. take ae rauch
aa wlll lie on a dlme ln a glaaa ot water (bot
or cold) or ln your mornlng cup of tea or
coffee and keep thla up for 30 daya. Kruachen
taken thla way helpa relieve auch lymptbma
aa aick headaches. bowel alugglshneaa and
so-called bllloua tndlgeatlon when due to Isanfflclent flow of bile from the gall-blsdder.
Ton can net Kruachen, a famous Engllah
formule mada ln tha U. 8. A., at any drug
•tora, Tou mušt ba aaUaSed or money back.

Studija {rengta pir
.nos rūšies su mo
derniškomis
uitaidomis ir Hollyvvood

šviesomis.
Darbas
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
r«l.: Biznio - ENGto«rood 0888
Rea.: r ENOttfrdda

—

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

A. B .O. DRUMMERS S ER V lut
•14 M*xweU Street, Chicago

Nationally

advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
f?

. ' .Ji

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

tų, greiti pėdintai “Cynibols" Ir
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, “Hi-Boy after beat Pėdais“
benams Ir
orkestroms, Trūbos,
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
nai "Standard” išdirbysčių, Smulkoa, Cellos, Strūninial Basai, Gultarai, Banjos, alūnai, lr "cases'’,
"mouth pleces", “mute reed8“, ir
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
rinkimas smuikoma smičių
Lr
"cases“. Pataisome ir atnaujina
me Visokių Išdirbysčių phonografus ar Jųjų dalia

Yards 2588

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS ?
Dėl gerfaaslo palengvihlmo
kreipkite* prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAZlNfeJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI

liAPGlTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vlenintėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

■> Arches,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jūsų kojoms, kad palengvinti visus kojų skaus-

— Vienuolikti metai; SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. |
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

mus.
“HEALTH SHOES.” Paduškaltėa dėl Komų, Callouses
ir Bunions.

WHFC-I45O kil.!

BATU pw,8,“,m“ 20c

WMIMar paplatinimas

6755 So. Western Avenue

189 NO. LA SALLE ST.

Pilone: GROvehilI 2242

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

r\ A p A n Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflšies
L//aD/AIx Namų Materijolą Dar žemomis Kainomis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą Ir apžiūrėk ata
ką Ir ankštą rfišf LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dfl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir fialų. PASITARK SU
MUSŲ EKSPfcltTAlH dftl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKAViMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

Protection
lor v our

TAPKITE FINANSINIAI

kUMOS CHAMUI Of COMMItCl
Soureąąf

C**š'v*«*‘; No 3"

T3

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted 8t.

Tel. VICtory 1272

NĘPKtKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka

mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

STANLEY LITWINAS, General Managef
fOPVtlOMT 1t4>.
TAMADOM COMMITTtl

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3238 SO. HALSTED ST.

n »» a »’ n A S
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Bus žavingas istorinis paradas
Chicagoj sekmadienį, birželio 14 d.

Ketvirtadienis, biri. 11. 1942

■rA

' B*

Chicago mayoras E. J.
Dalyvaus 220 paskirų ben
Kelly, civilinės apsaugos į druomenių iš Chicago ir apy
koordinatorius Chicagos ir linkių.
apylinkių sričiai ir rengia
Paradas išsijudins 10:00
mo parado komiteto genera ryto, baigsis 11:00.
linis pirmininkas, paskelbė
Bus šimtai tūkstančių vė
smulkmeniškus planus apie
liavų,
šimtai vadinamųjų
sąjunginių tautų laimėti ka
rą paradą, kurs įvyks Vėlia floatų, keletas šimtų benų
vos Dieną, ateinantį sekma (bands). Žygiuojančių ben
druomenių priešakyje bus
dienį, birželio 14 d.
Paradas įvyks civilinės U. S. kariuomenė, jurinin
apsaugos ofiso pastango kai, marynai, pakraščių sar
mis. Cook apskrities Ameri gyba ir valstybės milicija.
kos Legijono taryba rūpinsis Padangėse skraidys lėktu
žygiuojančiųjų tvarkymu ir vai ir dirižabliai.
mechaniškais parengimais.
Kai kurių karo pramo
Ši taryba išlaidoms paskyrė nių floatuose bus išstatytos
dirbamos karo reikmenys.
1,000 dol.
“Darbuojamės ir ryžta Gal bus dar ir tankų ir pat
|
mės, kad šis paradas būtų rankų.
didžiausias ir žavingiausias
Bus driratininkų divizijos, j
civiliniai
oro patruliai. Gau
Chicagos istorijoje”, pareiš
kia mayoras Kelly. “Chica singos grupės reprezentuos
ga susimobilizuos karą lai 26 sąjungines tautas su sa
mėti. Tikima, kad parade vo vėliavomis.
dalyvaus ne mažiau kaip mi
Bus
reprezentuojamos
lijonas asmenų. Kita tiek Chicagoj gyvenančios įvai
bus žiūrovų. Atvaizduos, ką rių tautybių piliečių grupės.
Chicago veikia karo metu”. Kai kurios bus apsitaisiu
Mayoras sako, kad žygia sios savo tautiniais kostiu
vime dalyvaus visos ben mais.
druomenės,
organizacijos,
Pagaliau parade dalyvaus
klubai, sąjungos ir darbinin
vietos civilinės apsaugos
kų armijos.
įvairių rūšių grupė3.
Štai kai kurie faktai apie
Tikrai bus nematytas Chi
patį paradą: Paradas įvyks
Michigan avė. Prasidės ties cagoj gražumėlis.
2:00 popiet Soldier Fielde
Chicago avė. Bus žygiuoja
ma pietų link. Ties Roose (Grant Parke) įvyks masi
velt road paradas baigsis. nis piliečių susirinkimas. Te
Paradui priimti platforma nai bus minima Vėliavos .
bus pastatyta Congress gat Diena ir pagerbtas didvyris
j gen. Douglas MacArthur.
vės aikštėje.
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X L. Šimutis, Jr., vakar at
sisveikino su tėvais, broliais,
sesere, draugais ir išvyko į
kariuomenę. L. V. Chicago
apskrities choras neteko ga
baus vedėjo, o Šv. Pranciš
kaus parapija, Ind. Harbor,
vargonininko.

X Petronėlė Jaškūnienė,
žmona ilgamečio Cicero gy
ventojo ir šv. Antano para
pijos choro nario St. Jaškūno, šiuo metu po sunkios operacijos ilsisi šv. Antano
ligoninėj ir eina. sveikyn.

X Juozas Lindžius, buvęs
L. Vyčių 36 kp. narys-veikėjas, taip pat choro narysartistas savo draugams da
lina cigarus. Šiomis dieno
mis jis susilaukė įpėdiniosūnaus. Jo žmona buvusi
West Side jaunimo veikėja
Ann Ūsaitė.
X Rinkliava lietuvių baž
nyčioje. Kunigų Vienybės
Chicago Provincija pastara
me susirinkime nutarė grei
tu laiku padaryti ypatingą
rinkliavą bažnyčiose palai
kymui Lietuvos atstovo prie
Šv. Sosto, šiam svarbiam
reikalui čikagiečiai ypatin
gai bus duosnūs.
X H. Barkauskienė, narė
ir veikėja Moterų Sąjungos
20 kuopos, Brighton Park,
po operacijos ilsisi Šv. Kry
žiaus ligoninėj. Sėkmingą operaciją padarė lietuvis dr.
Jenkins.

J, A. Valstybių gyventojai karo
metu patys turi susivaržyti
Karo gamybos boardo Wa
shingtone vienas direktorių,
Joseph L. Weiner, iškėlė ai
kštėn, kad artimoj ateityje
numatomas kavos, arbatos
lapelių ir kokoa paskirsty
mas (racijonavimas) taip,
kaip tas padaryta su cuk
rum. Weiner sako, kad tų
produktų importas ir turi
mas išteklius palaipsniui
mažėja ir todėl lygus tarp
gyventojų tų produktų kie
kio paskirstymas neišven
giamas. Anot jo, galutiniai
planai dar nepadaryti. Bet
jis mano, kad tiems visiems
produktams įsigyti bus pa
rūpintos bendros kortelės.
Tose pačiose kortelėse gal
bus sužymėti ir kiti paskirs
tomieji produktai.
Drabužių ir apavų paskir
stymas, jo nuomone, šiemet
nenumatytas. Bet jis nesii
ma spręsti, kaip bus ateinan
čiais metais ir dar paskiau
prasitęsus karui.

Weiner sako, kad Ameri
kai įsikariavus žmonių gyve
nimas turės pakitėti, ypač
maisto, drabužių, susisieki
mo ir butų (pagyvenimų) at
žvilgiais. Karo metu žmonės
patys neverčiami turi auko
tis ir susivaržyti. Nes tik
tuo būdu karas bus laimė
tas. Nepaisant tų susivaržybus laimingesni. Nes jie ne
palyginamai visko daugiau

•turės, negu kitų karan įtrau
ktų kraštų gyventojai Čia
maisto bus pakankamai, tik
gal pritruks kai kurių rūšių.
Taip pat drabužių bus užtek
tinai, nors gal jie bus pras
tesni ir nebus plataus pasi
rinkimo, kaip iki šioliai bū
ta. Mažiau bus vilnonių dra
bužių, nes vilna reikalinga
kariuomenei.
Maisto vartojimo — val-

/ ma

More than 100,000 will attcnd the General MacArthur and United
Nations celebration 1jei»l tuonsored at Soldier. Field at 2 p. m., J tinę
14, by the Chicago Herald-American irt eo-opcration with the U. S.
VVar Savings Staff. Stars of radio, stage and screen, luminaries in
religious and political life will honor General MacArthur vvith their
attendaiue at this free event. Parking is also free. Among those vvho
vvill pay homage to (1) General MacArthur are (2) Donald M. Nelson,

gymo, papročius žmonės vis
gi turi keisti ir nelaukti iki
bus paskelbti varžymai.
Weiner žmonėms paduoda
tokius patarimus:
Nekraukite maisto. Pirkite

i kasdien tik tiek, kiek reikia.
Priešas norėtų, kad čia žmo
nės pakiltų krauti namuose
įvairius maisto produktus.
Maisto neeikvokite.
Vartokite daug šviežių

chief of VVar Production Board; (3) Dr. Alexander Loudon. Netherlands Minister; (4) John L. Sullivan, Assistant Secretary of Treasury;
(5)Governor Dvvight H. Green; (6) Mayor F.dvvard J. Kelly; (7) Archbishop Samuel A. Stritch; (8) Biihop Ernest Lynn VValdorf; (9) Rabbi
Solomon Goldman; (10) Bob Hope; (II) Marlenc Dietrich; (12) Harry
Richman; (13) Arlecn VVhalcn; (14) Eddy Duchin; (15) Mary Hovvard;
(16) Shirley Ross.

vaisių ir daržovių ir komažiausia pirkite maistą skar
dinėmis.
Vartokite tik savo apylin
kėse auginamas daržoves ir
vaisius, tad sumažės šių pro

X Šv. Antano atlaidai Ci
ceroje bus šeštadienį, birže
lio 13 d. Atlaidai baigsis iš
kilmingais mišparais vaka
re. Gražų parapijos choro
giedojimą paįvairins varg.
Mondeikos pakviestos iš Chi
cagos viešnios -— solistės ir
svečiai vargonininkai.

dūktų transportacija. Tas gi
X Juzė Taut, 2809 Pine
yra svarbu.
Grove Avė., atidarė grožio
Vietoje žuvies ir kiaulie salioną. Jaunai lietuvaitei
linkime kuo geriausio pasi
nos vartokite kitus produk
sekimo bizny.
tus.
X D. Varnas, 2630 West
40 St., žinomas L. Vyčių vei
kėjas (narys 36 kp.), gabus
vaidintojas scenos veikalų,
šaukiamas Dėdės Šamo ka
rinėn tarnybon. Birželio 13
d. Neffo salėj, West Side,
Lietuvių Piliečių Klūbas, ku
riam D. Varnas sėkmingai
pirmininkavo, rengia išleis
tuves.

Aš esu pakeliui į "Victory Home" Centrą

Štai pažvelkite. .. .tai planas maistin
gų lr sveikų 4 ilgių visai savaitei.
Skirtingas paruošimas kiekvienam ga
minimui. kiekvienai dienai.
Gavus
šiuos nurodymus, Jau verta aplankyt
Victory Home" Centrų. Tenai mergi
nos turi nepaprastus gabumus gami
nime valgių. Ir tai ne tik ant popieros. Tikri valgiai yra pagaminti.
Ir jie labai vilioja, nes atrodo taip
skanūs kui p esate kada matę.

Jfdvalzdlnkltp! VIrI Šie elektros )rengimai sugedo iš priežasties, kad
daug moterų tinkamai jų neprižiū
rėjo. Bet jos. kaip lr aš. nežinojo
kad toks Jų vurtojimas bus Jiems
kenksminga. Pasinaudojant eksper
to patarimu neturėtų būti daug rū
pesčio tinkamai prižiūrėti mūsų el
ektros prietaisus, kad jie Ilgiau už
tektų.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

•

Taip kaip kiekviena moteris, ku
rių žinau, aš noriu prisidėti klek
gulima prie laimėjimo karės, šis ap
silankymas "Victory Home" Centre
tai buvo kas man reikėjo. Aš Išmo
kau
kaip savo
šeimai
pagaminti
maistingus ir gerai balansuotus val
gius. kaip tinkamai vartoti savo el
ektros Įrengimus, tr kaip juos užlai
kyti. Taip, ir išmokau kaip priruošti
savo namus j “Victory” namus.

•

Victory Home Centers

132 South Dearborn Street

NIIOHBOtMOOD STORIS
4562 Brotdwty
2733 Milwaultee Avenue
4231 We»t Madison Street
11046 South Michigan Avenue
852 West 63rd Street
4833 Irving Park Road
3138 Lincoln Avenue
424 East 47th Street
4834 South Ashland Avenue
9025 Commercial Aveoua

All storu optn at 9:30 a. m.

toth

All Teleptioneit RANdolph I2OO
urttkday
•
You may pay your tlrctric strviet bill at any of our storu

X Teresėlė Mondeikaitė,
duktė Adolfo ir Antaninos
Mondeikų, šv. Antano para
pijos mokyklą baigė aukš
čiausiu laipsniu ir laimėjo
stipendiją į šv. Kazimiero
akademiją. Gabią graduantę
pasveikinti birželio 7 d. bu
vo atsilankę vietos dvasios
vadai, svečias kum dr. Mo
zeris, misionierius kun. dr.
V. Andriuška ir k. Dabar
abi Mondeikų dukterys sieks
aukštesnio mokslo Šv. Ka
zimiero akademijoj. Vyres
nioji duktė Marytė akade
miją baigs sekančiais me
tais.

