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VILNIUS LIETUVOS 
SOSTINE

Prof. Dr. J. Eretas, lai
mingai išvengęs ištrėmimo 
į Sibirą, dabar gyvena Švei
carijoje ir profesoriauda
mas Friburgo universitete 
gyvai rūpinasi Lietuvos lais 
vės reikalais ir garsina Lie
tuvos vardą užsieny. Nese
nai Šveicarų laikrašty: 
Schweizer Illustrierte Zei
tung” tilpo keletas paveiks
lų iš Lietuvos gyvenimo. 
Mus džiugina vienas daly
kas, kad tame laikrašty ran 
dame įdėta gražų Vilniaus 
atvaizdą, po kuriuo skaito
me tokį parašą: “Žvilgsnis į 
Vilnių, Lietuvos sostinę, 
šimtabokštis Vilnius yra 
grožio ir istorijos stebuk
las”. Vadinasi Šveicarų 
spauda Vilnių pripažįsta 
Lietuvos sostine.

ŽMONES BE SĄŽINES
Šiomis dienomis gauta 

vėl iš Sibiro telegrama, ku
rioje prašoma rūbų ir mais
to. Telegramoje taip pat pa 
žymėta, kad Sibire randasi 
generolo Raštikio maži vai
kai, kuriuos globoja jų se
nelė.

Lietuviški komunistai mė 
gsta triubyti per savo spau
dą, kad niekas lietuvių ne
vežė į Sibirą, o jie patys iš
važiavo. Argi jau ir Rašti
kio maži vaikai palikę Lietu 
voję motiną irgi patys išva
žiavo į Rusiją? Taip kalbėti 
tegali tik be sąžinės ir buko 
proto žmonės.

•
MELAGIAI

Lietuviški komunistai, gy 
veną Amerikoje, savo lai
kraščiuose iki įkyrumo ir 
baisaus įžūlumo skleidžia 
melus. “Laisvė” birželio 10 
d. rašo, kad, girdi, 1940 m. 
liepos mėnesį lietuviai savu 
noru prisijungė prie Sovie
tų Rusijos ir dabar turi vy
riausybę, kurios priešaky 
stovi J. Palickis. Tai melas 
ir žiaurus melas! Ne lietu
viai prisijungė prie. Sovietų 
Rusijos, bet patys rusai bol 
ševikai 1940 m. liepos mėne
sį buvo prijungę Lietuvą 
prie Maskvos, nes nebuvo 
laisvų ir žmoniškų rinkimų, 
o tik Maskvos smurto ir gin 
klo aktas.

TAUTOS IŠGAMA
Kai bolševikas 1941 m. 

birželio 13-16 d. surengė Lie 
tuvoje liūdnai pragarsėjusią 
“žmonių medžioklę” ir de
šimtimis tūkstančių mūsų 
tautiečių žiauriausiomis ap- 
Inkybėmis ištrėmė į Sibirą, 
J. Paleckis, komunistų vadi
namas “valdžios galva”, 
pripažindamas savo bejėgiš
kumą prieš čekistų siautėji
mą, sušuko pasikalbėjime

Coral Jūroj Nuskendo Lexingtonas
Prezidentas ir komisarasPrie Sevastopolio 

žuvo 15,000 nacių
Maskva, birželio 12 d. —

Rusų kariuomenės praneši
mai skelbia, jog po vienos 
savaitė vokiečių nuolatinių 
atakų Sevastopolio gynėjai 
pravedė kontratakas ir pa
gerino savo pozicijas.

Iš Ukrainos kol kas nie
ko naujo nepranešama.
Kiek anksčiau buvo paskelb 
ta, jog į rytus nuo Charko
vo rusų kariuomenė smar
kiai priešinasi vokiečių puo 
limui.

Sovietų kariuomenės lai
kraštis rašo, jog nežiūrint
lokalinių laimėjimų, situaci Prez. Rooseveltas (kairėje) ir Sovietų Rusijos užsienio komisaras V. M. Molotovas 
ja prie Sevastapolio tebėra Baltuose Rūmuose turi pasitarimus kas link antrojo karo fronto atidarymo ir kitais 
labai įtempta. Prie Sevasto- , klausimais. Sakoma, nutarta šiemet atidaryti antrąjį karo frontą prieš ašį.
polio esą jau nukauta 15,000 I _____________ ________________________
vokiečių ir sunaikinta virš Į
50 tankų ir 60 orlaivių.
Patenkinti sutartimis

Tuo tarpu Maskvoje pas
kelbta sudarytoji sutartis 
su Anglija ir susitarimas su 
Amerika. Rusų oficialieji 
sluogsniai aiškiai patenkin
ti ir visuomenė reiškia 
džaugsmo.

Molotovas gi paskelbė 
1,200 žodžių diplomatinę no 
tą, kurioje naciai kaltinami 
žiaurumu ir šaudymu karo 
belaisvių ir bendrai žmonių.

su Pranu Gluodu:
“Liksiu per amžius lietu

vių tautos išgamą. Aš visiš 
kai nieko negaliu padaryti”.

Taigi, pasak paties J. Pa
leckio, jis nėra joks valdžios 
galva, o išgama. Todėl vi
sokie Bimbos, Mizaros, Pru- 
seikos ir visa jų šaika turė
tų žinoti koks yra J. Palic- 
kio vardas, nės jis pats sau 
davė vardą. Šalia to mes 
turime pranešti, kad dar bol 
ševikam esant Lietuvoje bu 
vo susidariusi slaptai lietu
vių tautinė vyriausybė, ku
ri griežtai kovojo prieš oku
pantus ir dėjo visas pastan
gas nusikratyti bolševikų 
jungą. Mes tikime, kad ir 
dabar Lietuvoje slapta vei
kia lietuvių tautinė vyriausy 
bė, kurios tikslas yra išlais 
vinti Lietuvą iš nacių okupa 
cijos jungo.

c
NAUJOS NUOTAIKOS

Kada pasiekė žinia, kad 
Sovietų Rusijos pretenzijos 
į Lietuvą, ir Estiją yra at
mestos, tai šiuos kraštuose 
pakils dar didesnė nuotaika 
ir galingasnis ryžtas kovoti 
su nacių priespauda, nes tie 
kraštai dabar žino, kad su
mušus nacius nebegrės nau 
ja okupacija, bet ateis lais
vės dienos.

Šiandien visi lietuviai reiš 
kia didelę pagalbą tiems, ku 
rie laikosi Atlanto čarterio 
principų, o ypač prezid.
Rooseveltui.

Paskelbta Amerikos ir 
Sov. Rusijos paktas

Washingtonas, birželio 12 , Jungtinių Valstybių ir sov.
d. — šiandie paskelbta

Mac Arthur dienos 
tikietai "Drauge"

Dienraščio “D r a u g o” 
ofise galimo gauti dykai 
tikietus, Uinted Nations 
Day Celebration in Honor 
of Mac Arthur iškilmėms 
ateinantį sekmadienį, bir
želio 14 d., 1942, Soldiers 
Field, Chicagoje. Tikietų 
“Draugo” ofise galite gau
ti kiek norite.

Įspėja olandus apie 
aviacijos atakas

Londonas, birželio 12 c_
— Olandijos vyriausybė ĮJ. S. SdVdlIOridi 
Londone paskelbė per radio! i i - ■
olandams, jog netrukus bri- 13X111191 SlMSIKIflO
tų aviacija daug didesnėmis 
bombomis pradės bombar
duoti Olandijos dirbtuvės, 
kuriose gaminama reikme
nys nacių reikalams.

Olandai įspėjami kaip ga 
Įima toliau šių dirbtuvių lai 
kytis, kad išvengtų įvyksian 
čios ofensyvos pasėkų. Ra
dio įspėjimas pabrėžė, jog 
ši ofensyvą tęsis ne tik per 
kelias sekamas dienas ar sa 
vaites, bet “per ateinančius
menesius>9

Vyriausybė gali 
supirkl automobilius

St. Louis, birželio 12 d. — 
Čia gauta žinių, jog federa- 
lė vyriausybė gali supirkti 
privačius automobilius iš tų 
savininkų, kurie savu noru 
pasiūlytų juos pardavimui.

Šis pareiškimas padary
tas vakar diskusijų apie gu
mos trukumą metu.

Rusijos pakto pilnas teks
tas. Paktas susideda iš aš- 
tuonių nuostatų, pagal ku
riuos abi vyriausybės susi
taria dėl platesnės paramos. 
Apie antrąjį frantą Europo 
je pakte nekalbama.

Vienu nuostatu pabrėžia
ma, jog sov. Rusija negalin 
ti perleisti bet kokių karo 
reikmenų kitoms valsty
bėms be Amerikos sutikimo. 
Visi karo reikmenys, nesu
naudoti šiam kare po karo 
bus grąžinami Amerikai.

Paktą pasirašė valstybės 
sekr. Cordell Hull ir sov. 
Rusijos ambasadorius Wa- 
shingtone Maksimas Litvino 
vas.

7 japonu orlaivius
Chungkingas, birželio 12 

d. — šiandie pranešama, jog 
Amerikos savanorių lakūnų 
dalinys (Skraidą Tigrai) 
virš Kvveilino, Kwangsi pro
vincijos sostinės, pašovė 
septynis ar aštuonis japonų 
orlaivius iš aštuolikos ata
kavusių orlaivių.

Kweilinas kinams yra ne
svarbi bazė, bet japonų avi
acija nepaliaujamai ją bom
bardavo, matomai, paveikti 
į kinų psichologiją.

Tuo tarpu Tokijo paskel
bė, j°g japonų kariuomenė 
užėmusi du vakarinės Che- 
kiango provincijos miestus. Stebėtojai įsitikinę, jog 

dauguma laisvųjų prancūzų 
iš Bir Haacheimo pasitrau- 

Chungkingas, birželio 12 kė laimingai ir prisijungė 
d. — Kinai šiandie paskel- I prie kariuomenės kur nors 
bė, jog po ilgų kovų jie pasi kitur.
traukę iš Chuhsien, Che-
Chekiang provincijos svar
baus geležinkelių centro.

KARO EIGA
Washingtonas. — Lai

vynas paskelbė apie Ame 
rikos orlaivių vežiotojo 
Lexingtono žuvimą ir kir 
tu pareiškė, jog iki šiol 
sunaikinta 51 japonų ka
ro laivas.

Kairo. — Britai smar
kiai kovoja prieš ašies 
tris kolonas Libijoj.

Miiskva. — Prie Sevas
topolio iki šiol jau nukau 
ta 15,000 nacių karių.

Koma. —Italai skelbia, 
og prie Bir Hacheim, Li
bijoj, žuvo 1,000 laisvųjų 
prancūzų ir britų kariuo
menės.

Roma, birželio 12 d. — 
Chungkingas. — Ameri Į Romos radio paskelbė italų 

kos savanoriai lakūnai nu karo vadovybės pranešimą,
kovė aštuonis japonų or
laivius ir kinai pasitrau
kė iš Chuhsien.

Washingtonas — Pas
kelbti i Amerikos-Rusijos 
paktas, kuriuo daugiausia 
paliesta paramos Rusijai 
kft usimas.

Libijoj vyksta 
aršios kovos

Kairo, birželio 12 d. —
Šiandie apie 30 mylių į piet 
ryčius nuo Tobruko britų 

i tankai aršiai kovoja prieš 
vokiečių šarvuotąsias jėgas.

Britai stengiasi sulaikyti 
tris galingas marš. Romme-
lio kolonas, kurios nuo Bir ' Maršal;s Petainas vakar 
Hacheimo pasuko į Siaurry- Prancū2ijos Legijonui pa- 
čius, Tobruko linkui.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Amerikos laivynas ir aviacija
nuskandino 51 japonų karo laivą

Lexington, destrojerio ir tankerio
įgulos beveik visos išgelbėtos

Washingtonas, birželio 12 j kelbė, jog Coral jūros kovo- 
d. Laivynas šiandie pas- i se, kurios sulaikė japonų in 

važi ją Australijos izolliavi- 
mą, žuvo Jungtinių Valsty
bių orlaivių vežiotojas Le- 
xington.

Laivo žuvimas paskelbtas 
kartu su bendrąja peržvalga 
laivyno veiksmų Coral juro 
je.

Iš peržvalgos aiku, jog 
Coral jūros kovos priešui 
kainavo virš 15 nuskandintų 
laivų, du gal būt, nuskan
dinti ir 20 sužalota. Ameri
kos nuostoliai yra nuskan
dinto jas orlaivių vežiotojas 
Lexington, tankeris Neosho 
ir destrojeris Sims. 
Daugumas išgelbėta

Nuskendusio Amerikos or 
laivių vežiotojo Lexington 
didžioji dalis įgulos išgelbė-

Senos gumos 
rinkimas prasidės 
pirmadieni

Washingtonas, birželio 12 
d. — Prezidentas Roosevel
tas šiandie paskelbė, jog 
Amerikos senos gumos rin
kimas prasidės pirmadienį 
ir tęsis iki birželio 30 die
nos.

Vsi asmenys raginami 
peržiūrėti savo rūsius ir ki
tas vietas ir visą rastą seną 
gumą parduoti rinkėjams.

Susitarus su aliejaus kom 
panijomis, 400,000 gasolino 
stočių priims sena gumą ir 1 ta. Taip pat daugumas iš

gelbėta ir nuskandintųjų de 
strojerio Sims ir tankerio 
Neosho jūrininkų.

už ją mokės po vieną centą 
už svarą.

Tuo pačiu laiku Preziden
tas pabrėžė, jog gurno situ
acija yra tikrai rimta ir ra
gino visus atsisakyti nuo 
paprastų pasivažinėjimų ir 
automobilius vartoti tik bū
tiniems reikalams.

Libijoj žuvo 1,000 
prancūzų - Roma

jog ašies kariuomenė atako
se ant Bir Hacheim nukovė 
apie 1,000 laisvųjų prancūzų 
ir britų kariuomenės ir paė 
mė belaisvėn apie 2,000.

Tuo pačiu laiku Berlynas 
paskelbė, jog submarinai 
Viduržemio jūroje nuskandi 
nę 6,000 tonų transportinį 
laivą ir du garlaivius.

Nacių karo vadovybės ko
munikatas pareiškia, jog 
taip pat nuskandinta du kro 
vinių laivai ir vienas didelis 
garlaivis sužalotas.

Petainas sutinka 
su Lavaliu

Vichy, birželio 12 d. —

reiškė, jog jis ir Pierre La
valis “žengia pirmyn ranka 
rankon” pilnai vienas antrą 
suprasdami.

Lavalis buvo suruošęs pie 
tus Legijonui, vienintelei 
Prancūzijoj legaliai politi
nei partijai, kurią suorgani-
zavo Petainas, kad palaiky- reiškė, jog kiti jo komandos 
tų Vichy režimą. orlaiviai pastebėję jo oriai-

Vol. XXVI

Iš paskutiniųjų davinių 
aišku, jog iki šiol Jungtinių 
Valstybiųų laivynas ir avi
acija jau nuskandino pen
kiasdešimt vieną japonų ka
ro laivą. Iš viso nuskandin
tųjų ir sužalotųjų japonų 
laivų skaičius siekia 110.

Japonai raminasi 
pakto nepaliesti

Tokijo, birželio 12 d. — 
Tokijo radio paskelbė, jog 
informuotieji japonų sluogs 
niai esą įsitikinę, kad nau
jasis Jungtinių Valstybių — 
Rusijos paktas neliečia Pa
cifiko karo.

Šie sluogsniai pareiškė, 
jog neturint dar oficialiųjų 
pranešimų esą žinoma, kad 
pasitarimuose nepaliesta Pa 
cifiko karo frontas, bet tik 
Amerikos paramos siunti
mas Rusijai ir antrasis fron 
tas Europoj.

Žuvo maj. generolas 
Clarence L. Tinker

Washingtonas, birželio 12 
d. — Karo departamentas 
šiandie paskelbė, jog po 
Midway salos kovų dingo 
Hawaii aviacijos vadas maj. 
gen. Clarence L. Tinker.

Gen. Tinker iš Midway sa 
los išvyko birželio 7 d. jo 
vadovaujamų bombanešių 
priekyj atakoms ant japonų.

Karo departamentas p<-
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika
SasiriBkhnai

Ryt po sumos įvyks Bi
rutės dr-jos susirinkimas. 

Mišios
Ryt dieną prasidės vasa

ros laiku ir tęsis per ištisą 
vasarą. Pirmos šv. Mišios 
skaitytos bus 7:30 vai., su
ma — giedotos 9:30 vai. ir 
trečios 11:30 vai. šv. Sakra
mento palaiminimas įvyks 
kiekvieną sekmadienį po su
mos.
Sodalietės

Povilas Pliutas, Ant. Labcc- 
kis, Jonas Valauskas, St. 
Ruika, Al. Juška, Jonas Ma- 
silionis, Jonas Mikšis, Kaz. 
Mažeika, Sr., Juoz. Vadafo- 
lis, Peter Marshall, Juozas 
Kiserauskas, St., Jurgis Po
cius, Viktoras Strasevičius, 
Pr. Gabrėnas, Jonas Druk- 
tenis, Jona3 šaulys, Juozas 
Earškaitis, Jurgis Balčaitis, 
Vinc. Ališauskas, Ant. Bei- j 
tas, Ferdinand Jackl, Matas ! 
Druktenis, Juoz. Laucius, K.1 
Šimanskis, Juoz. Andrekus, 
Kaz. Bičkauskas, Konst. Mai 
sevičia, Povilas Andrulis, J. 
Kiserauskis, Jr., Jonas Klo-

Praeitą sekmadienį per kus, Martin Baka, Pranas 
pirmas šv. Mišias “in cor-l Bujanauskas. 
pore’’ priėjo prie šv. Komu-|-
nijos, o po Mišių turėjo pus- Po' $100: UrA Milkintie- 
ryėius ir susirinkimą. |n5- Adolf' šiurienė, Jurgis

Per tą laiką, kada nebus'šarauskas- A1' Malsevičia, 
seserų, šios sodalietės išrink Feliksas kvotas, Marijona

GUBERNATORIAI ATLANKĖ JAUNUOLIUS P d. žuvo po traukiniu New| Mokslo metų baigimas 
Liston, Wis., apylinkėj, kur 
dirbo savo motinos Elzbie 
tos Švambarienės ūky. Kū-

Šv. Baltramiejaus parapi
jos mokyklos mokslo metų 
baigimas bus sekmadienį,

nas buvo parvežtas į Wau- biržclio „ d Lietuvj Au 
. kegan ,r b'.raelio L d po ge-1 d ? ya, vakare Bug
• rliilz-v n 1 .111 Čir Dnllrnmm

tos prižiūrėti altorius: Ma 
rijona Beitaitė, Marijona 
Kraujeliūtė, Elena Ališaus-

Kraujeliūtė, Juozas Butkus. 
Juozas Vaičeliūnas, Adolfas 
Zalatoris, Marijona Dapkie-

kaitė ir Ona Mockaitė. Josi“’ UrS’ Maenonienė, - Ona 
sau pasirinks pagelbininkių Mockaitė, Juz. Cekienė, Kaz.

Rudenį bus surengta juo
kinga komedija.

Kitą mėnesį šv. Komuni
ja ir pusryčiai įvyks liepos 
12 d. Pusryčius pagamins 
Joana Butkus ir Ona Čiži
kas.

Varnienė, Ona Vaiauskienė, 
Jonas Urbikas. Ray Wait- 
kewicz, Pr. Venckus. St. 
Lauko, Juz. Zalatorienė, D

dulo pamaldų Šv. Baltramie 
jaus bažnyčioj, palaidotas 
Waukegane. Velionis buvo 
čia gimęs ir augęs, narys 
Šv. Antano draugijos. 
Ncužmirškim tėvų

Šis sekmadienis yra paskir- 
į tas tėvams pagerbti. Dėl to 
kiekvienam vaikui turi bū
ti reikšmingas. Tėvai daug 
sunkaus darbo pakelia, daug 
prakaito išlieja vaikų augi
nimui, maisto ir mokslo su
teikimui. Lai gyvuoja tėvai!

. <’*or*uKM*’ Acme teiepnem, Lietus ių Diena
Vakarų vidurinių valstybių gubernatoriai andai atlankė savo valstybių jaunuolius Pradžia jau padaryta su- 

Great Lakęs, III., Navai Training Station, kur jie mokslinami jūrininkais. Gubernato- sirinkime praeitą sekmadie- 
riai priima jaunuolių paradą. Gubernatoriai (iš kairės): Keen Johnson, Ky.; Julius P. nį. Didelis būrys atstovų da- 
Neil, Wis.; John W. Bricker, Ohio; Murray D. Van Wagoner, Mich.; Dwight L. Green, lyvavo iš draugijų. Laikas 
III.; Rear Admiral John Downes; Mary Hcward, movie actress; Govs. Henry F. Schri- numatytas apie rugpiūčio 16 
cker, Ind.; Harold Stassen, Minn.; Dwight P. Grisvvold, Nebr.; Payne Ratner, Kas.;, d., Foss Park. Valdybos rin- 
Forrest C. Donnell, Mo.; John Moses, N. Dak.; and Lt.-Gov. Bourke Hickenlooper of la. i kimas įvyks šį sekmadienį, 
—___ _______________________________________________________________________ _____ į birž. 14 d. 3 vai. popiet Lie-

lins, Jurgis Tamošiūnas, P. 
Stasevičius, St. Juška, St. 
Petrošus, Marijona Smagu- 
lienė, Vincas Jasiūnas, Elz. 
Dešrienė, Pr. Arlickienė, D. 
Lukauskaitė, Pet. Augustai-

dėjo prie mano pagerbtuv:ų I/-.- nirfidt 
ar tai savo aukomis, darbu ĮflIUvI
ir atsilankymu. Kitokiu bū
du negaliu atsilyginti, kaip 
tik pasimelsti už jus visus.

Kun. Pr. Skrodenis, M.I.C.,

Waukegane
Šv. Antano draugyste

tuvių Auditorijoj.

programa ir dalinimas dip
lomų baigusiems mokyklą.

Enrikas

PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
DUOKITE J| KITIEMS

0N THE OFFENSIVE

AMERICA!
W«r» ara won by attacking, not by 
sitting in a forth
And today America is taking the 
offensive against the Asis with 
hard-fighting. non-stoppable man 
and materialai
We're taking the offensive, too. 
againsf the enemy at home—the 
inflationary 61h column that blovvs 
prices sky high.
You can Help in both fights by 
saving at least 10% of your money 
in U. S. War Bonds every pay day. 
Attack the Akis with your dollars 
today.
You can start with as little as a 
10c War Stamp and you can get 
a $25.00 War Bond (maturity 
value) for only $18.75—at your 
local post office, bank or other 
convenient sales agency.

U. S. Treasury Department

LIETUVIAI DAKTARAI

Kasiulienė, Juozas Jucius, tis, Kotrina šaltienė, Anielė 
Marijona Baradinskienė, O- Jocienė, Gen. Pilligor, Ant. 
na Baradinskaitė, VI. Bitau- j Zaleckis, Ha r t Molinaro, 
tas, Jr., Ona Valaitienė, Ad. Lavvrence Jonės, Ant. Vit- 
Koscik, Ona Klemkienė, Ma
rijona Stankienė, Louis Sta
nkus, Kotrina Venckūnienė,

, St. Homgren, Ona Kavaliaus 
gė 8 mokiniai. Atsisveikini- kįeng, gen Vitkauskas, Ad. 
mo kalbą pasakė Judita Bal-| petrošjug juoz. Vyšniaus- Marijona Beitaitė, Marijona 

Roman, M. Jusis, Lucille Jo-

Mokyklos užbaigimas

Įvyko birželio 7 d. vakare 
su programa. Mokyklą bai-

kus, Pr. Vitkus, William 
Hannes, Ant. Lauraitis, Ant. 
Vitkauskas, St. Sejonas, Pr. 
Stankus, Ona Jocaitė, Ben. 
Gudžiūnas, Jonas Dovanan,

Minės savo globėjo šven- 
klebonas. tę šį sekmadienį, birželio 14

čaitikė. Ji taip pat gavo išikag Tadag KirkliS) Veroni 
American Legion mokyki** ka pipirieng Al. Gaigalas,
dovaną. Juzefą Masiulis ga-'Kaz Klevickienė, Vik. Man ' 
vo vieniems metams stipen

cius, Elena Zalatorienė.

Giją į St. Catherine’s High 
Sehool, Racine, Wis.

Kleb. kun. Pr. Skrodenis, 
MIC., taręs savo žodi bai
giantiems ir susirinkusiems 
tėvams išdalino diplomus. 
Klebono pagerbtu vė s

10 metų kunigystės proga 
įvyko gegužės 24 d. pietu
mis, kurie buvo Jono Druk- 
tenio, raštininko, sumanymu 
suruošti. Atsilankė virš 200 
žmonių. Buvo svečių ir iš 
kitų miestų.

Sekantieji prisidėjo:
Po $5.00: Vincas Karčiaus 

kas, Ant. Kaminskas, Sr., K.; 
White, Ignacas Laurinaitis.

Po $3.00: Al. Mockus, VI. | 
Ališauskas, VI. Bitautas, Jo
nas Valentinas.

Po $2.00: Kaz. Stulgaitis, 
Sr., Kaz. šarauskas, St. Ali
šauskas, Ant. Pūras, Pr. Ba 
rodica, Juoz. Blazavier, Ant. 
Kareckis, Pet. Pilitauskas,

dravickas, Juoz. Tamokaitis, | Visoms šeimininkėms ta- 
Julius Klevickis, Mikalina'™! nuoširdų ačiū. Reiškiu

Vienuolynui parama

Seserys rinks aukas rytoj 
po visų šv. Mišių mūsų baž
nyčioj. Visi prašomi gausiai 
aukoti: Pinigai skiriami Šv. 
Pranciškaus Seserų vienuo
lynui, Pittsburgh, Pa.

Mūsų seserys išvyksta iš 
Kenosha birželio 20 d. Vi
sos vyksta į motinišką na
mą, kad atlikus rekolekcijas 
ir pasilsėjus.

d. Visi nariai dalyvaus Šv. 
Baltramiejaus bažnyčioj per 
sumą 10:30 vai. ryto. Visų 
prašoma susirinkti Lietuvių 
svetainėn 10 valandą. Iš čia 
eisim į bažnyčią.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Jūreiviams vakaras
Bai
me r-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optnmetrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
turno, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

« dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av. 

Phone YARDS 1373

Grinienė, Jonas Bubilas, Po
vilas Jusis, Ant. Barodica,

DR. G. SERNERpadėkos žodį mokyklos vai- 
kuč ams, kurie padainavo,

Mykolas Mikalauskas, Kaz. | palinkėjo ir suteikė manjra! UETUVIS^AK ^GYDYTOJAS 
Lukauskas, Teklė Šumskai-fžią dovanėlę. Ačiū seselėms, Te, Yards i«29
tė, Br. Valauskaitė, Pr. Mel- jkurios taip gražiai parėdė 
dis. Marijona Meldažienė, S. altorius ir visu kuo man pa

tarnavo ir dovanėlę suteikė.
Ačiū visiems, kurie prisi-

Balčaitis, Ig. Bagdonas, J.
Švelnis, Simonas Venckus, 
St. Ralys, Al. Luckas, Bar
bora Lukoševičienė, V. Col- ADVOKATAS

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
8491 SO. HALSTED ST. 

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

Buvo surengtas šv 
tramiejaus parapijos 
gaičių birželio 9 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Vakarui vado
vavo Alicė Vaitekūnaitė. Jai 
pagelbėjo: Lillian Glozeris, 
Jūreiviai iš Great Lakęs Na
vai stoties pavaišinti užkan
džiu. Paskui buvo šokiai 
(Crystal Bali). Kito3 pagel-, 
bininkės buvo: Lucija Dra
gūnaitė, Florencija Sutkiū- 
tė ir Marijona Jonaičiūtė. 

Patiko nelaimę

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

Ofiso teL CANal 2346 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Rea. teL: HEMIock 8150

Jurgis J. Druba birželio

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINRJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St)
Telephone: — F.UCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU 

Tek: Cicero 7681

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu* 
atsako minga! ui 
prieinamų kainų.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
D®L RADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
Y AKI) 8 8088

WHIIHEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Asslstant State’s Attorney 

of Cook County
Dabar veda generallnj teistų praktiką 

po antrašu:
One North La Saite St. 

ROOM 1215 — Tel.; RANikolph RS23 
VALANDOS: nuo • ryto Iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja krtmtnaltikuose srityse.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vlpna pora aklų vlaam iry- 
venlmul. Saugokite jaa. leladami 
Ihcgznmlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

aall sutelkti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pabalina
vt«e aklų Itmaplmų. ..

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

OPTOMETRIRTAI 
1801 So. Ashland Aveme

Kampas 13-tos
relcfooaa: CANAL 0523, ChJcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:&) a. m. Iki S:S0 p. m. 

Tredtad. Ir AeAtaA »:10 a. na. 
Ud 7:0# p. m.

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0088 

Residencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

| Res. 6958 So. Talman Ava 
Ras. TeL GROvehill 0617 

| Office teL HEMIock 4848

i BR. J. J, SIMONAITIS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

▼at: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis saritarns
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRUTIS
FHTSK3IAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
NedJliomie pagal sutartį.

Office taL YARds 4787 
Namų teL PROspeat 1960

TeL YARds 6921. 
Ras.: KBIhroad 5107.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

TeL CANal 6122

DR. B1EŽIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Calffornia Avė. 

TeL REPnblic 7868

TeL CANal 0967
Rea. taL i PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteeian Avė. 
VALAND08: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 ibi 9 vai. vakare.

DR. A. J. BERTASH
OYDTTOJA8 IR CHIRURGAS 

Ofiaa vaL t ana 1-3; nno 6:30-8:39 
756 We«t 35th Street

Kas bus Ištvermingas iki 
galui, tas bus Išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

Tai.: IIEMI.OCK 2MI

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avė.
OFISO VALANDO8:

Kaadlea nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.; OraCladtealala nuo 0:00

■ak arta iki Utll ak

Tel, YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CAN&l 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį.

Rea. telefonas SEEley 9434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tot» gat. ir 49th CL 
OFISO VALANDOS:

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiio telefonas PROapeet 6737 
Namo talafnnaa VJRcinia 1491

Rez. Tel. LAFayetta 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Rauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 tr nuo 6 Ik! 8:30 vak.

Tel. CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

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

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

DR. AL. RACKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEfi AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa labos)

TaL MIDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:20 vai. vak.

Selunad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiao Tel.: Yards 0994 
Re*. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak. 
Nedėliomia nuo 10 ik. 12 vai. dienų,

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergeocy — cail MIDway OOOl 
Res. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSIC1AN AND SURGEON

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

2408 Weot 63rd Street
OfiKO TeL: VAN BIJKEN 5799

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

Harriaon-Crawford Mcdical Bldg.
523 SO. CRAWFORD AVĖ. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį
«... Rezidencija: WEBSTER HOTEL

Trečiadieniais nuo 2 ln 4 popiet ,215o Lincoln Park We«it
NediUomla Pagųl Susitarimą Rez. Tel.; DIVERSEY 6800
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RIMTIES VALANDĖLEI
Italams šv. Antanas bran

gus užtarėjas, nors jis nėra 
kilę; iš jų taut~a, tačiar 
Ras svarbiausinuoširdžiai 
prašomas, parūpina reika
lingų malonių ar nepapras
tos pagalbos nuo Viešpaties 
Dievo. **

Kartą pas kleboną atėjo 
pagyvenęs italas užprašyti 
Mišių prie šv. Antano, kad 
padėtų surasti kas buvo pa
mesta. Mišios buvo atlaiky
tos, praėjo gal savaitė, grį
žo italas pas kleboną pasi
skųsti, kad šv. Antanas ne
išklausęs jo maldos, ko pra
šęs negavo.

“Prašiau, kad šv. Antanas 
man padėtų surasti $5.000, 
kuriuos vienas svečias pa
metė ūkyje, deja ieškojau 
visur, bet neradau” pykda
mas aiškino maldininkas. 
Klebonui pasiteiravus, suži
nojo, kad ūkininkas, jeigu 
būtų suradęs pinigus, būtų 
juos pasiskolinęs neribotam 
laikui.

Toks prašymas ir jam pa
našūs maldavimai be ver
tės, nes blogam darbui ne- 
reik prašyti Dievo bei šven
tųjų pagalbos — būtų įžei
dimas. Jeigu visos sąlygos 
genam darbui vykinti talpi- 
nasi veiksme, gera ir nau
dinga prašyti šventųjų už
tarymo, kad darbas sklan
džiau būtų atliktas. Kiek

vie n a m žemiškam d v a- 
sios reikalui rasime Užtarė
ją šventųjų tarpe.

Gaila, kada pamąstai, kiek 
kartų esame gavę ypatingų 
malonių nuo Viešpaties, per 
kurį nors šventąjį, bet nie
kad nepadėkojome už tas 
dovanas. Gal tai perdaug 
tikėta iš vargingo žmogaus, 
kuris sunkenybių spaudžia
mas vien tik galvoja apie a- 
teitį ir dabartį, bet ne apie 
praeitį.

Kad Dievas dažnai sutei
kia nepaprastas dovanas per 
šventuosius suprantama jei
gu kartu prisiminsime, kad 
Jam aš to garbė, nes tas 
šventasis, sąžiningai pildęs 
Jo valią čia žemėje, dangu
je užtaria vargingus žmo
nes geriau sekti Kristaus 
dėsnius, akyliau tėmydamas 
to šventojo gerus darbus. 
Nejučiomis pats žmogus ge
riau elgiasi, nes gerą mąs
tydamas, gerą daro.

Šiandien šv. Antano šven
tė. Verta mums pagalvoti 
netiktai apie kokias galimas 
malones galėtumėm išprašy
ti, bet kaip mes galėtum gy
venime tapti jam panašes
ni. Gražūs šventųjų gyveni
mo pavyzdžiai nepaliks be 
įtakos, jeigu nuoširdžiai a- 
pie juos dažniau pagalvosi
me. A.B.C.J.

KAINŲ KONTROLĖ
(Atsiųsta iš War Production Board)

Mes dabar A. J. Valsty
bėse turime bendrą kainų 
kontrolę, kas reiškia, kad 
kaina prekių krautuvėje ne
gali būti aukštesnė negu tos 
krautuvės aukščiausia pre
kių kaina buvo kovo mė
nesį. Kitais žodžiais, šeimi
ninkė dabar mokės ne dau
giau, kaip kad mokėjo kovo 
mėnesį. •

Ši sistema yra žygis su
laikymui kilimo pragyveni
mo lėšų. Pragyvenimas vi

sada kyla karo laiku ir jei 
tas kilimas nesulaikomas, 
daug žmonių esti apsunkin
ti.

Mūsų kainų kontrolė su
laikys tą kilimą, bet visi tu
ri suprasti vieną dalyką: 
toji programa turi būti sėk
minga.

Reikia atsiminti, kad kai
nų kontrolė ne viską liečia. 
Pavyzdžiui, kai kurį mais
tą mes gauname tik paskir
tu laiku. Tokio maisto kai-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma viri 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

nos nėra kontroliuojamos. 
Persunku nustatyti maksi
mumo kainas tam maistui 
pagal praeitų kainų arba 
sulyginus su kitų reikmenų 
kainomis. Tas maistas yra: 
šviežios daržovės, vaisiai, 
šviežia žuvis, paukštiena ir 
pan. Emergency Prie© Con- 
trol Įstatymu ir kitas mais
tas negali būti kontroliuo
jamas kol nepasieks aukš
tesnio kainų lygio. Tai: 
sviestas, sūris, kenuotas pie
nas, miltai, aviena, vištos, 
kiaušiniai ir pan. Įstatymas 
neįnima daiktų, kurie nieko 
bendro neturi su maistu, k. 
t. laikraščiai, žurnalai, kny
gos, pasilinksminimo vietų 
bilietai. Bet faktas pasilie
ka, kad kainos daugumos 
daiktų dabar kontroliuoja
mos ir kad ši kontrolė A. J. 
Valstybėse, kaip ir Kanadoj, 
yra sėkmingas būdas sulai
kymui aukšto pragyvenimo.

Neužmirškime, kad lubos 
kainoms mainysis kiekvie
noj krautuvėj. Kiekvienas 
krautuvninkas nustato kai
ną pagal jo aukščiausios kai 
nos buv. kovo mėnesį. Var
totojai turi turėti kantry
bės ir bendrai veikti su 
krautuvninkais. Kainų kon
trolė uždėjo naujų sunkių 
pareigų ir atsakomybių ant 
krautuvninkų.

Atsiminkime, kad aptar
navimų kainų kontrolė ne
pradės veikti iki liepos 1 d. 
Tas liečia garažus, skalbyk
las, kurpius, valytojus ir ra
dio taisytojus. Kainų kont
rolė nelies plaukų kirpimo, 
sutaisymo ir kitų grožio ap
tarnavimų; taip pat nekon
troliuos gydytojų, dantistų 
ir advokatų.

A. J. Valstybės kasdien 
siunčia metalą į karą. Be
veik visa mūsų geležis, plie
nas, varis, aluminas, cinkas 
ir švinas eina į laivus, lėk
tuvus arba ginklus arba ki
tus militarinius reikmenis. 
D ia b a r pristatoma labai 
daug ir mūsų medžio mili- 
tariniams reikmenims. Nau
jos armijos ir laivyno sto
tys, kariški butai ir laivų 
statyba reikalauja labai 
daug medžio.

Rytų pakraščio žmonės 
pavyzdingai remia gazolino 
paskirstymo programą. Jie 
nenori, kad Amerikos jūrei

viai rizikuotų savo gyvybes 
dėl to, kad jie galėtų savo 
malonumui važinėti. Visi da
bar turi suprasti, kad ašies 
submarinai kenkia gabeni
mui gazolino iš pietvakarų 
aliejaus laukų jūrų tanke- 
riais. Visas gazolinas dabar, 
reikalingas svarbesniems da' 
lykams, negu pasilinksmini
mo tikslams. •I

Kada Amerikos žmonės, 
supranta, jog reikia atlikti 
ką nors, jie gerai atlieka. 
Vajus rinkimui atliekamos 
popieros buvo toks sėkmin
gas, kad dabar yra pervir
šis. Iš atliekamos popieros 
daroma popierinės dėžės 
maistui, amunicijai ir ki
tiems reikmenims mūsų vy
rams užsieny. Pereitą rude
nį mums tiek trūko tos me
džiagos, kad fabrikai nega
lėjo dirbti pilną laiką. Da
bar popieros gaminimas pa
didėjo, 50 nuoš. Jeigu taip 
sėkmingai galėsime rinkti ir 
atliekamą metalą Ir gumą, 
gal, turėsime pakankamai 
savo reikalavimams.

Kainų administracijos o- 
fisas nurodo, kad cukraus 
paskirstymas visus lygiai 
liečia. Niekas daugiau ne
gaus. Neseniai Raudonojo 
Kryžiaus skyrius ir United 
Service Organization skyrius 
prašė daugiau cukraus. Jų 
prašymai buvo nepatenkinti. 
Geležies siuntimas dideliais 
ežerais iki gegužės 1 d. bu
vo 24 nuoš. didesnis, negu 
praeitų metų tuo laiku.

je Vilniuje, “Vilniaus Bal
se”, Vilniaus radiofone ir 
kt. Paskutiniu laiku iki su
sirgimo jis dirbo Vilniaus 
‘ Sodybos” skyriuje. Velio
nis palaidotas Vilniaus Ra
sų kapuose.

Ito išauklėjimas neturi men
kiausios vertės. (O. Svett- 
Marden).

atrą, muziejų, šokių salę pa 
galios paleistuvybės namus.

SKELBKITCS “DRAUGE’

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distlnction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Idthnanlan Chambcr of Commerce.

REZIDENCIJA:MODERNI ISvMtal PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

0

5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-6 vai.
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Mirs žurnalistas 
F. Žlabickas

Vilniuje kovo 29 d. po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
žurnalistas Fabijonas Žla
bickas, buvęs ilgametis “Lie 
tuvos žinių” ir kitų laikraš
čių bendradarbis. Tai buvo 
jaunas (gimęs 1908 m.) e- 
nergingas ir gabus žurnalis
tas. Ir taip jau žymiai su
mažėjusi Lietuvos žurnalis
tų šeima neteko dar vieno 
savo nario. Velionis ilgą lai
ką buvo keliaujantis bendra
darbis, aprašęs Fabi ir F. 
Zibėtis slapyvardėmis be
veik kiekvieną žymesnę Lie
tuvos vietovę. Atsidūręs Vil
niuje, F. Žlabickas dirbo 
“Lietuvos Žinių” atstovybė-

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotnig Direktorius
AMBUEANOE Dieną lr Naktį

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFTELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Parodyk man, ar gali su
sivaldyti, tai galėsiu tau pa
sakyti, ar esi išauklėtas: be

TT. Marijonų misijos
Cicero, DI. — Šv. Antano 

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

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

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

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

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

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

Jei pastatysi gražiausią 
j bažnyčią, o jei katalikai bus 
žalia medžiaga, bedievybė 
ją suvirškins, o iš tos baž
nyčios bedieviai padarys te

Vienų Metų Mirties Sukaktis

P A D ft K O N ft

š. + A
JOSEPHINE ŽILINSKAITE
kuri mirė birž. 2 d.. 1942 m. 
ir tapo palaidota birž. 6 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rte suteikė jai paskutinį patar
navimą. Ir palydėjo Ją J tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iŠ mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams; kun. kleb. A. 
BriAkai, kun. S. Valuckui Ir 
kun. J. Stankevičiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą. Dėkojame kun. A. 
BriSkai už pritaikintą pamoks
lą bažnyčioj, o kun. Valučiui 
už gražų pamokslą prie kapo.

Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams.

Dėkojame grab. J. I.iulevi- 
Ciui kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkęstl nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab- 
nešiams lr visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valando
je ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mylima 
dukrele ir sesute, lai Visagalis 
Dievas suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę I.ieka: Urveliai, Bro
liai, Socrys ir Giminėm.

PETRAS WAICKAUSKAS
(gyveno: 210 Pine Street,

Mieliigan City, Indiana)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir 
tėvelį, Petrą Walckauską, ku
ris mirė birž. 14 d.. 1941 m. 
ir buvo palaidotas Calvary ka
pinėse birž. 18 d., 1941 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Eleną (po tėvais Na- 
giutė); dukterį Anna ir žentą 
Edward Purtha; sūnų Pran
ciškų ir marčią Dorothy.

Nors laikas tęsiasi, mes .jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
l4»i Gailestingasis Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami ta jo liūd
ną prasiSalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme dvejas gedulin
gas šv. Mišias: pirmadieni, bir
želio 15 d., 1942 m. Pirmos
bus Šv. Marijos parap. bažny
čioje, Mlchigan City, Tnd, 7:45 
vai. ryto, o antros šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje. Gary, 
Indiana, 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimnos lr 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. P. Waickausko sielą.

Amžiną atilsį duok jam Vieš
patie, o šviesvbė amžinoji te
gul jam šviečia. Amen.

Nuliūdę:— Moteris, DukfKS, 
Sūnus, Žentas, Marti, Giminės.

P A D ft K O N ft

A. t
JUOZAPAS

PRANCKEVIČIUS
kuris mirė birž. 6 d.. 1942 m., 
ir tapo palaidotas birž. 10 d., 
o dabar Ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžlnni nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą lr palydėjo j) į tą 
neiSvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo prasiSalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams: kun. S. Va
itiekui, kun. J. Statkui ir kun. 
Hugh, kurie atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą, o 
tėveliui pamokslininkui dėko
jame už pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių Ir gė
lių aukotojams.

Dėkojame grab. S. P. Ma
žeikai Ir J. Evanauskui, kurie 
Ravo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėto Jį 
į amžinastį, o mums paleng
vino perkęst nuliūdimą ir rū
pesčius. Dėkojame grabne- 
šiams Ir visiems, kurie paguodė 
mus nuliūdimo valandoje Ir 
pagailos. dėkojame visiems 

^dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau mylimas vvre. tė
veli ir broli, lai Visagalis Die
vas suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę lieka: Moteris. Duk
terys, lentas, Brolis, Giminės.

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

A. + P A D F; K O N ft
lt

AMBROZAS
SNABAITIS

Mirė Mrž. 10 d., 1942 m.,
4:25 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Vilkaviškio apskr., Gražiškių 
parap., Gražiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Anelę (po tėvais Bal
čiūnaitę): dukterį Oną ir žen
tą Steponą Jucius lr anūkę 
Joyce; brolį Juozapą Serapi
ną ir jo šeimą; pusbrolius; 
pusseseres ir jų Seimas; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
gimines.

Kūnas dabar pašarvotas na
muose, sekančiu adr.su: 1904 
So. 50th Avė.. Cicero, III., tel. 
Cicero 2964-J. Laidotuvės į- 
vyks pirmad., birž. 15 d. Iš 
namų 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Antano parap. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapinees.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalvvautl šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Moteris, Duktė, 
iželi ta.-i, Aiuikė, Brolis. Pusbro
liai. Pusseserės jr Glmlrfrs.

I-aid. direktorius Antanas B. 
Petkus, telefonas Cicero 2109.

AlA
ANTANAS ASTRAUSKAS

kuris mirė birželio 5 d., 1942 
m. lr tapo palaidotas birželio 
9 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jj j tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pra8išalinlmą IS mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams: kun. kleb. 
A. Baltučiui, kun. A. Valan
čiui ir kun. A. Zakarauskui, ku
rie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą, o tėveliui pa
mokslininkui už gražų pamok
slą. Taipgi dėkojame kun. S. 
Petrauskui už jo dalyvavimą 
kapinėse. 1

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams .

Dėkojame grab. S. P. Mažei
kai lr J. Evanauskui. kurie 
savo geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jj 
į amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimą ir rū
pesčius. Dėkojame taipgi grab- 
nešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mylimas 
vyre, tėveli ir broli, lai Visa
galis suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę lieka: Moterie, Duk
tė, Žentas, Brolis, Prtsseseiės 
Ir Giminės.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS

4348 South Callfornia Avenue
Tel. LAFayette 3572

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Pmce 

Tel. CANal 2515

42-44 Eant lORth Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth llalsted Ttreet

Skvrlna: 710 Weat IRth Street 
Visi telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlchigan Avenne

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Litnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenne 

Tel. CICERO 2109

6812 South Wcstem Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
3310 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

adr.su


9? D R A U G S B

DRAUGAS
THE LITHUANIAN' DAILY FRIEND

MS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundaya 

A member of the Catholic Presą Association
' Subacrlptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

PreaumeratoH kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me*
tams — $6.00: Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Lenkiame galvas prieš Prezidentą Rooseveltą
Jau prieš kiek laiko buvo jaučiama, kad Vašingtone, 

Londone ir Maskvoje eina nepaprastai didelės reikšmės 
pasitarimai karo eigos reikalais ir pokarinio Europos 
ir kitų kontinentų pertvarkymo klausimais.

Dė*. to, nors Sovietų Rusijos komisaro Molotovo vi
zitą Vašingtone ir buvo šiokia tokia sensacija, tačiau 
paskelbtosios žinios apie anglų rusų paktą ir Vašing- 
tono-Maskvos susitarimą dėl antrojo fronto Europoje 
atidarymą jau nebebuvo didelė naujanybė.

Tų pasitarimų ir susitarimų reikšmė ir karo atžvil
giu ir taikos klausimais, suprantama, yra nepaprastai 
didelė.

Lietuviams nemažai teko nervintis ir rūpintis dėl 
atkaklaus Stalino reikalavimo Lietuvą ir kitas Balti
jos valstybes po karo prijungti prie Sovietų Rusijos. 
Mūsų neramumą didino Anglijos politikai, ypač minis
tro Crippso palinkimas pripažinti Sovietų Rusijos už
gaidas. Vienintelė lietuvių tautos viltis buvo pasilikusi 
Vašingtone — prezidento F. D. Roosevelto asmeny. 
Mes juo pilniausiai pasitikėjome ir šiandien džiaugia
mės gaudami pranešti lietuvių visuomenei, kad lietu
vių tauta nebuvo užvilta.

Associated Press pranešimu iš Londono, Didžiosios 
Britanijos ir Sovietų Rusijos 20 metų taikos sutartyje

Rusija, kaip duota suprasti, padarė didelę koncesiją,
Jungtinių Valstybių ambasadoriaus John G. Winant 
reikalavimų dėka, sutikdama nebedaryti spaudimo 
reikalaujant pripažinti prieškarines Baltijos sienas.

Tai yra didelis ne tik Lietuvos, bet visų mažųjų pa
vergtųjų tautų laimėjimas! Tai yra ir Jungtinių Val
stybių ir demokratijos laimėjimas. Dahar esame daug 
tikresni, kad

Atlanto Čarterio ir Jungtinių Tautų deklaracijos dės
niai nėra tušti žodžiai, bet jie bus realizuojami.

Dabar daug aiškiau pasirodė, kad Jungtinės Ame
rikos Valstybės su savo pažadais, su padarytais pa
reiškimais ir sutartimis nežaidžia, kad n neina į kom
promisus. 4 f | * <t

Mes neklydome tvirtindami, kad po šio karo taikos 
konferencijoje Jungtinių Valstybių reprezentantų žo
dis bus galingiausias. Jis bus lemiantis. Tai jau ma
tome dabar. Tai suprantame iš ambasadoriaus Winarto 
griežto ir garbingo stovėjimo už Atlanto Čarterį, už 
Baltijos valstybes. Nepaisant kaip didelis buvo Mask
vos spaudimas, nepaisant kad ir anglai jau buvo pa
linkę Stalino reikalavimams pritarti, Jungtinių Val
stybių ambasadoriaus žodis Baltijos valstybes ’šgel-
bėjo nuo jungimo prie Rusijos.

Pakartojame — tai yra milžiniškas Amerikos diplo
matinis laimėjimas, kuris duoda daug garantijų, kad 
po šio karo bus itstatyta pastovi ir teisinga taika. A 
merikos visuomenė, visos laisvę mylinčios ir jos sie
kiančios tautos dar didesniu ryžtingumu ir įsitempi
mu dirbs, kad būtų sutriuškintas ir hitlerizmas, ir mu- 
solinizmas, ir japonų militarizmas.

Mes, lietuviai, iš didelio dėkingumo ir pasitikėjimo 
dar kartą lenkiame savo galvas prieš garbingąjį Pre
zidentą Rfioseveltą, taip energingai ginantį mūsų tėvų 
krašto šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą!
• ;

Anglą-nisu sutartis
Didžiosios Britanijos ir Sovietų Rusijos šiomis die

nomis sudarytoji ir pasirašytoji sutartis yra labai svar
bus aktas Pirmoje vietoje yra išbhškoma abejonės 
dėl dviejų milžiniškųjų valstybių solidarumo žūtbūti
niame kare su hitlerizrao siaubu. Taip pat yra pada
romas galas ligšiol via dar sklidusiems gandams apie 
atskiros taikos su Berlynu galimumus, šia sutartimi 
uždedama antspauda ant vieningo Jungtinių Tautų 
fronto ir bendrų pastangų laimėti karą.

Kanados lietuviai turi puikų žurnalą “Nepriklauso
ma Lietuva”, kurį leidžia Kanados Lietuvių Taryba, o 
redaguoja Marija Aukštaitė ir Jonas Yla. Žurnalui ben- 
dradarbiaujia, Kanados ir nemažas skaičius J. A. Val
stybėse gyvenančių įžymių literatų. Žurnalas vedamas 
patriotinėje dvasioje.

Kitas labai svarbus sutarty dalykas yra pabrėžtas, 
tai pasižadėjimas artimai ir draugiškai darbuotis, kad 
atstatyti taiką ir gerovę Europoje. To siekiant būsią 
kreipiama dėmesis į visų jungtinių tautų interesus lai
kantis dviejų principų: nesiekti teritorijų padidinimo 
sau ii nesikišti į kitų valstybių vidaus reikalus.

Džiugu, kad Anglijos diplomatai, darydami sutartį, 
laikėsi šių teisingumo dėsnių ir kad jie privertė Mask
vą išsižadėti imperialistiškųjų siekimų ir laikytis At
lanto Čarterio ir Jungtinių Tautų deklaracijos, po ku
ria pačios Maskvos įgalioti atstovai yra padėję savo 
parašus. Šios sutarties sudaryme, kaip aišku iš mūsų 
pirmojo vedamojo straipsnio, labai daug įtakos darė 
Vašingtonas.

Molotove atsilankymas
So”ietų Rusijos užsienių reikalų komisaras Moloto

vas, atsilankęs į Vašingtoną, daug laimėjo. Jis laimėjo 
didesnę medžiaginę paramą karui vesti ir pažadą ant
rąjį frontą prieš Hitlerį Europoj atidaryti. Be to, tarp 
Jungtinių Valstybių ir Sovietų Rusijos pasirašyta “lend- 
lease” sutartis, kuri abiem pusėn tupi daug svarbos. 
Moloto"o atsilankymas buvo ir tuo pažymėtinas, kad 
pasikalbėjime su mūsų krašto vyriausybės atstovais, 
prieita prie bendro susipratimo ir sutarimo ne tik ben
dromis jėgomis karą vesti, bet ir po karo taiką atsta
tyti laikantis Atlanto Čarterio pagrindų.

Patriotizmo diena
Rytoj yra Vėliavos Diena. Speciale Prezidento Roose- 

velto proklamacija ryt dienos prasmė dar labiau su
stiprinama. Dabar eina karas ir, anot Prezidento, “mes,
kaipo tautia, nekovojame vieni...  Mes kovojame petys
į petį su kitų tautų narsuoliais.” Dėl to ryt bus pager
biamas visų kovojančių prieš Berlyno-Romos-Tokio ašį 
tautų vėliavos.

Visur bus iškilmės. Bet Chicagoj ar tik nerūpestin- 
giausia prie jų prisiruošta. Nuo ankstyvo ryto Michi- 
gan a^e. bus grandioziškas paradas, 2 vai. po pietų 
prasidės žavinga programa Soldier Field stadione, kur 
susirinks virš šimtas tūkstančių žmonių, kad pagerbti 
Amerikos ir jos talkininkių tautų vėliavas ir ta pačia 
proga išreikšti pogarbą gabiam ir garbingam karve
džiui ęen. Douglas MacArthur. Šias iškilmes surengė 
Chicago Herald-American ir visuomenė už tai yra la
bai dėkinga šio dienraščio vadovybei. Neabejojame, kad 
lietuviai ir parade ir Soldier Field stadione dalyvaus 
gausingai.

Gera pamoka
“Vienybė” rašo:

“Browderiui išėjus iš kalėjimo, komunistai buvo 
pradėję kelti galvas.

Bet valstybės gynėjo, Francis Biddle, sprendimas 
deportuoti Australijos komunistą Bridges buvo kaip 
perkūnas — giedrią dieną'...

Valstybės gynėjas pasakė, kad galutinis komunis
tų tikslas — nuversti Amerikos valdžią....

Tai, be abejonės, gera pamoka ir mūsų išgamoms 
iš Laisvės ir Vilnies gurguolių.

Dėdė Šamas žino, kokios veislės gyvatė šildosi jo 
antyje.”

“Sandara” rašo:
“Vienas anglų išminčius, vardu Bacon, pasakė:

“Kas turi daug ydų, tai pirmiausia jas pastebi pas 
kitus”, šis posakis labai tinka mūsų “šimtaprocen
tiniam” triukšmadariam, kurie nieko kito nedaro,/
o tik kabinėjasi prie kitų. Jų gatvinė “literatūra” 
dažnai puošia Clevelando ir Worcesterio spausdinių 
lapus. Vyrai, pasiskolintais iš bolševikų ratais toli 
nevažiuosit Amerikos vieškeliu...”

Šie žodžiai, matyt, taikomi Clevelando "Dirvai” ir 
Worcesterio “Amerikos Lietuviui”. Padarytos pasta
bos yra teisingos.

Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 53 seimas į- 
vyksta birželio 22 — 25 dienomis, Hartford, Conn. Iš 
paskelbtos programos matome, kad seimo pramogos 
bus gražios ir įvairios. Seimo rengimo komisija, kad 
būtų gražu, kad apskritys, kuopos ir pavieniai nariai 
prie savo sveikinimų pridėtų bent šiokią tokią auką 
kilniems tikslams, kaip Labdarybės Fondui — suvar
gusių narių, našlių ir našlaičių šelpimui; Jaunimo Veik
los Fondui, kad greičiau galėtume sustiprint jaunimo 
judėjimą, ypatingai sportinį, ir daugiau patrauktume 
prie Susivienymo. Yra ir daugiau bendrų tautinių ir 
kultūrinių reikalų, kuriuos svarbu paremti,
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(“Draugas”. 1917 m. bir
želio 13 d.)

Atsisakė nuo sosto Grai
kijos karalius... ' Graikijos 
karalius Konstantinas I-mas, 
Vokietijos kaizerio svainis, 
atsisakė nuo sosto, savo vie
tą pavesdamas antrajam sū
nui Aleksandrui. Manoma, 
kad karalius atsisakė nuo 
sosto dėl provokiškumo.

$10,000 Lietuvos reika
lams.... Tautos Fondo sek
retorius Kazys Pakštas pra
neša, kad to fondo valdyba 
pasiuntė Pildomajam Lietu
vių Komitetui į Šveicariją: 
$2,000 belaisviams lietu- 
viams šelpti, $2,000 Lietu
vių Informacijos Biurui ir 
$6,000 Lietuvon nuo karo 
nukentėjiusiems šelpti.

•
Detroit, Mich....  L. Vyčių

79 kp. laikė savo pirmą su
sirinkimą. Buvo programė
lė. Deklamavo Gustaitis ir 
dvi mažos mergaitės. Jau
nimas smagiai pažaidė. Žais
lams gyvai vadovavo varg. 
A. Aleksandravičius.

•
L. D. S. veikla.... L. D. S. 

Chicagos apskrities veikime 
daug gyvumo. Rengiamos K. 
Česnulevičiui prakalbos. Ko
misiją sudaro: P. Varaku- 
lis, A. Mureika, J. Purtoka.3, 
M. Gurinskaitė, S. Dauno
ras.

•
V. Rutkauskas — advoka

tas.... Vincas Rutkauskas
baigė Webster College of 
Law ir gavo advokato dip
lomą.

Root Petrograde.... Čionai 
specialiu traukiniu atvyko 
Elihu Rcot su amerikonų 
komisija. Svečiai iškilmin
gai pasitikti.

•
Gen. Pershing pas kara

lių.... Gen. Pershing. Ameri
kos kariuomenės Europoje 
vadas pietavo Buckingham 
rūmuose «<u Anglijos kara
lium ir karaliene..

Po svietą pasidairius
Vienam Wusterio piknike 

Julius Smetona papasakojo 
žmonėms, kad Lietuvoje fa 
šizmo, kaipo tokio, nebuvo, 
o buvo tikrai “tolerantingas 
ir švelnus rėžimas”.

Po jo kalbos žmonės visą 
čėsą diskusavę, kaip galima 
“švelniai rėžti”. Išsiaiški
nus, kad, priklodui, jei tu 
paėmęs peilį rėši skūrą vie
naip, ar kitaip, vis tiek ly
giai skaudės, nubalsuota, 
kad Lietuvoje -buvo fašiz
mas ir jo rėžimas katali
kams buvęs skaudus.

ce užveržė. Propozinimas bu 
vo atliktas ir Web3teris ve
dė ir laimingai gyveno.

Po mirties tarp svarbių 
Websterio dokumentų buvo 
rastas ir tasai raištis su už 
megztu mazgu.

Nežinau, ar tai teisybė, 
ale girdėjau, kad vaikinams 
labai yra sunku pirmą kar
tą propozinti merginai, su 
kuria jis nori ženytis. Sako
ma, daug nemigo naktų pra 
leidžia, kol suranda būdą 
tai rokundai išreikšti.

Daniel Websier, vienam 
žymiausių amerikonų, auto
riui bene didžiausio pasauly 
žodyno, sakoma, ir gi nejau
ku buvo padaryti propozini- 
mą Grace Fletcher, gražiai 
New Hampshire merginai, į 
kurią jis . buvo įsimylėjęs, 
nors tuo metu jau buvo žy
mus advokatas. Ale pasitai
kė laimė.

Viešint jam su Grace vie-*
noje vietoj, paštininkas at
nešė namų šeimininkui siun
tinį, kuris buvo stipriu raiš 
čiu surištas ir dideliu maz
gu sumegztas. Webster su 
savo svythart mazgui atriš
ti, stojo į talką šeimininkui 
kas jiems ir pavyko. Tuo
met Websteris juokais tarė 
į Grace:

— Mums pavyko sėkmin
gai stiprų mazgą atmegzti. 
O kad mes pabandytumėm 
užmegzti mazgą visam gyve 
nimui ?

Grace akyse Websteris iš 
skaitė pritarimą ir paėmęs 
galą to paties raiščio Webs- 
ters užmezgė mazgą, o Gra

Spiepirvirvio Dumkos
Buvęs atviras Prezidento 

Roosevelto priešas (gal ir 
dabar toks tebėra?) “drau
gas” L. Pruseika giriasi: 
“Mes kovoje su fašistuojan- 
čiais užmiršom šilkines pirš
tinaites ir bovelną”.

Galima pridėti — pamiršo 
ir protą, nes iš didelio rašto 
mato fašistus net ten, kur 
jų nėra.

Stalino Viedomosčių re
daktoriai barasi, kad lietu
vių laikraščiai tyli apie Ru
ssian War Relief. Turbūt, 
dėlto, kad Viedomscis tyli 
apie lietuvių sušelpimą Sibi 
re? Juk, žinote, kaip šaukia 
si, taip atsiliepia — kam rū 
pi ruskiai, o kam lietuviai.

Jau ir Viedomosčių redak 
toriai gavo vieną atviruką 
(nuo mokytojos Bielinytės) 
iš Sibiro. Gal dabar tikės 
kad Sibire yra lietuvių ir 
kad juos reikia šelpti? O gal 
po senovei pasiliks akli pa
gal Stalino įsakymą?

Pruseika Lenino raštais 
pasistiprinęs, rašo kad “ne 
visi karai vienodi”. Tikra 
tiesa: pereitame kare Pru
seika buvo slekeris, o šita
me per senas slekeriauti tai 
liežuviu mala.

Kanados komunistai ruo
šiasi Kanados “lietuvių” sei 
mą šaukti, kitais žodžiais ta 
riant, šiaučiai pyragą keps.

Ę‘-e* MAKE
\ fcgi EVERY 
JSgj* PAY DAY

BONO DAY

ARMIJOS SLAUG EMS UNIFORMOS

pakeisti iki šioliai armijos slaugių vilkimus sijonus. Fort Custer, Mich., kelios slau
gės išbando tą naują uniformą.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys,
7601 Navakienė, Eageni-1 

ja, born 1903, teacher. į
7602 Navakaitė, Aldona 

(Klemas), 10.
7603 Navakaitė, Danė 

(Klemas), 5.
7604 Navtsaitis, Bronius 

(Jonas), 30, teacher, res. 
žižmariai Trakai.

7605 Navickas, Petras, 
40, res. Giedraičiai Utena.

7606 Nav.ckienė, Jane. •
7607 Navickas, Petras 

(Juozas), 35, employee, res. 
Širvintai Ukmergė.

7608 Navickienė, Janina 
(Juozas), 21.

7609 Navickas, Adolfas 
(Pranas), born 1907, far
mer, res. Martinavas Šven
čionys.

7610 Navickas, Feliksas 
(Jurgis), boin 1921, fores- 
ter, res. Onuškis Trakai.

7611 Navickas, Kazys, 30, 
teacher, res. Onuškis.

7612 Navickienė, Magda
lena (Kazys), 30, teacher.

7613 Navickas, Vincas 
(Ignas), 32, farmer, res. 
Rudamina Marijampolė.

7614 Navickienė, Marė i
(Vincas), 40, farmer. į

7615 Navickas, Vladas 
(Jonas), born 1890, emplo
yee, res. Virbalis.

7616 Navickienė, Kons
tancija (Antanas), bom 
1892, housevv.fe.

7617 Navickaitė, Viktori
ja (Pranas), 27, farmer.

7618 Navickas, Vladas 
(Vladas), born 1821, student

7619 Navickas, Vytautas 
(Vladas), bom, 1924 student

7620 Navickas, Vincas 
(Vladas), born 1933. 1i(l

7621 Naviskas, Jonas, 29, 
employee, res. Kybartai.

7622 Navickienė, Graži
na, housevvife, res. Kybartai

7623 Navickas, Petras 
(Juozas), 34, employee. res. 
Kupiškis.

7624 Navickas, Kazys (Jo 
nas), 34, farmer, res. Gir- 
dvainiai Raseiniai.

7625 Navickienė-Tamuly- 
tė, Teresė (Petras), 33.

7626 Navickas, Vytautas 
(Kazys), 12, student.

7627 Navickaitė, Aldona- 
Teresė, 10.

7628 Navickas, Leonas, 
31, worker, res. Lentvaris.

7629 Navickaitė, Janina, 
21.

7630 Navickaitė, Kristi
na, L

7631 Navickaitė, Pranė 
(Motiejus), bom 1905, em
ployee, res. Vilnius.

7632 Navickas, Jonas, 30, 
army officer, res. Vilnius.

7633 Navickienė, Elzė, 28, 
housevvife, res. Vilnius.

7634 Navickas, Emilijus 
(Antanas), 26, worker, res. 
Vilnius.

7635 Navickas, Jonas 
(Vincas), 14, teacher, res. 
Lazdijai Seina’.

7636 Navickienė-Jončuly- 
tė, Ona, 34, hcussvv fe.

7637 Navickaitė, Emilija 
(Jonas), 14, student.

7638 Navickaitė, Nijolė 
(Jonas), 12, student.

7639 Navickas, Jonas (Jo 
nas), 11, student.

7640 Navickas, Vincas, 
33, farmer, res. Skirsna 
Seinai.

7641 Navickaitė, Elzė, 32, 
teacher, res. Skirsna Seinai.

7642 Navickienė, Marijo
na, 37, housevv'fe.

7643 Navickas, Juozas 
(Vincas), 65, worker, res. 
Panevėžys.

7644 Navickienė, Ona 
(Vladas), 67, farmer, re3. 
Subačius, Panevėžys.

7645 Navickas, Steponas

(Juozas), 37, farmer.
7646 Navickas, Jonas 

(Juozas), 29, farmer.
7647 Navickas, Vincas

(V»nci8), born, 1910, res. 
Rozalimas Panevėžys.

7648 Navickienė, Stasė, 
born 1907.

7649 Navickaitė, Nijolė 
(Vincas), 4.

76o0 Navickaitė, Andrutė 
(Vincas), 2.

7651 Navickas, Vytautas 
(Vincas), 6 months old.

7652 Navum, Petrow (Mi 
kit), 27, farmer, res. Kap- 
siutė Tverečius.

7653 Neifalta, Jonas 
(Pranas), 46, farmer, res. 
Šventežeris Seinai.

7654 Negujevičiu3, Pet
ras (Viktoras), 42, emplo
yee, res. Berinkonys.

7655 Neimantomas, Ro
mualdas, 74, engineer, res. 
Vilnius.

7656 Nekauda-Trepeka, 
Vladas (Stasys), 56, em- 
ptoyee, res. Vilnius.

7657 Nekauda-Trepeka, 
Viktorija, 54, housewife.

7628 Nekauda-Trepeka, Jo
nušas (Vladas), 20, techni
cian.

7659 Nekrošas, Mykolas 
(Mykolas), 40, soldier, res. 
Vilnius.

7660 Neliušis, Algiman
tas-Anato.ijus (Stasys), 14, 
res. Kaunas Šančiai.

7661 Nelovecas, Vytautas 
(Juozas), 70, farmer, res. 
Žeimiai Kėdainiai.

7662 Nepraustas, Alfon
sas (Tadas), 35, teacher, 
res. Joniškėlis Biržai.

7663 Nepraustienė, Justi
na (Pet.as), 35, teacher.

7664 Nemicka3, Boleslo
vas, 40, teacher, res. Punia 
Alytus.
7665 Nemicklenė, Marija, 

38.
7666 Nemickas, Antanas 

(Antanas), 37, teacher, res. 
Zarasai.

7667 Nemickas, Liucijus 
(Antanas), 38, teacher, res. 
Rokiškis.

7668 Nemickienė, Zofija, 
37, employee, res. Rokiškis.

7669 Nemickis, Algiman
tas (Liucijus), 10, re3. Ro
kiškis.

7670 Nemickas, Kymantas 
(Liuc jus), 3.

7671, Neniškis, Pranas 
(Morąlinas), born 1898, em
ployee, res. Vilnius.

7672 Neniškis, Jonas 
(Antanas), 69, farmer, res. 
Panemunėlis Rokiškis.

7673 Nenišk'enė, Marija, 
born 1888, f:rmer.

7674 Nenišks, Pranas 
(Jonas), 31, farmer

7675 Nemys, Vincas, 46, 
worker, res. B ržai.

7676 Neru'is, Jonas 
(Ignas), born 1906, res. Di
džiuliai Kranava.

7677 Nevardauskas, My

kolas (Marijonas), bom 
1914, vvorker, res. Kaunas.

7678 Nevardauskas, Pet
ras (Antanas), 26, emplo
yee, res. Raseiniai.

7679 Nevardausk is, A’bi- 
nas (Jonas), born 1923, 
vvorker, res. šikšniai Ky
bartai.

7680 Neverkevic ui, Sta
sys, (Jurgis), 43, vvorker, 
res. šalininkai Vilnius.

7681 Neverkevičius, Jonas 
(Stasys), 20, farmer, res. 
Švenčionėliai.

7682 Niaurienė, Teresė, 
born 1895, farmer, res. Lin
kuva Šiauliai.

7683 Niaurienė, Teresė, 
bom, 1895, farmer, res. Lin
kuva Šiauliai.

7683 Niaurytė, Liudvika,

13, student.
7684 Ničajienė, Elena 

(Vladas), 44, housevvife, res.
Kaunas.

7685 Ničajus, R čardas 
(Aleksandras), 17, student, 
res. Kaunas.

7686 Ničajus, Zigmas 
(Aleksa ndr_ s), 16, student.

7687 Niedvaras, Julijonas 
(Stasys), born 1909, emplo
yee, res. Vilnius.

7688 Nidziecaienė, Fran- 
ciska-Janina (Kazmieras), 
born 1901, employee, res.
Vilnius.

7689 Niemantavičienė,
Scholastika (Mykolas), 30, 
vvorker, res. ViLn.ua.

7690 Nemickas, Edmun
das (Juozas), 28, farmer, 
res. Lentupis švenčionyu

7691 Nemartienė, Mary
tė, 40, res. Semeliškiai Tra
kai.

7692 Nietz, Aleksandras,
(Oskaras), 35, employee, Fahey, •ar., kurs tik vienų 
res. Vilnius.

7693 Nievariekis, Vitold

VIENAS IŠLIKO GYVAS

Vėliavininkas Howax U o.

na, 14, res. Vilnius.
7755 Novikovienė, Elzbie

ta, 35.
7756 Novikov, Radian 

(Viktor), 38, technician.
7757 Navicūienė Ba.tinsi

te, Jane (Juozas), bom 
1911, res. Gudaičiai Utena.

7758 Novickas, Petras, 
40, res. Gudaičiai Ukmergė.

7759 Novickienė, Pranė, 
housevvife.

7760 Novickas, Kazys 
(Antanas), 33, vvorker, res. 
Pažaislis Kaunas.

• 7/61 Novakovek.s, S.epas
(Mykolas), born 1904, vvor
ker, įes. Pabradė Švenčionė
liai.

i <762 Nosevič, Jonas (Ado 
mas), 30, vvorker, res. Vil
nius.

7763 Nosel, Jonas (Pet-
Hsl Iras), 57, busine3sman, res.

Vilnius.
7764 Norkus, Benediktas 

(Antanas), 57, vvorker, res.
vienas išliko gyvas anądien Švėkšna Tauragė,
dviem laivyno dirižabliams 7765 Norkus, Kelstutis-Si

CLASSIFIED ADS
HELP U ANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

ARMATURE INSERTORS 
AND CONNECTORS

AUKŠČIAUSIOS ALGOS YRA MO
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.
RUSSELL ELECTRIC CO.

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

340 West Huron Street
121 No. Dearborn 8tr>*vt 

Tel.: RANdoiph »488-»48i»

HELP TTANTKD — VYRAI

MALftJAS IR RYftOTOJAS reika
lingas — dirbti dešrų dirbtuvėje. 
Pastovus darbas. Atsišaukite j —

scott peteknon a co. 
4450 Armltagc Avenne

“TOOL MAKERS" .reikalingi, tai
pogi ir GR.NDER HANDS (ext r- 
nal an.i Int rn 'l), LATHE HANDS 
tr CLEVEIAND and GRIDLEY 
BCRKVV MACHINE OPERATORIAI. 
Turi būti pat/ ę. K rėpki ės prie: 

A. B. EQIIPMENT CO.
223 VVest Erie Street

TOOL MAKERS

j Pastovūs r'arbal ir "overtime” ifi- 
' t ildant A-l-A KARES KONTRAK
TUS. Ge ai jr ngta dirbtuve, pa
togios darbo sąlygos. Tiktai pirmos 
klasSs darbininkai pagedaujant At
smaukite prie Mr. Breitem tein.

L1ON MANUFACTURING CO. 
2A4U Belmont Ave. JUM. 2010

SLIP COVER OPERATORES 
Patyrusios, pastovūs darbi! giran- 
tuojami per visus metus, aukščiaa- 
sl s užmokestis, mai nioa darbo są
lygos.

SUPCOVKR CO.
<138 VV. VVasblngt >n

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisoma visokius plūktas. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
be. Rašykite dėl "irųe Catalogve” 
kainavimo sąrate.

Prisiųsklte piūklus paštu “pareei 
post."

28 NO. LOOMIS STREET 
TEU MONroe I3P7

(Juozas), farmer, res, žei- 
mis Kaunas.

7694 Nievarviekienė, Ma
rica, 50, housevvife.

7695 Nievarviekis, Vytold 
(Vitold), 6.

7696 Nievierovskis, Mečys 
(Julius), 39, policeman, res. 
Vilnius.

7697 Nievardauskas, Vian 
čislovas (Adomas), 46, em
ployee, res. Žarėnai.

7698 Niunevičius, Juozas 
(.Jurgis), 60, farmer, res. 
Alunta Raseiniai.

7699 Niunevič.enė, Petro
nė, 50, farmer.

7700 Niunevičiutė, Juzė 
(Juozas), 16, student.

7701 Niunevičius, Vytau
tas (Juozas), 15, student.

7702 Niunevičius, Romu
aldas (Juozas), 14, student.

7703 Norkus, Jurgis (Si
mas), 35, vvorker, res. Lin
kaičiai Šiauliai.

jusidaužus Atlantike, neto
li Lakehurst, N. J., dirižab
lių stoties. Dvylika kitų as
menų žuvo vandenyno ban
gose.

mas (Jurgis), 5, res. Lin
kaičiai Šiauliai.

7766 Norkutė, Meilutė 
(Jurgis), 6.

7767 Norkienė-Butkevičiu 
tė, Genovaitė, 35, housevvite.

7768 Narušėnas, Antanas

I VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI DEŠRŲ KIMŠRJAI, 
pastovūs čarbai, ge a užmokestis. 
Darbai dienomis. Atsišaukite prie 
M r. Henry. UNITED PACKERS, 
INO., 1018 VVest S7th Street.

MERGINA AR MOTERIS REIKA- 
IINGA prižiūrėti mažų kūdlkj ir 
būti ant vi tos. Telefonu pašaukite: 
PROSPECT 4303.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI KRAITUVE

Randasi geroj vietoj, netoli Mcklnley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priižastis — liga. Kreipkitės prie: 
M r. VVaiter Notow. 3200 VV. 37th Kt., 
Chlcagu, IU.. tel. LAFayette «OM.

7725 Noreikienė, Emilija, (Jonas), born 1914, emplo- 
28. 1 yee, res. Varniai.

1726 Noreika, Kostas, 33, i 7769 Narutavičius, Kazys 
employee, res. Kaunas. į (Kazys), 35, agronomist,

ITZl Noreikienė, Albina res. Dzidai Bubiai.
(Juozas), 25, employee, res.1 7770 Narutavičiutė, Van-
Šakiai. į da (Kazys), 11.

7728 Noreika, Leonas 7771 Narutavičiutė, One 
(Stasys), born 1890, emplo- Į (Kazys), 5.
yee, res. Šakiai. 7772 Navickas, Alfonsas

7729 Nosas, Cesiova, 28, (Petras), 36, forester, res.
teacher, re3. Vilnius. Mironimas Bilonai.

7730 Nomlakas, Leonar- 7773 Navickas, Bronius
das (Valentas), 3, Varėna (Antanas), bom 1909, vvor- 
U. ker, res. Kražiai.

7731 Nomlakas, Ričardas 7774 Norvaišas, Juozas,
(Va’ent’s), 10, Vare.;a II. bom 1902, res. Pagermantis 

7732 Nomla.-ienė, Elena, Alsėdžiai.
40. 7775 Olechnavičhienė, Kris

7704 Norkus, Bronius 7733 Nomlakas, Valentas, tina (Benediktas), 74, far-
(Vincas), 32, rea Linkaičiai 42, army off.cer. 'mer, re3. Pušalotas Panevė-
šiauliai. 7734 Nolevaika, Aleksan- žys.

7705 Norkus, Algirdas dras (Sergijus), 28, vvor- 7776 Okusko, Stasys (Jo-
(Juozas), 8, student, res. ker, Varėna II. 'nas), 38, vvorker, res. Vi-
Kaunas. 7735 Nuzanitovska, Jani- lnius.

7706 Norkienė, Liuda na, 18, student, res. Vilnius 7777 Okulčiutė, Marijona,
(Stasys), 37, housevvife, res. 7736 Nuzabitov^ka, Juze- 49, farmer, res. Subačius 
Kaunas. fa, 48, farmer, res. Vilnius. Panevėžys.

7707 Norkus, Juozas, 35, 
employee, res. Kaunas.

7737 Nutaut enė, Marija, Į 7778 Okulčienė, (vvith 
(Juozas), 44, housevvife, children), res. Troškūnai.

Panevėžys.7708 Norkus, Anzelmas res. Rokiškis.
(Feliksas), 3, res. Mažeikiai 7738 Nutautas, Henrikas

7709 Norkienė-Kensmi- (Augustinas), 43, gymna- 
naitė, Ona (Antanrs), 27, sium direct or, res. Rokiškis, 
employee, res. Mažeikiai. į 7739 Nurka, Mešys (Me-

7710 Norkus, . Feliksas čys), born 1920, electrotech- 
(Stasys), 34, employee, res. nician, res. Vilnius.
Mažeikiai. 7740 Nuorkaitė, Elena i 7782 Ogonekas, Juozas,

7711 Norkunaitė,, Stefani (Jonas), 23, res. Gervėčiai 34, army officer.
7783 Obrikas, Vladas (Jo

nas), 31, employee, res. Vai 
nutas Tauragė.

7742 Nuorkaitė, Juzė (Jo-1 7784 Oberfeld, Henrikas
nas), 24. ' (Stefan), 32, veterinarian,

7713 Norkevičius, Myko- 7743 Norkus, Leonardas res. Viduklė Raseiniai, 
las (Valerijonas), bom (Jonas), 37, res. Gervėčiai 7785 Oberleitneris, Joną?

ja, (Mlkolas), 22, farmer, Vilnius, 
res. Juodgalviai Melagenai. 7741 Nuorkaitė, 

7112 Norkūnas, Edvardas (Jonas), 25, 
(Mikas), born 1915, emplo
yee, res. Vilnius.

1906, driver, res. Lazdijai Vilnius.
Seinai.

7714 Norkevičiutė, Birutė

Jane

7779 Okuličius, Jonas, 37.
7780 Ogonekaitė, Jadvy- 

ga-Teresė (Juozas), 8 mon
ths old, res. Vilnius.

7781 Ogonekienė, Katrė, 
27.

(Blažiejus), 39, teacher, res. 
Montvydai Panevėžys.

7786 Oberlanienė, (vvith 3 
children), 39, teacher, res.

7744 Norkus, Ole, 60.
7745 Nuorkas, Jonas, 62,

(Juozas), 10, student, res. farmer.
res. Kruona Kaunas. Į 7740 Nunigauda^, Anta- Montvydai Panevėžys

7715 Norkevičienė, Agota nas), 30, employee, res. 7787 Oberlanienė, farmer
(Juozas), 39, seamstress. Kaunas. (vvith 3 chldren), res. Po-

7716 Norkevičius, Juozas 7747 Nrekos, Česlovas pasakos Mickūnai.
(Jonas), 37, teacher. | (Adomas), 38 (vvith 2 chil- 7788 Oberlanis, Leonar-

7717 Norkaitis, Kazys dren), res. Vilnius.
(Jurgis), born 1898, farmer,; 7748 Novošinskienė, Ja-
res. Pra vainikai K du’iai. nina (Antanas), born 1908, 54, farmer.

7718 Noiikovi, Radžio hcusevvife, res. Vi’nius. 7790 Oberlanis, Vincas,
(Viktoras), 45 (W.th fami-,. 7749 Novoslauskas,• Juo- 62, farmer.
ly), įes. Vilnius. Izas (Feliksas), 20, vvorker, 7791 Obe’evičius, Julius

7719 Noreikiavič utė, Vi- rę8. galčiuninkėliai. (Kazys), 4 months old. ars.
da (Juozas), 1 year old, res., 7750 Novoslauskas, Vin- Budai Šakiai.
Onuškis Trakai. cas (jonas), 23, farmer, res.

7720 Noreikiavičiutė, Al- Šalčininkai Vilnius,
dona, 27, teacher, Į 7751 Novochatcho, Mari-

7721 Noreikiavičius, Juo- ja (Jahein), 50, maid, res.
zas (Kazys), 35, Vilnius.

das (Vincas), 21, farmer. 
7789 Oberlanienė, Stasė,

7722 Noreika, Zigmas 
(Pranas), 34, vvorker, res. 
Tauragė.

7723 Noreika, Konstan
tas, 38, employee.

7792 Obelevičienė, Veroni 
ka, (Jonas), 33, employee.

7793 Obelevičius, Kazys 
(Izidorius), 33, employee.

7794 Obelevičiutė, Veroni
ka (Otonas), 1 year old. 
res. Vabalninkas Biržai.

7795 Obelevičius, Otonas

7752 Novodzelskis, Vladas 
(Kazimieras), 47, employee, 
res. Kuliai Kretinga.

7753 Novodzelskis, Alber- j (Antanas). 32 
tas (Kazimieras), 57, priest, 7796 Obelevičienė, Veroni

7724 Noreika, Dalius res. Stčisi Kretinga. j ka (Petras), 26, teacher.
(Kostas), res. Kaunas. 7754 Novikovaite, Tatja- 7797 Obelevičienė, Sofija,

Liaten to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Ftaturing a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC 
Evtry Satnrday, 1 to 2 P.M. 
STATION WHIP

PARSIDUODA PIGIAI — 2% aka- 
rų ie'i ės su 2 namais, parsiduoda 
per privatiškuj žmones. Ats šaukite 
sekančiai:

8HTH AVE. ir 1O1ST PLACE

TIKRAS BARGENAS 
PARSIDUODA 6 kambarių mūrinis 
bung&lovv, apdengti porčiai, furna- 
co Šilima. Kaina $4,800. reikia j- 
mokėti til t i $800. Namus tuščias 
tuojau gulima jame apsigyventi. 
Atsišauk te s kanč u ad-ecu:

1810 SO. LAVVNDAIE AVE.

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

Keikia bijoti to žmogaus, 

kurs Dievo nebijo.

Kai suardom gyvenimu 
dėl pinigų, tai suardytas gy 
venlmas nesirūpina pinigais

55, farmer, res. Vabalnin
kas.

7798 Orileri, Juozas (Pra
nas), born 1904, vvorker, 
res. Lentvaris.

7799 Orentaitė, Elena 
(Vladas), bom 1918, emplo
yee, res. Lazdijai.

7800 Ordinickienė-Rome- 
raitė, Irena (Antanas), 39, 
housevvife, res Pabiržės Bir
žai.

(Bus daugiau)

PARSIDUODA — 2 fletų namas,
be smentas, fur-euro šiluma, atikas, 
garadžius ir maudyklča, Tik as bar
genas. Kreipkitės prie savininko — 

201 SO. TRU.MBl'LL AVE.

2 FLETŲ MEDINIS NAMAS par- 
tiduoda — 906 VVest 5oth Place.
5 ir 6 kambarių, furnico šiluma, 
pi m-m aukštu'. Pa-duodamas tik
tai už $2,200. Matyti galima tiktai 
pagal aust rimą. Pašaukite telefonu 
ABERPKEN 5717 po 6 vai, vakare.

EMPIOYMENT AGENCIES

275 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTKUI M—VAIKINAM 
IK MKItOINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse.
| Algos — nuo $24 Iki >119 i savaitę w

W A B A S H AGENCY 
1 202 So. SUte St. (15th Floor)

ANT RENDOS

RENDUOJASI 4 KAMBARIŲ ELE- 
TAS, karšto vandens šiluma, Brigh
ton Park apylinkėje. Garadžius ant 
vietoa Paieško gerų žmonių. Atsi
šaukite sekančiu adresu: 4054 SO. 
ARTESIAN AVKNUK. CHICAGO.

DYKAI — apšildomas fletaa už 
prižiūrėjimą boilerio. Majai šeimy
nai gera proga. Atsišaukite greitai. 
F. G. Ll'CAS, 4108 Archer Avenue, 

Telefonas LAFajctte 5107

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

WOMEN£40i
who hate these trying years!

< HERE’S GLORIOUS NEWS!
If you-llke so many womcn be- 
tween the age* of 38 and 52—flnd 
this period in a woman's Ufe makes 
vou restless, nervous. eranky. so 
tired and blue at times—perhaps 
sufler hot flashes. dlaziness and 
distress of ••irregularities"—

Start af once-try Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound t 
Plnkham s Compound ls the best 
knovm medlelne you can buy today 
that ls made especially /or tuotnen 
— it's /anon to help relieve such 
distress when due to this Žemale 
functional disturbance.

Plnkham s Compound has helped

thousands upon thoussnds of 
women to go nml ling thru ' annoy
ing mtddle age symptoms. ALBO 
very bansflclal for younger womrn 
to help relieve distress of monthly 
functional disturbances. Follow 
label directions. Lydia Pinkham’s 
Compound la areli vrortb trylng I

1SA A- t—f Everybody ravės about,your 

solads, Peg^hot’s the secret?

MU.LION5 AOtH—Miracle VVhip does work m>ndtrs 
with salads! A uniąue combination of old-fashiooed 
boiled dreaaing and fine mayonnaise, Mirade VVhip is 
by far America's favorite sahid dreasing.

*****«*tt«gpft '**««**

ViLn.ua


♦1 draugas Šeštadienis, biri 13, 1942

SPAUDOS APŽVALGA
(NR. 7 — REDAGUOJAMAS LIETUVOS GENERAL. 
KONSULATO NEW YORKE, N. Y., 1942 m. BIRŽ. 5 D.)

Taip pat yra labai įdomūs 
|jo pareiškimai ir apie būsi
mą pokarinę santvarką, ku- 

! rią jis apibrėžia šešiais punk 
Demokratinių valstybių tais. Antram punkte jis nu

bloko oficialūs žmonės ven- rodo, kad nugalėjusios tau- 
gia kalbėti apie naują san- tos kartu su Jungtinėmis 
tvarką šiam karui pasibai- Amer. Valstybėmis laike pa

I. ANGLIŠKOJI SPAUDA

Imperializmo amžius 
yra pasibaigęs

gus. Ir tas visai natūralu, 
nes sąjungininkų tarpe jau 
dabar galėtų kilti ginčai dėl 
būsimos taikos, paleidžiant 
iš akių pagrindinį tikslą — 
šio karo laimėjimą.

Gegužės 30 d. J. A. V. už
sienių reikalų viceministeris 
Sumner Welles pasakė ypa
tingai rsikšmingą kalbą, ku
ri tikrai padrąsina vieno ar 
kito agrešoriaus užgrobtas 
ar besisavinamas tautas.

Jis išre’škė mintį, kad A- 
merikos atsisakymas daly
vauti po pereito pasaulinio

liaubų pasirūpins nuginkla 
vimu visų tautų, kaip nu
rodyta Atlanto Carteryje 
kurios “gali grąsin'i agre 
sija už savo ribų”. Trečiam 
punkte jis pažymi, kad Jung 
tinės Tautos pasirūpins už
laikyti tarptautinę apsaugos 
jėgą iki nuolatinė sistema 
ir visuotinas saugumas bus) 
įsteigtas. Ketvirtam punkte 
jis pažymi, kad pasaulio or-Į 
ganizacija su Jungtinėm 
Tautom kaipo pagrindu nu
statys “galutinas teisingos, 
sąžiningos ir patvarios tai-

PAS1RAŠO SUTARTI Nusikamavusi Italija pradėjo 
trečiuosius karo metus

Nusikamavusi ir turint di-1 pačioj Italijoj yra apie 200,-

karo tarptautiniam bendra-j kQS 8ąlygaa/. kaip tik pa.
darbiavime turėjęs didelę sbaigus karo veiksmams e-
reikšmę priartinant d-bar- konominiai ir baliniai iš
tini karą. Taip pat jis iš- , inimai bus padaryti.
reiškė mintį, kad Jungtinėj i v .. .m . „ . ... I Is čia suminėtų punktųTautos taps ateities pašau- Į ...................., ., .matyti, kad po šio karo bus lio organizacijos branduo-. .
liu.”

Amerikos vyriausybė jau 
dabar ėmusi3 žygių gauti 
visų Jungtinių Tautų prita
rimą įgyvendinimui tokioj 
pokarinės sistemos, kurioje 
būtų išspręstos gaminių pa
skirstymo ir perkamosio3 
galios problemos “parūpi
nant tokį. mechanizmą, ku

einama prie patvarios tarp-! 
tautinės organizacijos, gal 
būt, naujos Tautų Sąjungos, 
tik jau ji turės galimybę ir 
įvykdyti savo sprendimą. Iš 
tų metmenų aiškiai matyti, 
kad mažos tautos nebus ver
čiamos jėga, dėtis į visokias 
unijas, federacijas, ar kon
federacijas, jei jos pačios

rio pagalba visa tai ką pa-'tam aematy3 reikal<>. ar ne’ 
eaulis pagamina būtų gali- r°dys noro.
W paskirstyti pasaulio gy- j ši kalba sukėlė didelio su- 
ventojams.” 1 sidomėjimo tiek įvairių ša-

Ypatingai įsidėmėt'm jo lių diplomatiniuose sluoks- 
mintis, kur jis išreiškė: “Jei niuose, tiek spaudoj. Tą kal- 
šis karas yra tautų išlais- bą komentuodamas birželio 
vinimo karas, jis turi garaci- 1 dienos “New York World- 
tuoti suvereninę visų tautų Telegram” bendradarbis W. 
lygybę visam pasaulyje, ly- Philip Simms išsireiškė, kad 
giai taip kaip ir Ameriko- nė viena kalba nuo pirmojo 
se. Mūsų pergalė su savim pasaulinio karo prezidento 
turi atnešti visų tautų iš- Woodrow Wilsono laikų ne- 
laisvinimą. Diskriminacija buvo sukėlusi diplomatiniuo- 
tarp žmonių dėl jų rasės, se sluoksniuose tokios sen- 
įsitikinimo ar spalvos turi‘ sacijos. ši kalba sukėlusi 
būti panaiknta. Imperializ- sensaciją dėl dviejų priežas- 
mo amžius yra pasibaigęs.1 čių, pirmiausia tai esąs jau 
Tautos teisė į laisvę turi bū- kiek detalizuotas preziden- 
ti pripažinta, panršiai kaip to Roosevelto planas naujai
civilizuotasis pasaulis seniai 
jau yra pr pažinęs individo

tarptautinei santvarkai po 
šio karo; antra, ji išsklaidė

Sovietų ambasadorius Maxim Litvinov (kairėje) ir val
stybės sekretorius Cordell Hull pasirašo U. S.—Sovietų 
“lend-lease” sutartį Washingtone.

NAUJOS NACIŲ ATAKOS

("Tiraugas” Acme teiepboto*
Naciai, kaip pranešta, sukėlė dideles atakas Charkovo 

ir Sevastopolio frontuose. Spėjama, kad tai bus jų nauja 
vasaros ofensyva prieš raudonąją armiją.

ro, yra jau praeities daly-i ja, Suomija, Latvija, Esti- 
kai, o taip pat kai kuriems' ja ir Lietuva, suminint tik- 
Amerlkos sąjungininkų pla
nams užtikrintai nebus ga
lima leisti realizuotis.

Bet kas ypatingai domina 
kai kurias ambasadas ir pa
siuntinybes čia (Washingto-1 
ne), tai tos siūlomosios tvar Į 
ko3 pasekmės tok'oms be
viltiškoje padėtyje esan
čioms tautoms, kaip Lenki-

Jr

tai kelias.
(Bus daugiau)

BUY
UNITED STATES 

DEFENSE
BONDS

ANO

STAMPS
II11/

teisę į asmeninę laisvę. At- • kai kurias Jungtinių Tautų • 
lanto Čarterio principai pri- tarpe įsivyravusias idėjas, 
valo būti garantuoti visam Simms nurodo, kad sekant, 
pasauliui, visuose vandeny M eiles kalbą išeina, kad bri-1 
nuošė ir visuose kontinen- tų, olandų ir kit03 imperi- 
tuose.” jos, egzistavusios iki šio ka-

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydarni 

į Šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiienlais.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St
MA55ACL

delį maisto nepriteklių Itali
ja pradėjo trečiuosius karo 
metus, praneša iš Berno 
Associated Press korespon
dentas.

Italų tauta nepatenkinta 
savo vyriausybe, kuri ją 
įtraukė šion nelaimėn susi
dėjusi su nenuorama Hitle
riu. Tačiau viešai to pareikš 
ti negali ir turi tenkintis 
sunkiuoju stoviu.

Sugriauta Italijos impe
rija, kuria ja Mussolinis tiek 
daug didžiavosi, ir kurios 
statymui daug turto ir jau
nų vyrų paaukota. Praeito 
gegužės mėn. 9 d. fašistų 
partija minėjo 6-rių metų 
imperijos įsteigimo sukaktį. 
Mussolinis pareiškė, kad 
Etiopija ir vėl busianti at
kovota. Kaip ji bus atkovo-

000 vokiečių kariuomenės, 
kuri paskirstyta ten strate
ginėse vietose.

Gautomis Berne (Šveica
rijoje) žiniomis, Vokietija 
atšaukė iš Italijos visus ten 
buvusius savo “turistus”, 
kurie buvo reikalingi karo 
pramonėse darbams Reiche. 
Be to, Vokietija nusamdė 
apie 300,000 italų darbinin
kų ir pareikalavo daugiau 
italų kariuomenės rytiniam 
frontui. Bet Vokietija iš Ita 
Ii jos neatšaukė savo kariuo
menės.

1940-41 metų žiemos pra
džią Italiją jau pasijuto ne
turinti pakankamai maisto 
ir kuro. Beturtės moterys 
tą žiemą Romoje ilgomis ei 
lėmis stovėdavo prie kuro 
sandėlių, kad gauti kiek

Nors Italija yra daugy
bės vaisių produkuotoja, bet 
šiandie ten vaisiai yra rete
nybė. Viskas siunčiama Vo
kietijon. Vokietijai tenka ir 
daugumas Italijoje augina
mų daržovių. Duonos vie
nam asmeniui Italijoje ski
riama pustrečios uncijos 
dienoje.

ta, jei Mussolinio kariuome- nors mecįinių anglių, o iš 
nė netekusi reikšmės ir jo- | viešųjų virtuvių — kokio 
kio prestižo. Vokietijos ka- nors viralo. Maisto vartoji-
riuomenė visą laiką italus 
pavaduoja Libijoj, Albani
joj, Graikijoj ir kitur. Švei
carijoje turima žinių, kad

mas suvaržytas, kainos pa
kilo.

Nervous? Shaky? 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankini kenčia skausmus 
nerviAkumo, dr bulio, nemigos, 
t kausmo ar silpnumo koiu (neu- 
rlt s ar rheumatizmo), tankiai vi
dų-lai užkietėja ar perdaug liuos- 
nūs, Širdies skausmus. Vartotojas 
ir aankin.1 gali pradėti negirdėtus 
balsus girdOti, lai alkilinti nebūtus 
rinktus ar kalbėti su s'viml. 
VI-MIN pagelbsti apga ėti mais
tingumo trūkumą, nuo ko svaiga
lų vartotoiai tanki 1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris pr veda 
pr'e kenkimo rervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas ir rekomenduojantis šimtų. 
VI-MIN nė-a nuodingas ir nepri
veda prie blogo jpr t'mo. Pamė- 
girktte ir “pastokiae ant savo ko
lų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti ir 
per paštų, pris'unčiant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsilių 

kainuoja $2.00
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3. 0.
Pars'duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

903 W. 83 d St -ee’, Tel. ENG. 6515 
CHiCtGO, It.L.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, iŠdirbė 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. šia Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEER S

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

t^

Geriausiu linkėjimu!

Dienraščio “Draugo” re
dakcijos personalo nariui 
JONUI PILIPAUSKUI ir j 
“Draugo” Korespondentų Į 
Klubo sekretorei BETTY j 
PLEKĄVICICTEI ryt ku
riant šeimos židinį, reiškia
me nuoširdžiausius linkėji
mus ilgiausių ir laimingiau
sių metui! Gausi Dievo palai
ma telydi šių dviejų taurių 
lietuvių katalikų jaunuolių 
gyvenimo žingsnius!- • ■ .X ■ .
“DRAUGO” REDAKCIJA 

IR ADMINISTRACIJA

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

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

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENK INDEMNITY COMPANY.

J

TO RELEASE FLOW OF

LIVER BILE
O«t a botti. of Knuchen Balta toalrfit. 

Half an hour bafor. braakfaat, taka aa mucfc 
aa wlll lla o. a dla. la a (laaa of *atar (hat 
ar cold) or la »our moralo) eup of te. ar 
ooffaa and kaap ttata up for M daya. Knuebaa 
taken thla w»y halpa raliavo aucb aymptomi
aa alek baadaelMa, bov.l o'-------
ao-called blUoua lndl(e.tloa

You can (at Knucbcn, * fu 
formula mada In tba U. B. A-, 
atora, You muat b. satlslM ar

sy dfttj

TWna BANK'5 <W$AF£/
Invest ųour inoMcų iv Ikitvd Stjte 

wyWI(4 BONDS AND STAMPS!

vi]

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 
Ir Lietuviškų Gėrimų. 

Parduodame 
Tiktai Tavemams.

Užsakymai Ižvežiojami 
Sekančią Dieną. 

VaL: 10 Iki 5 Kasdien FRANK VIZGAKD. Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
8248-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublic 1538—9

STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupykK apsaugoto j įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap- 
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už ir aukžčiau

STANDARD FEDERAl SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO

Jastin Macklevrlrh, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

(QSj

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINOS A LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C.

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

1
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Mokyklos užbaigimas Vardiečiai važiuoja

West Side. - Ryt vakare į Mayslake 
7 vai. musų mokyKlos vai- 1 '
kučiai perstatys puikų pro- 
gramą ir atsisveikins su šį 
metą baigiančiais jaunikai-ilingas brinkimas įvyko 
čiais ir mergaitėmis. Mo- birželi° 8 d’ Siam su3-me 
kyklos sesutės Kazimierie- 
tės deda visas pastangas, 
kad viskas kuo puikiausiai 
pasisektų, nes jos per pra
eitus metus daug kartų pa- 
įodė sugebėjimą meniškai 
vaikučius išmokinti pasiro
dyti ant estrados. Todėl 
kviečiame mūsų parapijonus 
ir apylinkės draugus į šį 
gražų vakarėlį. Nesigailėsi
te.

Town of Lake. — šv. Var
do draugijos mėnesinis skait

dvasios vadas kun. S. Ado
minas ragino narįus važiuo
ti rekolekcijoms į Mayslake. 
Užsiregistravo apie 50 vy
rų.

Pirm. Juška pranešė, kad 
viso iš Tovvn of Lake pasių
sta kareiviams 86 kartūnai 
c:garetų. Gauta daug laiš
kų, kuriuose kareiviai dėko
ja.

Kun. S. Adominas antra
dienį išvažiavo rekolekci

Vienas centas daugiau, 
jokių pagerinimų

Chicago Daily Tribūne re 
porteris David Anderson ra
šo, kad gatvėkarių linijoms 
Chicagoj leista iš važinėto^ 
jų imti vieną centą daugiau 

vietoje 7 centų 8 centus.I
Tačiau patarnavime nešima 
to nė jokio pagerinimo. Gat 
vėkariai kaip bavo, taip ir 
yra seni ir nešvarūs. Be to, 

[nepaprastai lėtas važinėji
mas.

ę mt imujVCNutttl

joms. Koresp.Altoriaus Puošimo drau
gystės piknikėlis labai gra
žiai pavyko nežiūrint nepa- Linksmas demokratų
lankaus oro. Šios draugys- j

Budriko radio 
programa

rapijos salėj. Visos narės 
prašomos atsilankyti.

Valdyba

West Pullman. — šv. Var
do draugija sekmadienį, bir
želio 14 d. eis bendrai prie 
šv. Komunijos, o po visam 
bus pusryčiai parapijos sa
lėj. Vaklyba

---------------- - ------ — - JB

ną. Visi nariai kviečiami at- 
silankyti, nes yra daug svar
bių reikalų. Bus rinkimas 
darbininkų piknikui, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio 
28, Liberty Grove.

A. Kaulakis, rašt.

WHOLESALE
LIQUOK 
ĮSTAIGA

tės tikslas yra pasirūpinti 
nupirkimu įvairių įvairiau
sių reikmenų altorių išpuo
šimui.

Ateinantį sekmadienį — 
birž. 21 d. — sodalietės ren
gia piknikėlį parapijos nau-

piknikas
Birželio 14 d. Liepos dar

že, Willow Springs, III., į- 
vyksta 11-to Wardo Lietu
vių Demokratų Klubo pik
nikas.

Daug pastangų yra padė
čiai. Būt gražu, kad malonūs Į ta prie šio pikniko priren- 
parapijiečiai paremtų šias gimo. Nėra abejonės, kad, 
sodaliečių pastangas. ! kas tik atsilankys bus pa-

• ----------- j tenkintas. Bus įvairių žaidi-
Aušros Vartų paracijoje j mų, varžytinių, taip kad nuo 

jau prasidėjo, nauji pageri- mažo iki seno visi turės pro- 
nimai, kuriuos klebonas vė- gos praleisti laiką po Irė
liau paskelbs. Man rodos,, pomis linksmai.
kad visi tie pagerinime i jau 
seniai buvo reikalingi, ir, 
štai, jau priėjome prie kon- 
kretinio darbo.

Korespondentas i

Džiaugiasi namu ir
Laukėm—• kur Ausros i ,j»,, I Tovvn of Lake. — Umtv parapijos saleje — kada — _ ...., ... , L. B. Club laike susirinkimąryt — kam — pasilinksmin-' , . v _ . _ . . , .v. birželio 5 d. Susirinkimasti sykiu gražiu programų, j„ . . . buvo skaitlingas ir dėl toCernis Amelas ® ...apsvarstyta daug jvairių 

reikalų. Bet svarbiausia bu- 
Sveiki j^bilidfdi! vo žinia nariams ta, kad

pirm. Niek širvinskas pra- 
North Side. — Sekmadie- Įnešė, jog baigiamas mokėti 

nį, 14 d. birž. per sumą mū morgičius už klubo namą. 
sų bažnyčioje bus retos iš- išgirdę tai susirinkusieji nu- 
kilmės: žymūs šios koloni- Įarg vįsaį panaikinti morgi-

Birželio 14 d. iš galingo
sios WCFL — 1000 kil. ra
dio stoties Budrikas patieks 
dvi įdomias radio progra
mas — 6:30 vai. vak. ir 9 
vai. vak. Praėjusį sekmadie
nį dėl priežasties basebolo 
rungtynių Budriko radio 
programas buvo atidėtas 
birželio 14 dienai. Šio sek
madienio programose daly
vauja daug žymių radio dai
nininkų ir didžiulis radio 
orkestras. Dainuos Algirdas 
Brazis, Antanas Cha pas, A. 
Ančiūtė ir Budriko choras. 
Išgirsite daug naujų daine
lių, prirengtų su dideliu or
kestru, pranešimų ir kalbų 
bus visai mažai. Malonu pra
nešti, kad Budriko lietuviš- 

- ------J

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

jos gyventojai Švedai švę3 
sidabrinį jubiliejų. Sukvietė

čių. Dabar klubo nariai 
džiaugiJbi turėdami jau nuo-

giminių ir draugų — net 25 savą namą> klūbruimį ir sa

TO ROUSE FL0W 
l 0F LIVER BILE

Get a bottle of Kruschen 8alt» ton'ght. 
Half an hour before breakfaat, take ae much 
ae wtll lie on a dlme ln a g lesa of water (hot 
or cold) or in your morning cup of tea or 
coffee and keep thią up for 30 daye. Kruechen 
taken thle way helpe relieve auch aympiųme 
ae elck headachee, bowel elugglehneee and 
so-called bllloua Indigestion whea due to In- 
■ufflcient Sow of bile from the gall-bladder. 
You can get Kruschen, a famous Engllsh 
formula made ln the U. 8. A_. at any drug 
stora, You muat ba aatlafiad or money back.

ki radio programai laimėjo 
pirmą vietą visų svetimtau- j 
čių programose — atsižy
mėjo savo taktiškumu iri 
muzikos gerumu. •

Pradedant birželio 14 die
na Budriko sekmadienio pro-

Birželio 13 d. šv. Antano. 
Sveikinu Antaniną Juškienę 
vardadienio proga. Daug 
užsipelniusi ir rėmėja visų 
kilnių darbų, o ypatingai TT. 
Marijonų.

P. Staražinskaitė'

į Šv. Antano šventės proga 
sveikinu Antana Pakalti. IAntaną Pakeltį, 
4417 S. Artesian Ave., nuo
latinį “Draugo” skaitytoją 

grama bus nauju laiku — bijr rėmėją; Antaną Vapštą,
vai. vakare ir taip tęsis per 
visą vasarą, kol baigsis 
basebolo rungtynių translia
vimas per radio.

Juozo Budriko Prekybos 
Bendrovė, kuri prekiauja ge
rais rakandais ir radio, yra 
leidėjais tų radio programų. 
Jos. F. Budrik, Ine. adresas 
yra 3241 S. Halsted St.

Su pagarba,
Juozas Budrikas

kuris neseniai šventė sidab
rinį vedybų jubiliejų, taip 
pat jo sūnų Antaną; Anta
niną ir Antaną Kilikevičius, 
Marąuette Park gyventojus. 
Linkiu visiems linksmai ir 
laimingai atšvęsti vardines.

U. G.

INDIGESTION
may ascito tho HeartGm trapped ln the stomach or fullet may act likę a 

halr-trlgger on the heart action. At the flnrt algn of 
dl stresą amart men and wooen depend on Bell ana 
Tablete to Mt RUaUcen MajMatire būt made of Um. 
fastest-aotlng medicine* knorm for egmptoraatlc reller 
of gastrlc hyperaridlty. If the FIRST TRIAL doesn t 
prove Bell-ans better, return bottle to ua and receive 
DOUBLE Money Back. 25e. at aU drug storea

Susirinkimai
Town of Lake. — ARD 1 

skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, bir
želio 14 d. 1 vai. popiet pa-

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta plr 
-nos rūMaa su mo- 
derniėkonds užlal 
domis lr Mollyvrood 
tvlaaomik. Darbas 
Garantuota*.

420 W. 63rd Street
r«L: BlaMo - ENGlewood 6888 

.1 - ENGtenrood 6840

Ef»*T» KVTBŽMMI *VSI- 
LANKYTI i MTSU SPECIALI 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ 
SEKANČIŲ MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ 
X M K

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Toni Tonis” pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pėdintai "Cymbols" lr 
"Cymbol Holdera” kur ttk reika
lingi. "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams lr orkestroms, Trūbos, 
Ciarinetai, Saxaphonal, Trombo
nai “Standard” išdirbysčlų. Smul
kūs, Cellos, Strūniniai Basai, Gul- 
tarai, Banjos, stūnai, lr "cases”, 
"moutH pleces”, "mute reeds”, ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių tr 
"cases”. Pataisome lr atnaujina^ 
me visokių išdirbysčlų pbonogra- 
fui ar jųjų dalia

A. B .O. DRUMHBRB SERVICE 
•14 Maxwell Street, Chicago

Teisybės Mylėtojų drau
gystės priešpusmetinis susi
rinkimas bus sekmadienį, 
birželio 14, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj 12 vai. die- Ištežlojante 

po vl-ą 
Chicago.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

I AIKAę n AR A R p»sirinkti lr Prisipirkti LAMIVAJ Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU 
Geresnės Rūšies Anglys Gaunamas Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 

(Valdžios patarimai auglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karato pro
dukcijos dėlei, gelzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams)

PRIPILDYKIT SAVO SANDELIUS IŠ SEKANČIO PASIRINKIMO:
-------WEST VIRGINIA l*W<-ahontas Mine Run, Iš <j«Q rrt

A gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5 iJIŪ.vU
\ tonus arba daug.au, už tonų .........................

į Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK BAND LUMP anglys, už $10.50
tonų

KOPPERS COKE (KOKSAI), už vie- $12.95

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

T?,-------

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

poras.
Švedai prie savo šių retų 

iškilmių stropiai rengėsi: 
sukvietė veik visus north- 
saidiečius bei kitur gyvenan
čius draugus. Taigi gražios 
iškilmės bus bažnyčioje ir 
po to parap. svetainėje į- 
vyks puota.

Švedai pavyzdingi lietu
viai ir parapijonai. Visu nuo
širdumu prisideda prie pa- 
r:

lę. A. S.

Bausminės mokyklos 
3 jaunuoliai pašauti

Illinois valstybės b^usmi- 
nės bernaičių mokyklos, arti 
St. Charles, III., trys jaunuo 
liai pašauti.

Mokyklos autobusu 13 
jaunųjų piktadarių ketvirta

apijos reikalų ir lietuviškų ?ie”i buvo nuvežti mau 
, , TT» . . x J dylis į Exposxtion parką, aidarbų. Užaugino vienturti i.Vi f_ r . , •, . / ti Aurorą. Grįžtant nanao jųsūnų Juozą, kuris labai ia,t-' . . . ,. x- «• A .r , 19 šukele nause3. Apdaužė sizymejo vietinėje Šv. Vardo , ....du sargus, kurių vienas val-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMftGŲ —

SIUTŲ IR KAILIŲ
N

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

u

draugijoje būdamas jos pir
mininku net kelis metus. Jei 
ši draugija ir dabar gražiai 
gyvuoja, tai didelė padėka 
priklauso buvusiam jos pir 
mininkui Juozui Švedui, Jr. 
Be to, jaunasis Juozas dar
buojasi ir kitose šios kolo
nijos draugijose ir,yra par. 
komiteto narys.

Gyvuokite sveiki ir lai
mingi ir darbuokitės Dievo 
ir Tėvynės labui. Lietuvytis

Kaip negalima kalti gele 
žies be ugnies, taip negali 
ma išauklėti gero būdo tx 
tikėjimo.

dė autobusą. Apvaldė auto
busą ir nuvažiavo. 4 jau
nuoliai atsisakė prisijungti 
prie riaušininkų ir jie palik 
ti pakelėje su apdaužytu vie 
nu sargu.

Greitai pranešta šerifui ir 
aplinkinių m estelių ir plen
tų policijai. Netrukus jų da 
lis užtikta prie Fox upės 
krūmokšniuose. Atsisakius 
pasiduoti trys jų pašauta, 
kiti gi paskiau pasidavė, 
Suimtieji uždaryta į kalėji
mus. Keturi, kurie neprisi
dėjo prie riaušiiį, neįkalinti.

REMKITE “DRAUGI”

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

H A R A D Yra Geriausias Laika* Pirkti Plrmoa Rūšies 
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk j mflsų Jardą Ir apžMtOk sta
kt} ir aukštą rflšį LENTŲ—MM.Iz- 

, YVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLA. Dėt garažų, porėtą, viš- 
kų, skiepų ir flstų- PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 Soutk HakstM St. Tel. VICtory 1272
£

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės pria 

FOOT E—Z SHOE SHOP

t
 “NO PAIN” Patentuoti 
Archea, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

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

BATU PaihęMma« 7/U
■"•■V ar paplatinimas 
18B NOi LA SALLE ST.

V

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

IMRGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

ą
Vienintėlis ir Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenne 

Phone: GROvehiU 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
STATYBAI

JnAU/L&d. 
ProrectiOA 
tor your

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
. NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje, Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31£%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkminga Patarnavimo I —

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

daug.au
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ŠVENTO ANTANO PARAP. - CICERO. ILLINOIS
Sekmad., Birž.-June 14, 1942
Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon MacArthur Dienos Paminėjimo VYTAUTO DARŽE

(115th St. tarp Pulaski ir Cicero Av.).

ĮVYKS GRAŽUS LIETUVIŲ PATRIOTINIS “MAC ARTHUR” 
DIENOS PAMINĖJIMAS, SU PRITAIKINTU TAI DIENAI 
PROGRAMŲ. Piknikas BUS VISOKIŲ LINKSMYBIŲ — ŽAIDIMŲ — ŠOKIŲ — SKA

NIŲ UŽKANDIŲ IR GĖRYMŲ, TAIP JOGEI VISI GALĖS 
SMAGIAI PRALEISTI DIENĄ.

: tą DOVANOMS — U. S. KARO BONDSAS IR $25.00 CASH PINIGAIS!

Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur į šį nepaprastą ir įdomų pikniką — KUN. KLEBONAS I. ALBAVIČIUS IR PARAPIJIEČIAI.

Arkivyskupas ragina 
lankyti Holy Name 
draugijos kursus

Holy Name draugijų uni
jos Chicagos arkivyskupijoj 
vadovybė rengia kursus šių 
draugijų viršininkams, kaip 
apie tai buvo paskelbta 
“Drauge” No. 135.

Jo Ekscelencija Chicago 
arkivyskupas S. A. Stritch, 
Holy Name draugijų dvasi
nis direktorius,,ragina drau 
gijų viršininkus lankyti ren 
giamus kursus. Bus patirta 
daug naudingų nurodymų, 
kaip Holy Name dr-jos turi 
būti tvarkomos.

Nenori kareiviauti, 
bet kautis - pirmutinis

Walter Dūda, 30 m. amž., 
2249 Iowa gat., viešai draf- ( 
to boardo nariams andai pa 
sisakė, kad jo niekas nepri
vers įstoti karo tarnybon, 
nes kariavimas yra jo sąži
nei priešingas.

Bet kaip federalinis mar
šalas nuėjo į jo namus jį 
areštuoti, Dūda sukėlė tokią 
kovą, taip kad maršalas su 
revolverio rankena vos apsi 
gynė ir visgi surakino jo 
rankas.

Dūda pašauktas prieš U. 
S. komisionierių.

Australu ministras 
Chicagoj

Tomis dienomis pro Chi- j 
cagą pravažiavo Australijos 
užsienio ministras Herbert 
V. Evatt. Jis dalyvavo Pači- I 
fiko karo tarybos mitinge Į 
Washingtone. Jis pareiškė, 
kad Amerikos ir Australi
jos sujungtomis pajėgomis 
japonai bus ištrenkti iš Pa
cifiko.

____________ Ii
Nedaug pašaukta 
iš 35-44 metu grupės

Karinės vyrų konskripci
jos Illinoise direktoriaus pa 
vaduotojas pulk. Louis A. 
Boening praneša, kad tarp 
šaukiamųjų šį mėnesį draf- 
tininkų nedaug pašaukta 35- 
44 m. amž. vyrų, kurie re
gistravosi vasario 16 d. Sa 
ko, kad daugiausia šaukia
ma iš jaunesnių vyrų gru
pės.

Tėvu Diena
Illinois gubernatorius 

Green išleido atsišaukimą. 
Gyventojus ragina minėti 
Tėvų Dieną, šio birželio 21 
d.

Rytoj, birželio 14 d., Chi
cagoj įvyksta m lžiniškas 
patrijotinis kariuomenės pa
radas ir piliečių vaikštynės. 
Tuo būdu bus minima Vėlia 
vos Diena ir Sąjunginių 
Tautų Diena.

Tas surengta civilinės ap 
saugos ofiso ir Amerikos 
Legijono pastangomis.

Mes užtikrinami, kad pi
liečių vaikštynės tęsis visą 
dieną ir baigsis apie 11:00 
vakaro.

Dalyvaus apie 200 paski
rų bendruomenių. Kai ku
rios jų taip bus gausingos, 
kad jų poros pakaktų dide
lėms vaikštynėms.

Daugiau kaip vienas šim
tas civilinės apsaugos ben
druomenių turės apie 1,000 
įvairių rūšių patrijottnių 
floatų.

Pirmoji parado vaikštynių 
vier.ata bus Chicago motor- 
cikliniai policininkai. 10:00 
ryto nuo Chicago ave. jie 
leisis Michigan ave. pietų 
link. Paskui žygiuos kitos 
vienatos ir bendruomenės. 
Ties 39 gatve paradas ir 
vaikštynės bus pakrikdomi. 
Bet žygiavimas nuo Chica

Rytoj bus pagerbtas

Kun. A. Martinkus, Dievo prasidės lygiai 6 vai. vaka-
Apvaizdos parapijos klebo- re’ ParaPij°s salėj. Bankie-
■ „ - 4.- • • to pasisekimu daug darbuo-nas. Vakar švente gimimo . „ , . 7 , „,. jas varg. Sabonis ir k. Sve-dieną, šiandie — vardines, »• . , . . , • - l- •cių bankiete bus iš arti ir
o rytoj jam pagerbti para- į ^oli. Bus nepaprastai žavi 
pija rengia bankietą, kuris1 programa.

Rytoj Chicagoj Įvyksta milžiniškas 
paradas vaikštynės Michigan ave.

Dalyvauja apie 200 paskirų 
bendruomenių grupių, floatai

I

go ave. vis tęsis. Bendruo
menės paskui bendruomenes 
seks. Joms visoms pražygiuo 
ti nuo Chicago ave. iki 39 
gatvės ims apie dešimts, o 
gal iki trylikos valandų. Va 
dinasi, vaikštynės per visą 
dieną iki vėlaus vakaro be 
pertraukos tęsš.

Chicago miestas nebuvo 
matęs tokių ilgų vaikštynių. 
Tad daugeliui rytoj bus pro 
gos tai pamatyti.

Savo rėžtu 2:00 popiet 
Soldier Field, Grant parke, 
prasidės kitos iškilmės, pir
moje vietoje jos taikomos 
pagerbti didvyrį gen. McAr- 
thurą. «

Parade dalyvaus gausin
gi kariuomenės, laivyno ir 
marynų daliniai.

Be daugybės amerikoniš
kų vėliavų bus nešamos dar 
ir sąjunginių valstybių vėlia 
vos.

Dalyvaus Chicagos mies
to departamentų tarnauto
jai, ugniagesiai, pašto tar
nautojai, įvairios darbinin
kų unijos, karo pramonių 
kompanijos, svetimų šalių 
konsulai ir kt.

ba Frovidence, R. I., arba 
So. Boston, Mass. Ne tik L. 
Vyčių, bet ir kitų mūs or
ganizacijų seimai šįmet dėl 
karo bus neskaitlingi.

X Kas valandą laimėji
mas. Taip praneša K of L 
Day komisija, kuri rengia 
vyčių tradicinę dieną liepos 
4, Vytauto parke. Taip, kas 
valandą bus naujas laimėji
mas.

X Monika Petraitienė, 
adv. J. Petraičio žmona, 2222

mui

i

X Kun. Briška, kun. Mar
tinkus, kun. Deksniai — dė
dė ir daktaras, kun. Mažuk
na, kun. Zakarauskas, kun. 
Bendžiūnas, komp. Pocius, 
dr. Stulga ir daug kitų An
tanų šiandie švenčia savo 
globėjo šv. Antano dieną. 
Visus sveikiname linkėdami 
sveikatos ir ilgo amžiaus.

X Šv. Jurgio parapijoje, 
Bridgeporte, mokyklos už
baigimo iškilmės bus sekma
dienį, birželio 14 d. 7:30 vai. 
vak. Prel. M. L. Krušas iš
dalins diplomus 30 baigusių 
mokyklą jaunuolių. Bus vai
dinimas: “Nauja Aušra” — 
dailus veikalėlis su daino
mis, plastika, lietuviškais 
šokiais. Numatoina, kad šio 
gražaus vaidinimo pažiūrėti 
susirinks daug svečių.

X Ciceriečiai pagerbs gen. 
MacArthur. Šv. Antano pa
rapija busimąjį sekmadienį 
laikys savo metinį pikniką 
Vytauto darže. Pažymėtina, 
kad 4-tą valandą po pietų 
bus rimtoji programos da
lis, kurios metu ciceriečiai 
ir visi svečiai pagerbs Ame
rikos karžygį gen. MacArt
hur.

X Ciceroje šiandie didelė 
šventė — šv. Antano atlai
dai. Vakare iškilmingais miš 
parais baigsis novena į šv. 
Antaną. Noveną veda mari
jonas kun. dr. V. Andruška.

X ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
parapijos mokslo metų bai
gimo iškilmės ir baigusiems 
diplomų išdalinimas bus ry
toj 3 vai. popiet .parapijos 
salėj.

X Stanley Laparskis Chi
cago arkivyskupijos kurijos 
yra paskirtas vadu vajaus 
rinkimo senos geležies, rū
bų ir kitų senų daiktų karo 
reikalams Bridgeporto dis
trikte.

X Jonas ir Ieva Petkevi- 
čial, 4636 So. Roekvvell St., 
susilaukė sūnaus birželio 11 
d. Ieva Petkevičienė, po tė
vais Noreikaitė, yra buvusi 
L. Vyčių 36 kp. pirm. ir pa
rapijos choro narė. Motina 
jaučiasi gerai, o sūnus svei
kas auga.

X Liet. Vyčių organizaci
jos seimas šįmet, Elizabeth, 
N. J., kuopai atsisakius pas 
save rengti, girdėt būsią ar

num vykti j San Diego, Cal., 
kur prieš kiek laiko išvyko 
jos vyras pakviestas į svar
bų darbą vienoj dirbtuvėj, 
gaminančioj karo reikmenis.

X Antaniną Ežerskienę, 
žinomą Tovvn of Lake biz- 
nierką ir Moterų Są-gos 21 
kp. veikėją ir finansų rašti
ninkę vardadienio proga nuo 
širdžiai sveikina 21 kp. na
rės.

X Mikas Povilonis, kuris 
buvo pakviestas eiti L. Vy-

W. 23rd PI., ruošias su sū-' čių spaustuvės vedėjo parei

Gerų Rakandų - Pečių - Lovų - Matrasų - Miegamojo 
Kambario Setų, ypatingai ant gerų parlor Setų.

2-šmotų gražūs Parlor Setai, 
garantuoti, įvairių spalvų,

po tikra kaina $148.50 - nuolaida už seną $50. už *98.50

Balto porcelaino gasiniai pečiai po................$69.50

5-šmotų Miegamo Kambario Setai už..............$78.50

7-šmotų Dining Room setai po . . . .............$59.50

Minkštos Kėdės po................................... $14.50 au^

Gražios 9x12 Karpetai po.................................... $37.50

JAUNAVEDŽIAMS PROGA — 3 KAMBARIŲ RAKANDAI, visas įrengimas 
Gasinis Pečius, Parlor Setas, Miegamo Kambario setas, Karpe- AP
tai, Klejonkės, Dinette Setas, — viskas už ............................... £^3.»vV

Tikra vertė yra $435.00 — Lengvais Išmokėjimais

Tel. YARDS 3088

Pasiklausykite žymių Radio Programų: WCFL 1000—K. Sekmadienio vaka 
re 6.-30 vienas, ir 9:00 antras. Lietuviškos liaudies dainos su orkestru.

gas V. šilingui išvykus į ka
riuomenę, pasitraukia iš vie
tos. Nauju menedžeriu pa
kviestas J. Gudaitis, seniau 
ilgokai dirbęs spaustuvėje.

X J. Glebauskas, 2121 W. 
23rd PI., džiaugiasi jausda
mas, jog eina sveikyn. Prieš 
pora savaičių triūsdamas a- 
pie savo namą nukrito nuo 
laipto ir įlaužė šonkaulį. Sa
vaitę išbuvo ligoninėj. Gle- 
bauskai yra seni Aušros 
Vartų parapijonai ir dosnūs 
rėmėjai.

*


