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Charkovo Fronte Naciai Pralaimėję
PRIE CHARKOVO VYKUSIOS

ACKSA PERKELIA Į KARO LAIVA

Kinai sulaikę
japonų žygius.

PAVOJUS AMERIKIEČIŲ
MISIJOMS INDIJOJE
Žiniomis iš karo
japonai

iš

frontų,

Burmos gresia

Chungkingas,

MILZINISKOS TANKŲ KOVOS
Esą sunaikinta šimtai nacių tankų.

gegužės 17

įsiveržti Indijon. Jei jie ne d. — Kinai šiandie pareiš
būtų sulaikyti, nuo to įsi
kė, jog japonų žygis Yunan
veržimo labiausia nukentėtų i provincijon, Kinijoje, sulai-

Šiandie

Maskvoje

si. Tos misijos yra Benga-

Pranešama, jog kinai pra

ir jog palikę savo ginklus

ly ir Patna. Abi yra žydin vedė smarkias atakas prie
čiam stovy. Jų pirmoje dar Teng Chung, Lungling
ir
buojasi
švento
Kryžiaus Man Shin. Priešui padary

ir betvarkėj vokiečiai sku-

ges

j kronte.

kariuome-

j

Pranešimai pabrėžia, jog

pralaimėjimu

šiose tankų kovose dalyva-

vo apie 3,000 tankų.
Rusai pareiškia, jog nau

jai prisiųstoji vokiečių ka

Rusai sumušti,
skelbia vokiečiai
Berlynas, gegužės 17

misionieriai, o antroje — ta nuostolių ir jis priversjėzuitai. Tarp vienų ir ki Į tas sustiprinti savo linijas

kunigų misionierių.

vokiečių

rusų

nės.

kiama, jog milžiniška tan-

kų kova prie Charkovo bai-

Salvveen

sprukti iš

pareiš-

Indijo kytas prie Lungling, svar
je, kur šiandie daug ameri biausio Burmos kelio mies
kiečių misionierių darbuoja to.
katalikiškos misijos

tų yra apie 200 amerikiečių vakariniam

biai traukiasi norėdami pa

Maskva, gegužės 17 d.—

upės

! Sumušė japonus.

........ ..............
. telephotol
........... ..
(, "Draugas
” Acme

riuomenė,

sun

padedama

kiosios artilerijos

neįsten

gia sulaikyti besiveržiančių

d.— Į rus^-

Pasak nacių radio, vokie- j Užėmė Kerčios uostą.
J čių karo vadovybė paskel-

Tuo pačiu laiku sovietų

_

J Pearl Harbor atvežtos Filipinų aukso atsargos iš submarino perkeliamos į karo bė. jog Krymo pusiasalyje ; karįuomenėg organas RauPatna vyskupijoje, įėmus
amerikiečius jėzuitus,
dar-|
New Delhi Indijoje) ra-,
'
• šiuo
•’■■■ •laivu
-----” į■ J. A. Valstybes. Jurininkai atlieka
--- darbą.
’ ‘
'vokiečių kariuomenė laimė-I donojj žvaigžd5 ražo_
jog
laivą
ir
pasiųstos
buojasi viso apie 1.300 Jė-I dio P^kelbė, jog kinų ka
jusi mūšį ir vejasi besitrausaus draugijos narių,
šie- huonienės daliniai išviję di-,
kiančius rusus.
| Rer{ios U03tą Rryme nor3
met
gegužės 5 d. jėzuitai deles JaPonV
Pa)5Sas
iš
Nacių
komunikatas
pa-, ra3ų pasiprie3inima3
tebe.
minėjo 400 metų
sukaktį. Kentųngo, Burmoje, šešiasreiškia, jog besitraukią ru i vygtąg

į vokiežiam3 pavykę užimti

KARO EIGA

Amerikiečiai žurnalis+ai apie
gyvenimą ašies valstybėse.

kaip Indijon nuvyko pirma- dešimt mVlill i vakarus nuo
j Yunan provincijos sienos.
sis garsus misionierius šv. I
Pranešimuose skelbiama,
Pranciškus Ksaveras.
jog Kinijos orlaiviai smarAnot vėliausių statistikų,
Lisabona, gegužės 17 d.—
kiai bombardavo japonų ka
vieną šeštąją dalį visų baž
Kartu su Amerikos diploriuomenės eiles ir susisiekinytinių jurisdikcijų jėzuitai
matais Portugalijos
sostivaldo. Jų žinioje ir globo. j mo linijas. Iš šių ataAų grį
nėn Lisabonon
atvyko
ir
žo visi Kinijos orlaiviai.
je yra apie viena penktada
skaičius amerikiečių
laikTuo tarpu
pranešama,
lis visų Indijos katalikų;
jog japonai pradėję naujas
viena ketvirtadalis visų sve
timų šalių misionierių Indi- atakas Chekiango provinci.....
.
joj ir matomai nori užimti
joje yra jėzuitai; viena tre J J
Pereitą penktadienį prie
• i kitų orlaivių bazes toje prociadalis visų pagonų jezui-!
J f
Mississippi upės
žiočių
,
....
.
.
vincijoje.
tų nuožiūrai pavesta; vieną,
J J
ašies submarinas nuskan-

Kairo, gegužės 17 d.—
Oficialus britų komunika
tas šiandie paskelbė, jog
virš Maltos vakar pašau
ta |>enki ašies orlaiviai.

Visur nepasitenkinimas ir trukumas.

Dienos didvyris

trečiadalį visų indų mokyk

Pastebėta Amerikos

lų jėzuitai tvarko; ir pa- j
galiau jėzuitai sudaro vie- . ,
ną

pusę visų Indijoje sve-

timų šalių misionierių

.

,

į laivynas - japonai

ku-

nigų.
• .

Tokijo, gegužės 17 d. —

Japonijos

radio

paskelbė

savo žinių agentūros prane

_ ,
....
,
Patna vyskupijoje
dar,
. .
.......
buojasi 96 amerikiečiai je„
...
zuitai. Be jų ten misionie
,
. ,
, ...
. ..
rius turi dar dvylika
kitų
.
T.
„ .
Amenkos Kongregacijų. Bet
, ...

Šimą. jog šiandie pastebėta
J
milžiniškos Jungtinių Vals
.
tybių laivyno pajėgos apie
r- j °
r580 mylių i rytus nuo Solo
,
.
, .
mon salų. Šios laivyno pa..
. , ,
..
..
jėgos, susidedančios iš 19,

jų visų misionierių skaičius,

x

, . .

x. a 2

900 tonų orlaivių vežiotojų
>
ėmus krūvon, yra mažesnis
Hornet ir Enterprise, kelių
už jėzuitų skaičių.
kruzerių
ir
destrojerių
Bengalio
vyskupijoje, ,
plaukiančios į vakarus.
kaip sakyta, darbuojasi A-1
Japonų
žinių
agentūra
merikos
Švento
Kryžiaus
paskelbė, jog šios laivyno
misionieriai.
Jie mokslina
pajėgos, pastebėjusios japo
mi Notre Dame universite- Į
nų žvalgybinius
orlaivius
te. Vyskupijos priešakyje y
pakeitė savo linkmę.
ra vyskupas
T.
Crovvley, i
(Šie japonų
pranešimai
Švento Kryžiaus kongrega
niekur kitur
nepatvirtinti
cijos narys ir Notre Dame 1
Tačiau ašies sluogsniai va
u-to aliumnas. Savo žinioje
kar paskelbė, jog Japonijos
vyskupas turi šios kongre
laivyno pajėgos daug stip
gacijos 26 kunigus, 11 bro |
resnės už tas. kurios dalylių ir 8 Šv. Kryžiaus sese-'
vavo Coral jūros
kovose,
ris, 15 indų kunigų ir 75 1
plaukia Australijos linkui)
indictes seseris.
•
kalbos apie tankus ir sunkMisionieriai daug susirū- vežimius. Pakliuvę į dumb-

pinę savo misijų likimu, jei luotas

japonams būtų lemta Indi

apylinkes

kurie

raštininkų,

vyksta iš
Amerikon,

valstybių

ašies

Jie pakeičiami iš Amerikos

diplomatais.
Laikraštininkai po kelio
likos mėnesių pirmą kartą

galėjo laisvai parašyti apie

kur,

ašies

jaučiamas

esą pilnai vokiečių rankose. • Rrym0 kovo3e nukauta

ir nepasitenkinimas.

herojus buvo Mike Kuz- Į
ma iš St. Paul, Minn., ku-1
ris įšoko vandenin be
gelbėjimosi diržo ir pade
jo Bert MacDovvell iš Lima. O. ir Turner O. Hanley iš Morales, Tex. pasilaikyti virš vandens kol

ris pareikš Japonijai savo Lavalis, Vichy vyriausybės keturiems metams kalėjimo
solidarumą
ir tuo viskas galva, paskelbė, jog jis at už paso klastojimus.
bus baigta.
metęs Jungtinių Valstybių
Kalėjime Browderis išbu......
....
reikalavimus
sąryšyj
su vo nuo 1941 metų kovo 27

atvyko pagalba.’

trūksta, nes viskas “rezer- j sįnama3 pajėgos pavartojivuota vokiečiams.” Tai ne mas.
tiesioginis apiplėšimas.
Tuo pačiu laiku Lavalis
Prancūzai šiuo metu ne
, paskelbė tariamą Jungtinių
pasitiki ne vienu nepajusta-f y
.- notą kurj buvu3,1

v.

I * *

asies orlaivius

- Berlyno radio paskel- , sto,jaj Sunaikinta esą 240
bė, jog nacių lengvieji
rusų tankų ię vokiečiai te
bombanešiai
nuskandino Į
besilaiką savo pozicijose.
karo laivą ir sužalojo ma-|
žesnį laivą ir prekybinį 1
laivą Plymouth uoste, An

Hitlerio didžiausia klaida

Vokietijoje visuomenė e
santi nustebinta ir pritren
kta Hitlerio žygiu paskel
biant karą Jungtinėms Vals
tybėms.
Net po japonų klastingos i
atakos Vokietijos
žmonės
nestikėjo karo su Amerika,
Didžioji Vokietijos žmonių
dauguma tikėjo, jog Hitle

Martinika

Londonas, gegužės 17 d. to Kai kurie prancūzai pa-į
— Šiandie aviacijos kovose reiškia, jog pasipriešinimas

virš Prancūzijos sunaikinta naciams tebėra

devyni vokiečių orlaiviai ir pa£ gį

didelis, y-

Nazaire apylinkėse,

žuvo aštuoni britų orlaiviai, bet neatrodo, kad prancūzai

japonai 1 šiose atakose britai nepap- patys vieni

vargiai išsikapstytų su savo rastai smarkiai

ypač ryžių ir jutos plotuo-

— der, kuris buvo

Wa-

įstengtų

atsi-

bombarda- kratyti nacių jungo.

|

.

Italija nepositen inus

kur Gestapo padedamas

se, kur visais
laikais
nė
Amerikiečiai misionieriai nors prie Roulogne britams išalkusią ir nuvargusią Ita ruošia demonstracijas,
lengvesniu vežimu negalima visa širdimi trokštanesusi-j atakuojant Boulogneuosto
liją kovoti labai nepopula- irios žinoma skubiai ir
įvažiuoti. Tad negali
būti Į durti su japonais.
dokus.
rų net ir fašistų tarpe ka ( giškai baigias.

kutra

j

pašauti

pietvaka

spėjama,
Charkovą

kad

rusai

aplenkti

ir

gali

pa

bandyti jį apsupti.

nuteistas i riuomenei

žymiai

padėjo

parašutininkai.

Viena parašutininkų gru-

į

pč

išlaisvinusi

aštuonioliką

, miestelių ir padariusi prie-

d. iki šių metų gegužės 16 1 šui didelių nuostolių.

džiaugsmo,

verčia

kai

tuo

tarpu

kai kuriuose ne komunistų

čių kareivių.

4,000 prie I>eningnu1o.

sluogsniuose jaučiamas aiš

i rikos
i rence A-

su-

' čių orlaiviai

į.

rius nuo Charkovo ir todėl

Per paskutiniąsias
tris
kus nustebimas. Tai aiškiai
dienas, pasak rusų, Lenin
pareiškė kai kurių Ameri
grado fronte nukauta
be
* Martinikos
jau I kos Legijono dalinių vadai
veik 4,000 vokiečių karinin
giam komjsionieriui
New York county Amekų ir kareivių.
Washin^tone
Legijono vadas Law
Vokiečių užnugaryje ru
‘
’
.......
..
šie Lavalio pareiškimai ne
McNally pareiš sų partizanai
padvigubinę
kęs, jog šis įvykis ‘‘turėtu
savo veikimą ir padarę di
V1 in b
į tautinę moralę tokią pat
delių nuostolių nacių
ka
įtaką, kaip pranešimas, jog
riuomenei ir susisiekimui.
rą prieš Ameriką
japonai
nuskandnę
vsą
Visoje Italijoje
neįvyko Facifiko laivyną.”
nė viena net ir oficialiai su
-i- ---San Quentin Kalėjimas,

vokiečius italai kartais

dinami.

Krasnogrado,

prie

partijos vadas Earl Brow- kovo marš. Timošenkos ka-

organizuota
demonstracija
Indijoje perijodiniai siaučiąj
Autoritetingi
slugsniai j
Tuo tarpu Italijoje Reni-' prieš Ameriką, kai tuo tar !
dideli vėjai, monsonais va-' pareiškia, jog penkivokie, to Mussolini
prievarta
ir pu prieš savo sąjungininkus Į

mechanizuoti
daliniai
su
grimstų į pelkes ir balas,

kovos

Prancūzijoj gyvenimas shingtono vyriausybę,
jog; dienos
Kiek rusų
komunikatas
Jau senai išėjo iš normalių jaį teks visas atsakingumas,
jog
prie
Amerikos komunistų šiuo buvo paskelbęs,
vėžių.
Prancūzams
visko jej hus panaudota “nepatei- gsninuose šis įvykis sukėlė Charkovo žuvo 1,400 vokie

je laimingų žmonių nešima-

jon įkelti koją. Tačiau turi- kariniais padarais.
Be to,' vo okupuotosios Prancūzima ir viltis. Sako, japonų japonams
daug
pakenktų jos bazes.

ir įspėjęs

prasidėjusios

Atlanta, Ga., gegužės 17
d. — Prezidento Roosevelto Parašutininkai.
Sovietų pranešimai skel
sutikimu iš kalėjimo paleis
tas Amerikos
komunistų bia. jog kovose prie Char-

Lavelis atmetęs
Amerikos reikalavimu
Vichy, gegužės .17 d.

Charkovo
sunaikin-

Tuo tarpu pranešama, jog

Komunistu vadas
paleistas iš kalėjimo

glijoj-

muoju ir išviso Prancūzijo

j

ar

Žvaigždė rašo, kad vokiečių

Charkovo fronte,
pasak į pasipriešinimas
nacių, atakos atmuštos
irlfronte galutinai
Berlynas. gegužės 17 d.|rusams padaryta djdeli nu0. tas.

metu

tino z\merikos prekybinį
laivą su kurio žuvo šešio
lika įgulos narių. Iš pas
kutiniųjų pranešimų at
rodo, jog laivo įgulos tar
pe yra buvę ir lietuvių.
Vienas jūrininkas labai
lietuviška pavarde, Mike
Kuzma iš St. Paul, Minn.,
nežiūrėdamas savo gyvybei pavojaus išgelbėjo du
skęstančius draugus.
1
Spauda rašo: “Atakos 1

Sunaikino devynis

jog

ru3ų

Kiti rusų kariuomenės dali-, 3ulmta 50
niai, besitraukdami laivais
per Kerčios sąsiaurį
sun- '

ponų traukiniams.

skurdas

didelis

Brjtų žjnjų agentQra pa3.

uosto šiaurrytinėj dalyj ir ,ke|b5 nacių pranešlmą

nijojr. kur pataikyta ja-Į {ius Wvais rU3ų kariu3)

valstybėse,

pasak jų šiuo

Kerčios ,

Chungkingas, gegužės kiai nukentėję nuo vokiečių Tikis paimt Charkovą.
17 d. — Amerikiečiai sa bombų.
Rusų sluogsniai pareiš
vanoriai lakūnai Kinijoje
paėmi
(Rusai pripažįsta, jog vo kia, jog Charkovo
smarkiai bombardavo Lo kiečių aviacija
smarkiai mas šiandie atrodo jau ne
kai. Prancūzijos Indoki- bombarduoja be3itraukian- beišvengiamas ir Raudonoji

atvykusiais ašies valstybių

gyvenimą

sai esą susispietę

j

Londonas, gegužės 17
d. — Anglijoje manoma
pravesti naują gasolino
vartojimo suvaržymą. Pa
gal šį nuostatą bus sutau
poma į metus bent 40,000
000 galionų gasolino.

Calif., gegužės 17 d. —
Karo produkcijos hoardiri
sutikus San Quentin ka
įėjime bus gaminama ka
ro reikmenys ir kalėjimo
dirbtuvės dirbs 24 valan
das į dieną.

DRAUGAS

Q

piežių daug įdomių žinių pa
pasakojo kun. dr. J. Vaškas.
Taip pat buvo meninė prog
rama, kuriai vadovavo bro! lis J. Banys.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)

,

4301 Juškienė. Elzbieta (Domas), 40, vvorker, res. Šiluva.
4302 Juška, Algiidas (Juozas), 2 years old. res. Kaunas.
4303 Juškienė, Mikalina (Juozas), 30, housevvife,
res.
Kaunas.
4304 Juška. Juozas (Juozas), 30, employee, res. Kaunas.
4305 Juška, Marijus (Andrius), 15, res. Širvintai.
4306 Juškienė, Marija, born 1903, rts. Širvintai.
4307 Juška, Andrius (Pranas), born 1907, employee, res.
Širvintai.
4308 Jusaitis, Algirdas (Vincas), student, res. Šunskai
Marijampolė.
4309 Jusaitienė, Adelė (Vincas), 33, farmer, res. Šuns
kai Marijampolė.
4310 Jusaitis, Vincas (Andrius), 38, farmer.
4311 Jurovskas, Tadas, 49. engineer, res. Kaunas.
4312 Jurkūnaiė, N jolė, (Juozas), 5 years old, res. Prienai
4313 Jurkūnas, Algimantas (Juozas), 12.
4314 Jurkunienė, Elena (Juozas), 33,
housevvife,
res.
Prienai.
4315 Jurkus, Anicetus (Pranas), 46, farmer, res. Pažersnė Tiksliai.
4316 Jurkša, Algirdas (Vytautas)
10,
student
res.
Gelgaudiškis.
res.
4317 Jurkšaitė, Aldona (Vytautas), 16, student,
Gelgaudiškis.
4318 Jurkšienė, Marija (Vincas), 40, housevvife.
4319 Jurkša, Vytautas (Kazys), born 1901,
employee,
res. Galgaudiškis.
4320 Jurkšienė, Liuda (Kazys), born 1914, employee,
res. Kaunas.
4321 Jurkšienė, Ona, 26,
housevvife,
res.
Meistiškės
Pilviškiai.
4322 Jurkšas, Jonas, born 1904, farmer.
4323 Jurkšas, Jonas (Antanas), 26, res. Pilviškiai.
4324 Jurkšienė, Ona, 68, housevvife, res. Pilviškiai.
4325 Jurkšienė, Marija, 60, housevvife, res. Pilviškiai.
4326 Jurkšas, Antanas, 60, tailor, res. Pilviškiai.
4327 Jurkšaitis, Juozas (Juozas), born 1911, employee.
res. Vilnius.
3428 Juzevičiu8, Stasys (Stasys), 18, vvorker, res. Vilnius
4329 Juzefovičius, Pranas (Mikalojus), 21, farmer, res.
Adutiškis.
4330 Juzefovičius, Petras (Balys), 37, employee,
res.
Vilnius.
4331 Juvaga, Vitoldas (Juozas), 30, vvorker, res. Vilnius.
4332 Juškevičiūtė, Emilija (Balys), 1 year old, res. Pertokas Kapčiamiestis.
4333 Juškevičiūtė, Malvina (Balys), 4.
4334 Juškevičius, Vladas (Balys), 5.
4335 Juškevičius, Česlovas (Balys), 6.
4336 Juškevičius, Antanas (Balys), 8.
4337 Juškevičius, Balys (Balys), 10.
4338 Juškevičius, Petras (Balys), 11.
4339 Juškevičienė, Emilija, 38, housevvife, res. Pertokas
Kapčiamiestis.
4340 Juškevičius, Balys, (Petras),
40,
farmer,
res.
Pertokas.
4341 Juškevičius, Vytautas (Jonas), 19, book keeper, res.
Leipalingis.
4342 Juškevičius, Esvardas (Jonas), 22, teacher,
res.
Leipalingis.
4343 Juškevičienė, Apolonija (Romualdas,,, 46, cashier,
res. Leipalingis.
4344 Juškenaitė, Brigita (Jeronimas), 9, student,
res.
Alytus.
4345 Juškienienė, Marija (Jokūbas), 42, housevvife,
res.

Alytus.

346 Juškenas, Jeronimas (Robertas), 46,

Alytus.

.
employee,

4347 Juskys, Jonas Egidijus (Jonas), 3 months old,

Kaunas.

4348 Juškienė, Kazė, (Vincas), born 1914, nurse,

ii

Į akademiją buvo atsilan
kę visi marianapoliečiai —
kunigai, profesoriai, seserys
ir studentai.

Gegužės 6 d. aplankė Marianapoly gyvenantį kun. dr.
K. Urbonavičių svečiai
iš
Bostono ir Brocktono. Buvo
tai Brocktono klebonas kun.
J. Švagždys, “Darbininko”
redaktorius A. Kneižys ir i
tiBiepnOU)*
Filipinų salų prezidentas Manuel Qaezon su šeima at administratorius A. Peldžius. 1
vyko į YY ashingtoną. Prezidentas Rooseveltas jį pasitiko
geležinkelio stoty. Quezon patieks aiškių žinių preziden
Rytojaus dieną, gegužės 7,,
tui apie karą pietvakariniam Pacifike.
Marianapolyje įvyko Kuni

4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381

4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390

4391
4392
4393
4394
4395

4396

4397
4398
4399
1400

viškiai Trakai.
Kačinskis, Marijonas, 36, plumber, res. Vilnius.
Kačinskienė, Kazė, 35, res. Vilnius.
Kačinskytė, Nina (Marijonas), 4 yrs old.
Kačinskytė, Barbora (Marijonas), 3 yrs old.
Kačinskis, Jeronimas, 2 yrs old.
Kačinskiene, Paulina (Mikas), 46, farmer, res. Gu
deliai Tytuvėnai.
Kačinskas, Juozas (Juozas), 70, farmer, res. Šalkuva Ukmergė.
Kačinskiene, Emilija, 60, farmer.
Kačinskaite, Jadvyga (Juozas), 25, farmer.
Kačinskaite, Marija (Juozas), 24, farmer.
Kačinskaite, Elena, (Juozas), 20, farmer.
Kačinskas, Petras (Vladas), 31,
res.
Musninkai
Ukmergė.
KačinsKienė, Emilija, 25, farmer.
Kačinskaite, Vanda (Petras), 4 yrs old.
Kačiulis, Juozas (Juozas), born 1908, teacher, res.
Seirijai Alytus.
Kačiuliene, Zuzana, born 1906, teacher, res. Seirijai
Vainiūnai.
Kačiulis, Algimantas (Juozas), 9.
Kačiulis, Rimantas (Juozas), 7.
Kačiulis, Gražvydas (Juozas), 6.
Kačiulis, Jonas), born 1919, employee, res. Jurbarkas
Kačiuliene, Elena, (Antanas), bom 1916, employee,
res. Jurbarkas.
Kačionas, Adolfas (Andrius), 47, farmer, res. Račyliškės Sasnava.
Kačkovskiene, Ona (Leonas), 60, landowner,
res.
Mernostė Varputėnai.
Kadys, Juozas (Juozas), 20, employee, res. Plungė.
Kadlučkaite, Juzė (Mikas), 28, worker, res. Vilnius.
Kaibutas-Kazlauskas, Jonas, born 1906, teacher, res.
Alytus.

Gegužės 7-8 d. Mariana- , Išvykus kun dr. J Starpolyje lankėsi svečių iš Lie j kui, lietuvių kalbą dėsto brotuvos Generalinio Konsulą-pis J. Banys.
to New Yorke — vicekon- ( Pačioje kolegijoje moks
lias V. Stašinskas ir A. Si- ias eina į galą ir stipriai
mutis. kurio mokslinį veika ruošiami planai kitiems
lą “The Economic Recons- mokslo metams.
I*. B.
truction of Lithuania” ką _____________________________
tik išleido Kolumbijos uni
ADVOKATAS
versitetas. Juodu atliko kai
kuriuos tarnybinius re kalus
ir aplankė a. a. kun. J. Na
ADVOKATAS
vieko kapą.
Centrinis Ofisas:

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Marianapolio žinios

\

4d53 Juškevičius, Juozas (Jokūbas), 37, vvorker,
res.
Kaunas.
4354 Juškevičius, Juozas (Antanas), 32, employee, res.
Yliškiai Kaunas.
4355 Juškevičius, Feliksas (Feliksas), 8, res. Karštėnai
Žarėnai.
4356 Juškevičienė, Domininką (Petras), 34, farmer, res
Karšteniai.
4357 Juškevičius, Feliksas (Feliksas), 45, farmer,
res.
Karšteniai.
4358 Juškevičius, Vytautas (Edvardas), 5, tęs. Keberkščiai Pajūris.
4359 Juškevičius, Edvardas (Edvardas), 13, student.
4360 Juškevičiūtė, Dalia (Edvardas), 15, student.
1361 Juškevičienė, Lionė, 39, farmer, res. Kebctkščiai.
4362 Juškevičius, Edvardas. 40, farmer, res. Keberkščiai.
4363 Juška įskaitė, Ramutė (Ksaveras), 9, student, res.
Vidgiriai Keturvalakiai.
4564 Juškauskaitė, Eugenija (Ksaveras), 11, student.
4365 Juškauskienė, Adelė (Jurgis), 43, farmer.
4366 Juškaitė, Birutė (Vincas), 7, res.
Antkalniškiai
Plokščiai.
4367 Juška, Vincas (Vincas), 38, employee, res. Antkal
niškiai Plokščiai.
,
4368 Jablonskis, policeman, res Mosėdis Kretinga.
4369 Jakutis.
Alfonsas
(Nikodemas),
born
1913,
chauffeur, res. Anykščiai.
4370 Janavičienė, Ona (Kazys), 75, farmer, ras Gaugorai Šaukėnai,
4371 Janavičius, Stasys (Leopoldas), 49, farmer.
4372 Janavičiūtė. Vanda (Leopoldas), 46, farmer
4373 Jazdauskienė, Karolina (Kazys), bom 1892, drug
gist, res. Anykščiai.

p0 pamaldų įvyko akade-

4374 Kablys, Vladas (Antanas), 35, teacher, res. Kieta-

OR. T. DUNDULIS

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS !

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tik viena pora Aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
lAegznminuoti Jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
Trečiadieniais pagal sutartį.

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
visų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
OPTOM KTRIHTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas
Telefonas:

CANAI,

1 8-ios
0523,

Ghleagv.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. ra. Ikk 8 10 p. m.
Trečiad. Ir AeAtad. 9 TO ų. m.
Iki 7:00 p. m.

4157 Archer Avenue

Rea. 6958 So. Talman Are.
Rm. Tet GROvehfll 0817
Office teL HEMloek 4848

DR. J, J. SIMONAITIS

,

pi i a
J

DR. VAITUSH, OPT.
UETUV1S
AK IV GYDYTOJAS
SPECIAl.IHTAN

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:
Calumet 4591
DHL KAIMO PATAISYMO
PAŠALKITE:

TARDS

3088

LIETUVIAI

MODERMflKIAlSl, TOBULIAUSI
EGZAMINAVIMO UODAI
Speciali atyda atkreipiama J valku

akis.
Akintai pritaikomi tiktai kada ratku
VAI AN DOS:
lU-toa tkl 8-toa valandos kasdien
8ekmadlcrlals pagal sutari,

4712 So. Ashland Avė.
TeL YABDS 1373

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 West Cermak Road
Ofiso teL CANaI 2345
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.

Res.: 7004 So. Fairfield Avenne
Bes. taL: HEMloek SIM

4645 So. Ashland Avenue

6757 So. YVestern Avė.
Ud 9

Telefonas CANaI 4796

ŪK. PEIER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDOS:
OANal 6122
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir pagal sutartį.

Tet

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia anai tanu,

2201 West Cerinak Rd.

Tel. YARda 6931.
Res.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vaL: ano 1-3; nno 6:30-8:30

756 Wert 35th Street

Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.
(Mat 10, 22).

OR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
TniĮ>gi pagal nutartį.
Ofiso teletonas PROspect 6737
Namu

telefonaa

VIRcinia 2421

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reeidencija: 6600 So. Arteeian Avė
VALAM MIS: 11 v. ryto iki 3 popie*
• iki 0 vųl. vakare

Tel.: HEMIDTK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.
OFISO V Al. AN DOS:

ral*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidenoija:

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais

Tek CANaI 7171
Nuo 8 vak ryto iki 5 vak kasdien

Ofiso Tel.................

VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa luboe)

Tek MIDway 2880

Chicago, Ik.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0991
Res. Tel.: Kentvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak
Nedetioiuui uuo IU ik. 12 vai. diuuų

TELEFONAI:
Oflice — HEMloek 5524
Emergency — call MJDway 0001
Rea. — HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 YVest 63rd Street

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avepue

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

Išmintingas žmogau — at
sikratyk draugo, kuris su
tat o priešais sėbrauja.
VALANDOS:
Dievas suteikia ntums g.tNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
rus daiktus per mūsų pačių
Trečiadieniais nuo 2 iai 4 popiet
rankas.
Italų priežodis
N«wVMinvni« P»<»1 Uuattarįma
Ofiao TeL LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868

#

Kasdien nuo 9 On vai. ryto Iki 9:00
vai. vak ; trečiadieniais nite •

v*k ryto UU

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. MAURICE KAHN

DR. S. R. PALUTSIS

DR. P. Z. ZALATORIS

744 YVest 35th Street

1913 So. Halsted St.

Tel. Cicero 1484

4645 So. Ashland Avenue

IR AKINIUS PRITAIKO

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki •
OFISO VALANDOS: 2-4 u 7-9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:2U vai. vak.
ir pagal sutartį.
Sekiuad. uuo IU du 12 vai ryto.
Sekmadiebiais taipgi pagal sutartį.
Rea telefonaa SKEley 0434.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. CANaI 0257
Rea tel.: PROapect 6659

Tel. YARda 3146

2017 So. YVestern Avė.

Res. 1625 bo. 5Uth Avenue

DR. STRHtOL’IS

DAKTARAI

ANTRAS OFISAS

YARda 2246

OFISO VALANDOS:
Tek Cicero 1484
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.

Tol. REPublic 7868

K\\.U.I|.li H322

\ u,Amm>s: ...... « ryto nu 5 .. .ak.

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS
tj t įimto
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
■ Telefonas: HEMloek 5849
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAM
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
kampas 34th St.
Popiet nuo 1 iki 3 vak Vak 7
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Nedėhlnna pagal sutartį.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

6631 S. Callfornla Avė.

I ROOM 1215 — lel.

Tel. CANaI 5969

arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
REZIDENCIJA:

One North La Saite St.

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30

DR. BIEŽIS

2423 YVest Marųuette Rd.

buviisis
Assistant States Attmip-y
of <’o<»k (’oiinty
j Dabar \<da gviierulinj teisių praktiku
I>o antrašu:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DANTISTAS

Chicago, III.

.ADVOKATAS

1446 So. 49th Court, Cicero

DR. G. VEZELIS

8924 So. YVestern Avė.

Stanislovas T. Gross

DR. V. A. ŠIMKUS

Tel.

DR. A. W. PRUSIS

Tel. STAU 7572

DANTISTAS

Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

palengvins aktų įtempimų, prakalto*
galvos nk&udijlmų, svaigimą Ir aklų
kar*U.

134 N. LA SALLE ST.

Praktikuoja visuose teisiu uose.
Specializuoja kritninališkuose srityse.

‘

DR. P. ATKOČIŪNAS

Huvtrį 20 metų praktUusvinto aktu
taisyme Ir gydyme
GERAI PK1TA1KJLHTI AKINIAI
pataisys kreivas akla, trumparegyat*
ir toUre<yate;

valandos vakare.
Telefonas C'ALumet 6877
Komi. 2011

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

0FI9O VALANDOS:
Nno
2
iln
4 ir ouo 6 iki 8 vai. vak
Pritaikina aklnlra
Nedėliomia pagal sutartį.
atsako mlngai u*
Office teL YARda 4787
prieinamų kainaNamų tel PROapeok 19M

JOS F. BUDRIK

rai gražūs kryžiai ir prikal
tos metalinės lentos su aukotcjų pavardėipis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN AND BURGEON

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

(Lietuvių Auditorijoje)
Stacijoms uždėti geleži
niai, lietuviško stiliaus tik | VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos

yra pastatyta dvyliktoji sta

vyskupavimo 25 metų sukak
kurios metu apie Po
res.
tu vės.
i
res.
Tą dieną kolegijos rėkto- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
‘res.< rius kun. dr. J. Vašfeas atTelefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiso teL VTRginia 0036

4349 Juškys, Jonas (Domas), 29, employee, res. Kaunas.
4350 Juškevičius, Vladas (Juozas), bom 1912, employee,
res. Kaunas.
4351 Juškevičius, Aleksandras (Vincas), 19, vvorker, res.
Kaunas.
4352 Juškevičius, Juozas (Vincas), 30, employ t?,
res.

3133 S. HALSTED ST.

DR. PETER T. BRAZIS

Gegužės 13 d. buvo Maria- į kūnas ir kun. P. Malinausnapolyje iškilmingai pami J kas.
nėtos Popiežiaus Pijaus XII

WHITNEY E. TARUTIS

Paskutiniais
sekmadie
niais, gamtai išgražėjus ir
Marianapolio sodams žydint
gų Vienybės Naujosios An į stacijų pamaldas suvažiuo
glijos apylinkės susirinki
ja apstus būrys žmonių. Ge
mas. Tą dieną Marianapolis
gūžės 10 d. buvo atsilankęs
susilaukė daug įžymių sve
ir Providence klebonas kun
čių, to susirinkimo dalyvių. J. Vaitekūnas, kurio auka

DR. G. SERNER

Rsndencijoa UL: BEVerly 8344

Kaunas.

Kaunas.

Pirmadienis, geg. 18 d., 1942

Remkite tuo6 visus, kurie skelbiasi “Drauge”

nnsenss

P'rtnadTen’?, ger T$ J. 1*42
3=S2=t
sek tarnaujantieji Jungtinių Vai-į
kariuomenėje,
kad'
madienį laikiau pirmąsias stybių
šv. Mišias, malonu buvo da kovoti ir laimėti karą lais-1

atliko išpažintį ir kai

Po kongreso
rekordine kelione

linti šv. Komuniją tiems vi

East St. Louis. III. — Kun

CLASSIFIED

HFI.P \VA\TI D — MOTI KVS

vės ir demokratijos gyvavi- *

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

prie mui. Vakaro programa bu-l
kleb. Vincentas Tikuisis da Dievo Stalo.
vo labai reikšminga ir paI trijotiška. Sekamai sekė ska
lyvavo American Youth DeSumą giedojo kun. kleb. Į
linąuency kongrese, buvusia
nūs užkandžiai ir šokiai, ku -I
Vincentas Tikuisis, aš gi da-1
me LaSalle viešbuty baland
rie tęsėsi iki vėlumai.
viau palaiminimą Švenčiau-j
20 — 23 dd.
siuoju. Per abejas šv. Mi Sopulingosios Dievo
Po kongreso Chicagos
šias sakiau pamokslus, taip Motinos novena.
miestą apleidome kun. kleb.
pat per abejas šv. Mišias
Balandžio 29, 30 ir gegu
Vincento Tikuisio automo- 1
žmonių buvo pilnutėlė baž žės 1 dd. įvyko Triduumas
biliumi bal. 24 d. 1 vai. po |
nyčia. Be galo buvo žavu, arba maldingas trijų dienų
pietų. Jis puikiai vairavo
kai choras lietuviškai gie prisiruošimas kas penkta
automobilių. Varomės plen-j
dojo šventasis Dieve. Var dienį laikyti Sopulingosios
tu 66. Kelionė buvo smagi j
gonininkė S. Šereikaitė dai Dievo Motinos noveną.
ir įspūdinga. Kelionėje su-,
liai atliko savo dalį.
Pirmąją Triduumo dieną
stojome tik trijose vietose
Chrysler}.

pašerti deluksinį

siems,

kurie

artinosi

Vyskupas myli lietuvius

East St. Louis miestą pa-į
Pirmadienį
(bal. 27 d.)
siekėme lygiai 7 vai. vaka-J
kun.
kleb.
Vincentas
Tikui
re. } šešias valandas auto-į
sis mane vežė į Belleville.,
mobiliumi padaryti 300 mai-!
III., kad padaryti vizitą J.
lių, tai rekordinė kelionė, į
E. vyskupui Enrikui Althoff,
beveik lyginanti su ekspre
DD. Jo Ekscelencija, nors
siniu traukiniu, kurs tą ke
sulaukęs
senyvo amžiaus,
lionę padaro į 5:30 valan-j
bet iškalbus ir labai malo
das.
I nus. Besikalbant, Jo Eksce
Parapijos pastatai
lencija reiškė, kad praeityje

Vidus

namai.

gana

namas “angelu”.

religinės pamaldos prie So
su tam pritaikintu pamoks

lu.

Gegužės 1 dieną prasidė
jo

Sopulingosios

maldinga

TT. Marijonų misijos

BONDS
STAMPS

J —

kun.

daug nusipelnęs šiam kraš
Vincentas

Tikuiisis

tui

ir

Katalikų

labai pavyzdingas ir rūpes garbei.
tingas klebonas.
Neseniai

Linksmas vakaras
buvo pakvietęs kun. kleb.
kareiviams
Pranciškų Žėką iš Kansas

Paliko
dideliame nuliūdme
motinų ir tėvelį. Pranciškų ir
Barborą
šiniliis.
broli Petrą,
2
si .si t is Sopilie
l.odding
ir
Adolfina Norvilienę ir jų šei
mas ir daug
kitų
giminių,
draugų ir pažįstamų.

Nekaltai Pradėtosios Ma

City, Kansas, padėti klausy

ti

parapijonų

pažinties.

iš

rijos parapijos Merginų So

pakvietė

dalicija balandžio 28 dieną

velykinės

Nūngi,

mane su dvasiška

pagalba.

parengė pasilinksminimo va
svetainėje

Išpažinčių klausiau šeštadie

karą

nį po pietų, vakare ir sek

kareiviams iš netolimos sto

madienio rytą.

vyklos. Kareivių būta lietu-

būtent,

bal.

Daug žmonių ' vių

25 ir 26 dd.

mokyklos

ir kitų tautų, bet visi

Velionis buvo
rės veteranas.

Pasaulinės ka-

Kūnas
pašarvotas
712 VVest lTtJt St.

namuose,

I.aid otų vės
įvyks trečiadie
nį. Geg. 20. iš mimų 8:00 vai.
ryto
litis
atlydėtas j
Dievo
Apveizdos parap. bažnyčių, ka
roję jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų Ims nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapnes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines,
draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

I \P \ \ITfcs

Marian Hills, III. — semi

—

Mieli.

26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna. M.I.C.

narijoje — birželio 17 — 26
Juozas

Dam

P A T A lt N A V I M A I

DIAMOND POINT SAVV
FILING VVORKS
Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių piūklu, tai mūsų specialy
bė.
Pašykite dėl “Free Catalogne”
kainavitno surašo.
Prisiųskite plūklus paštu "parcel
post.”

BILIABII TOOL A DIE < O.
5250 \\ . Kiužio st.

Harrison. N. J. — Sopu
lingosios P. Švč. par.

baž

Automatic Scr»\v Mucbinu Operato
riai.
Turi
pat ys
susis!at \ t i.
H tinti
Scrcvv
Machimoperatoriai,
taipgi
turi patys siisistut vi i. I >rill Press ir
, Milling
M.n hiue
<>p* ratoriai
pi ie
iiiužų daliu. Tui i būti Amerikos pi-

28

si

NO. I.OOAITS STREET
TEL. MONrui 13»7

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

i liečia i.
KELLOGG
S\VIT< IIHO AKI)
((650 So. Cicero

1

P I *. K V I S O K

Mes nesugebame pilnai o-

rientuotis

Iu| Milling ir luill l'r.ss Heparta! mento. 'Puri būti Amerikos pili* lis.

tada,

kai

esame

1 dar jauni ir jau pasenę.
KELLOGG
S\\ 1T< UBO \KI>
nyčioje — liepos 18 — 26 dd. i
6650 So. Cicero
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Rapids,

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

STENI.\S HOTEL.

Laimės negalima prie vie
Žmogaus geidulys pradžio
nos vietos pririšti. Ji yra
visur, arba niekur.
Papė je pašalinis, paskui — sve
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Vincas Andriuška,

lio 5 — 13 dd. — kun. Vin-! Šv. Šv. Petro ir Povilo par.
cas Andriuška, M.I.C.
| bažnyčioje — liepos 17 —

brauskas, M.I.C.

U. S. DEFENSE

. vicijate — liepos 7 — 16 dd.

Cicero, III. — šv. Antano M.I.C.
Grand
parap. bažnyčioje — birže

Kun. A. Tamoliūnas dd. — kun.
For Victory...
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dingos ir reikšmingos. Ant čia aureole ir kulkosvydžiu. Šis skridikas taip pat vadi

Moderni klebonija mūri ja myli lietuvius ir supran
nė, bet gana maža ir tik vie ta lietuvių kalbą ir jau da
bar ruošias pamokslą lietu
nam kunigui gyventi.
Mokykla iš lauko
gana vių kalboje pasakyti, kai
1 Trejybės Šventės sekmadie
puikiai atrodo. Tačiau, vi
nį, būtent, gegužės 31 dieną,
dus senovinis. Joje telpa pa
suteiks Sutvirtinimo Sakra
ti mokykla, svetainė ir kam
mentą Nekaltai Pradėtosios
bariai trims Pranciškietėms
Marijos parapijos vaiku
seselėms
gyventi,
kurios
čiams. Jo Ekscelencija labai
moko parapijos vaikučius.
malonus ir kilnus vyskupas,

telephoto)
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MARCELĖ KVIETKIĖNĖ
(Po tėvais JAUTAKAITE)

čias, paskui — namų šeimi

Mirė geg. 15 d., 1942 m., 9:30 vai. ryto, sulaukus
pusžs amžiaus.
Gimus Lietuvoie. Kilo iš Tauragės apskr., Girdiškių
parapijos, Klūkiu kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vvra Joną: sūnų Ste
poną; 2 dukteris — Bronislavą ir Cecilia: 2 seseres. Oną
Lisauskiene ir jos vyrą Juozapą ir ju šeima, ir Mariioną
Wistort-tienę ir jos vvrą Stanislovą ir jų šeimą; ir daug
kitų (riminiu, draugu ir pažįstamų.
Velionė priklausė prie S.L.A. 12-tos kuopos.
Kūnas pašarvotas namuose: 8949 Muskeemn Avenue.
Laidotuvės ivvks antrad.. geg. 19 d. Iš namu 8:30 vai. rv
to bus atlydėta i Šv. Juozapo parap. bažnyčia, kurioje ivyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
bus nulydėta i Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Dukterys, Seserys, švogeriai
ir Giminės.
Laid. direktorius I. J. Zolp, telefonas YARds 0781.

Jei nori turėti draugų, tu
ninkas.
ri pats būti draugiškas.
i

Talmudas

Žmogus — tai noras, ieš

Motinos širdis, tai gelmė,
kąs perlų karčioj gyvenimo
kurios dugne randasi dovajūroj. Ar ras perlų? — klau*
simas; bet kad kartaus van*

nojimas.

Kas gėdisi viešai išpažinti denio ligi sočiai prisigers
savo tikėjimą, tas jau nr — tai negalima abejoti,

krikščionis.
Nesidžiaug

jej gmogUS mandagus, tai
radęs,

stengiasi

nede- 1 nemandagiausias

juok pametęs.

mandagiai su juo apseiti.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

620 VVEST 15TH AVENUE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

P. J. RIDIKAS
SS54 South Halsted Ttreet

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinetion.

Skyrių*: 710 VVest 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

L J. ZOLP

Member of the Idthiutnlan tliambcr of Commerce.

MODERNI

Išvidinė

PARODA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPnblIc 4298

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

ir

EVANAUSKA8

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS

J. LIULEVIČIUS
4348 South California Avenae
Tel. LAFayette 3572

JOHN W. PACHANKIS

MAŽEIKA

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAVVICZ IR SUNAI
2314 VVeat 23rd Plaee
Tel. CANaI 2515
42-44 Faat lORth Street
Tel. PULIman 1270

10821 South Michigan Avenue
Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 I.ltuanlea Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Suirt h 50th Avenue
Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern
Tel

Avenae

GROvehilI 0142
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
1134 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subseriptions: 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.
Prenumeratos 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

Mes, tiesa, ir ligšiol turėjome draugų. Turėjo nuo
širdžių draugų ir Lietuva. Bet jie nebuvo suorgani
zuoti atskiran vienetam Dabar, pasitikime, į Lietuvos
Draugų draugiją bus įtraukta ir aukštosios Amerikos
dvasiškijos atstovų, ir žymiųjų parlamentarų, ir vyr
riausybė8 atstovų, ir mokslininkų, visuomenininkų, ekonomininkų, pramonininkų ir t.t. Taip suorganizuota
draugija galės Labai daug padėti Lietuvai kovoje dėl
laisvės ir nepriklausomybės ir šelpime nuo karo nu
kentėjusiųjų lietuvių.
Sveikiname Lietuvos Draugus, palinkėdami jų kil
niuose užsimojimuose geriausio pasisekimo!

Grioviko rolėje

Tautininkų-liberalų savaitraštis “Dirva” sumanė vi
sai “suėsti” Lietuvių Tautinę Tarybą. Praėjusios sa
vaitės laidoj įdėjo ilgą raštą, kuriuo tikrai išeina iš
krašto. Rašto autorius nepaduodamas. Bet vis tik ga
lima numanyti, kas jį parašė.
“Dirva” jokiu būdu negali suprasti, kad yra reika
linga LTT, ką ji veiks? Joe manymu, pakanka, kad
Entered as second-Class Matter Ma.ch 31, 1916 at Chicago, III
Lietuva turi ištrėmime prezidentą ir jo šeimą ir nieko
Under the Act of March 3, 1879.
neveikiant viskas bus puikiausioje tvarkoje, ypač da
bar kai Clevelandas pasidarė Smetonų “dinastijos sos
Reikia dirbti, kovoti ir planuoti
tinė”. Pagaliau, kaip galvoja “Dirvos” redaktorius,
Kad lietuviai komunistai nemato reikalo dabar kal niekas kitas ir negali ir teisės neturi rūpintis Lietu
bėti apie Lietuvos ateitį, tai suprantama — jie laiko vos reikalais, kaip tik Smetonų šeima.
Nedarykit, vyrai, juokų. Lietuvos reikalais rūpintis
Lietuvos likimą išrištu. Jie Lietuvai nenori nei lais
vės nei nepriklausomybės, nes, jų manymu, ji jau da ne tik teisę, bet ir pareigą turi kiekvienas jos pilietis.
Jei jis jais nesirūpintų, jis ir to vardo nebūtų vertas.
bar yra priklausoma Sovietų Rusijai.
Tik reikia stebėtis, kad kai kurie mūsų tautininkai Tenka tik džiaugtis, kad Lietuvos piliečiai susiorgani
nemato reikalo dabar svarstyti Lietuvos ateities klau zavo, sudarė savo tarybą ir kad žada intensyviau ir
simą. Esą, karas pasibaigs ir patys žmonės savo val planingiau dirbti Lietuvos išlaisvinimui.
stybės likimu apsirūpins. Dalinai taip. Bet, kažin, jei
dabar nedirbsime, nesitarsime ir nesikalbėsime su ki Mūsų pareiga šiame kare
tomis tautomis, ar Lietuvos žmonės turės progos savo
Kun. Jonas Balkūnas, rašydamas “Amerikoje" apie
tautos ir valstybės reikalais apsirūpinti?
mūsų pareigas šiame kare, tarp kitko, iškelia tokių
Mūsų manymu, taip nusistatyti yra pavojinga. Ne
minčių:
kartą esame ūūrodę reikalą sudaryti centralinį kūną
“Amerikoje jau suorganizuoti įvairių tautybių ko
iš Lietuvos pareigūnų ir Lietuvos piliečių, kuris vado
mitetai šiam pačiam tikslui. Visos tautybės lenktyvautų kovai dėl atstatymo Lietuvos valstybės, darytų
niuoja, kurios daugiausia išpirks bonų. Komitetai
pasitarimus su kitomis tautomis ir valstybėmis ir ves
sava kalba per spaudą ir radiją, per draugijas ir įvai
tų tautą prie to, kad po karo jai būtų duota proga
rias įstaigas aiškina reikalą, rodo būdus, kad dau
laisvai, be pašalinių, svetimų įtakų rūpintis savo likigiausia bonų būtų išpirkta. £tai lenkai, slavokai, ita
mUKitos
‘ tautos turi vyriausybes-I
lai, graikai net už milijonus dolerių nusipirkę bonų.
ištrėmime ir dirba pla
Kažin kiek lietuviai išpirko? Ar jie žino, kaip, kur
čiu mastu. Dirba ne tik politikai, bet kultūrininkai, ekoir už kiek pirkti? Ar visi gerai suprantame, kad bū
nomininkai ir kiti. Ir lietuviams, sudarant autoritetin
tina pirkti Karo Taupymo Bonus ar Ženklus.
gą vadovybę, nereiktų apsirubežiuoti tik politikais. Į
Mes lietuviai jau arti 90 metų gyvename Ameri
tą vadovybę reikia sutraukti visokių žmonių, visas ge
koje. Čia radome daugiau laisvės, negu turėjome tė
riausias jėgas.
, - . I
viškėje. Tautybės, tikybos ar žodžio laisvės ištroškę,
Ne vieną kartą esame girdėję kartojant labai tei
ją Jungtinėse Valstybėse radome. Dabar nori ją iš
singą posakį, kad politikai Europos neišgelbės. Jie su
plėsti kiti diktatoriai. Pavergė daugelį tautų, paver
klupo prieš su virš dvidešimts metų Versalyje. Jie su
gė ir Lietuvą. Nacio letena prispausta Lietuva ne
klupsią ir dabar.
gali savęs gelbėti. Jos laisvė vėl užtekės su laisvės
Europos konfliktai, vargai ir rūpesčiai yra per daug
pergale visame pasaulyje. O tą laisvę išgelbėti, laisvę
gilūs ir perdaug dideli, kad juos išrišti skubotomis me
užtikrinti, laisvę tautoms grąžinti gali tik alijantų
chaniškomis priemonėmis. Europos tarptautinių prob
pergalė.
,
lemų rišimas inima politiką, istoriją, etnografiją, eko
Karas jau treti metai tęsias. Nežinia kaip ilgai dar
nomiką, filosofiją ir daug kitų dalykų, bet virš vis
nusitęs. Bet viena tai tikra, kad greita pergalė pri
ko religiją.
klausys nuo alijantų apsiginklavimo. Daugiau karei
Jei po šio karo bus rūpinamasi sutvarkyti pasaulį
vių reikalinga, bet dar daugiau bombanešių, laivų,
taip, kad būtų teisinga ir pastovi taika, iš anksto turės
tankų, patrankų. Ir kol nenugalėtos ašies jėgos, tol
būti paruošti planai ir tai paruošti ne vienų politikų,
ramybės pasauly nebus. Ramybę reikia nusipirkti.
bet visų sričių gerų ekspertų.
Ateities gerovę reikia užtikrinti, pastovią taiką įgy
Ir lietuvių tautai reikia ne tik siekti Lietuvos išlais
vendinti. Tik demokratijos pergalė ir pinigus išgel
vinimo, bet ir rengtis prie to, kad taikos konferencija
bės, ir ekonominę dabartinę santvarką išlaikys, žo
ant savo stalo turėtų gerai paruoštus planus Lietuvos
džiu, mūsų gyvybiniai reikalai verste mus verčia pri
ateičiai. Ten viskas turi būti išaiškinta ir abejonėms
sidėti prie karo laimėjimo."
vietos neturi likti. Tokiems darbams, kaip minėjom,
reikia sutelkti visas laisvėje esančias lietuvių tautos
jėgas. Tuo turi rūpintis Lietuvos pasiuntinybės (Va Nacių žiaurumai
šingtone, Londone, Vatikane, Pietų Amerikoj) ir Lie
“Liet. Žinios" rašo:
tuvių Tautinė Taryba bendru susitarimu ir glaudžiu
Iš visų Europos kampų ateinančios žinios tvirtina,
kooperavimu.
kad visuose nacių okupuotuose kraštuose jų rėžimas
Lietuvių tauta nori ne tik savo egzistenciją išlaikyti,
eina žiauryn.
bet gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Ir kad
Apskaičiuota, kad naciai jau išžudė Europoje civi
to pasiekti, reikia ne tik dirbti, kovoti, bet ir rimtai
lių gyventojų visą milijoną.
- 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.

planuoti.

Lietuvos draugai
Prieš keletą dienų Chicagoj susidarė Lietuvos Drau
gų

American Friends of Lithuania sąjungos užuo

mazga.
šio sąjūdžio priešakyje atsistojo nuoširdus Lietuvos
draugas ir bičiulis p. O. Norem, buvusis Jungtinių Val
stybių pasiuntinys Lietuvai.
Seniai buvo jaučiamas reikalas organizuoti Lietuvai
draugus. Jau prieš pora metų apie tai buvo ir kalba
ma ir rašoma. Bet kad neatsirado kas tam darbui im
tų vadovauti, tos visos kalbos pasilikdavo be pasek
mių. Reikia manyti, kad dabar, kai tam sąjūdžiui sa
vanoriai apsiėmė vadovauti veiklus žmogus ir gabus
orį iunutonub p Norem, julaukoime grašių rezultatų.

Pirmadienis, geg. 18 d., 1942

ALIASKOJE YRA DZŪKŲ IR VIENAS KAPSAS

(“Draugas”, 1917 m. ge
gužės 18 d.)

Atsistatydino Milukovas...
Atsistatydinus Rusijos už
sienių reikalų ministrui, jo
vieton pakviestas Tereščenko. Karo ministru paskirtas
Kerenskis. Planuojama ne
trukus sudaryti koalicinį ka
binetą.

Priverstinas
kareiviavi
mas... Vakar Jungtinių Val
stybių kongresas galutinai
pravedė priverstino karei
viavimo įstatymą. Visi vy
rai tarp 21 ir 30 metų am
žiaus turės registruotis. Iš
užsiregistravusių vyriausy
bė paims tinkamus karei
viauti.

- USA dalis. - Nacių ir japsų slapti planai
užpulti. - Japonų "žvejai" viską iššnipinėjo.
- Aukso kasyklos. - Kišenius iškraustė,
lavoną į upę. - Lapes šeria žuvimis ir
kiaušiniais. - Dėl ko indijonai kardavo
žmonas! - Eskimai gyvena sniego trobelėse.
- Moteris šunimis važiuoja į ligoninę. Dūmai nerūksta - lėktuvas tupia gelbėti.
- lietuvio laiškas iš Aliaskos.
Rašo K. J. Prunskis
Benamių namai

10.000 Dūmų slėnis

Labai teisingai Heine ra
šė:

— Aliaska, — rašė keliau
tojas Stone, — yra puiki
dunksančių kalnų ir gražių
pievų žemė, tai kraštas, kur
stovi laukai amžino ledo bei
sniego ir kur matosi nuola
tinės lignito ugnys, — tai
kraštas kur plotai sušalu
sių samanų ir kur augme
nija turi tropišką turtingumą.
Tikrai, ten tyrinėtojas
Harrimanas surado net 1000
rūšių įvairių vabzdžių (insects).

— Jei visa Europa pasi
darytų kalėjimu, tai dar A
merika būtų urvas kur ga
lima pasislėpti; ir ačiū Die
vui, kad tas urvas yra di
desnis, kaip pats kalėjimas.”

Jo pranašiški žodžiai iš
sipildė: Europa pavirto ka
lėjimu, o Amerika — visų
benamių namais, ir kokiais
plačiais namais! Mes stebi
mės bekraščiais USA plo
tais, kuriuos tik retas kat
ras ir amerikietis gali ap
važiuoti. Bet atminkime, kad
tai ne viskas, sakysime, į
šiaurę, už Kanados dar tu
Žuvę 5 milijonai rusų.... rime didelius Aliaskos plo
Skelbiama, kad per šį karą tus, kurie mums pasidarė
Rusija netekusi penkių mi tuo įdomesni, kai per spau
lijonų kareivių užmuštais ir dą išgirdome apie slaptus
sužeistais. Mns. Wynn, dir ašies planus atakuoti Alias
busi prie rusų kariuomenės ką. Nėra abejonės, kad a
per 18 mėnesių kaipo Angli sies valstybės ir tuos daly
jos Raudonojo Kryžiaus at kus yra pergalvojusios ir
stovė, kad rusų kareiviai ištyrinėjusios. Juk net iki
narsiai kariauja. Tik visas
pat 1938 metų japonai žve
vargas, kad karo laukuose
jai taip gausiai slankiojo
nėra tvarkos ir visko trūks Aliaskos pakrantėmis, kol
ta.
pagaliau jų atvykimas buvo
•
suvaržytas. Nors tuo tarpu
Nauja knyga. .. “Darbiniu
neatrodo, kad Aliaskoje tek
ko” spaustuvė atspausdino
tų laukti greitų priešo ata
knygą vardu “Abstinentas
kų, bet tą žemę pažinti vis
Didesnis negu Hinderburtiek įdomu.
gas”. Tai lietuvių blaivinin

Reikalauja užgrobti Lie
tuvą.... Leipzigo laikraščiai
kursto vokiečių valdžią pa
sisavinti Lietuvą, Kuršą,
Briey-Longwy apskritį Vo
kietijoj. Belgijoj taip pat
ragina palaikyti savo militarinę, ekonominę ir politinę
įtaką.

kų leidinys Nr. 1-mas.
•
Skandina

italų

laivai......

10 kart didesnė už Illinois,
o žmonių 72 tūkstančiai

Bet visų nuostabiausis da
lykas Dešimties Tūkstančių
Dūmų slėnis. Jis taip pava
dintas dėl to, kad jame nuo
lat iš žemės kyla visokie
garai.
Bekraščiai plotai

už 7 mil. dolerių

Įdomi to krašto istorija:
kai Rusijos caras Petras Di
dysis išgirdo patrauklius pa
sakojimus apie turtingą kraš
tą tarp Amerikos ir Azijos,
jis pasiuntė Vitą Beringą
ištyrinėti. Rusai pradėjo
kurtis naujoje žemėje, bet
jie žiauriai elgėsi su vieti
niais gyventojais ir šie la
bai apsidžiaugė kai 1867 me
tais USA iš Rusijos nupir
ko Aliaską už 7,200,000 do
lerių. Daug kas Amerikoje
laikė, kad tokios išlaidos už
sniegais ir mišku padengtas
dykumas yra tik tuščias pi
nigų mėtymas. Bet greit
nuomonė turėjo pasikeisti:
medžiotojai atsitiktinai ra
do aukso gabalų. Vėliau žve
jai aptiko, kad
smė
lyje yra aukso dulkelių. Dau
pra
dėjo
atsirasti
vieni “links
mybės” ieškojo, o kiti net

Kai Amerika visas savo jėgas deda diktatūrų sutriuš

Vistiek tai keistas kraš
tas: Aliaska savo plotu uži
ma 586,400 kvadr. mailių,
taigi dešimtį kartų didesnė
už Illinois. Ką čia lyginti
su Illinois, kad Aliaska yra
visu trečdaliu didesnė už
Atlanto pakrantės valstybė
les sudėjus visas į krūvą,
pradedant nuo Maine ir bai
giant Florida. Tuo gi tarpu
gyventojų turi tik 72'2 tūks
tančio, o pačioj Aliaskos sos
tinėje tegyvena
tik apie
4,000 žmonių. Daug vietos
užima miškai, daug ledynai.
Sakysime St. Elias kalnų
ledynas užima net 1,200 kv.
mailių. Yra ir daug tundrų,
kur teauga tik samanas,
krūmokšniai ir kur net va
sąrą kelias pėdas gilyn pa
sikasus randama nuolat įšahisią žemę. Gilyn į sausžemį žiemą temperatūra kar
tais nukrinta net 60 laips
nių Fahrenheito žemiau nu
lio, bet vandenyno pakraš
čiuose, kur gaivina šiltos ja
ponų srovės, temperatūra
retai nukrinta žemiau nulio
ir retai pakyla aukščiau 80

“Rytoj, sakai? Nenoriu a
pie tai nė girdėti”, sako
Kantas. “Rytoj, tai bepro
čių kalendoriuose tėra pa
rašyta. Yra tad tik svajonė,
tai didžiulė klaida — nuo
monė, kad rytoj galėsi ką

kinimui ir demokratijos išgelbėjimui, “Dirva” užaispy-

laipsnių net vasaros karš

atsiekti.”

ruiiai perša Lietuvai diktatūrą.

čiuose.

Daugiausia nužudyta serbų. Kliūva ir lietuviams,
nes ir Lietuvoje nacių karo teismai nusmerkia su
šaudyti didelį skaičių žmonių, žudoma už menkiausį

naciams nepaklusnumą.
Oi bus karšta nacistams, kada prispaustieji Euro
pos žmonės įgaus daugiau galios ir naciams frontuo
se ims nebesisekti.”

“N-nos" praneša, kad F. Bagočius ir vėl esąs išrink
tas SLA pirmininku Jisai gavęs 200 balsų daugiau už
savo oponentą teisėją Laukaitį, tautininkų kandidatą.
Visa senoji valdyba esanti išrinkta. “Vaina” baigėsi.

•

.

Praėjusią

savaitę

teutonai

nuskandino keliolika Italijos
laivų.

Ar žinai, kad
Daugiau kaip 490 milionų
porų oeverykų (shoes) pra

eitais metais buvo pasiūta
Amer. Jungt. Valstybėse.

Afrikoje Arner. Jungt. Val
stybių kariuomenės kiekvie
nas kareivis vietos gyven
tojų vadinamas Joe.
Amerikos

karo laivyne

jaunų vyrų, skirtingomis pa
vardėmis, tarpe randasi ir
Donald Bhiejacket ir Raymond Sailor. Abu paeina iš
Missouri valstybės.
Iš Pekino (Kinijoj) pra
nešama, kad tik vienam Suiyan vikariate katalikų skai
čius siekia 44,484. Ačiū mi
sionieriams, Kinijoj katali
kybė plinta.

paupių

gybė

ieškotojų

laimės

plaukti

į

aukso

Pakelėse

pradėjo

smuklių,

kur

kalį.

gyvastį prarado, nes susida

jei
neįstengdavo “gemtoliuod ami" aukso išvylioti, tai nepabūgdavo kišenius iškrausrė

“gengės"

vyrų,

kurie

tę.... lavoną į jūrą įmesti.

(Bus daugiau)

Savo džiaugsme aš nesi
klausiu: kodėl; kai aš liū

džiu, tada nėra abejonės,
kodėl taip yra.
Diana

Rausly i 11:1.5

Pirmadienis,

geg.

18

d.,

DRAUGAS

1942

SAVU ŠUNELIU

DIDVYRIS PASIMATO SI
\aayv ve.V' 'V-'
T*1" W

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

5
rengia

Krušui, Bridgeporte

ma “Ligonių Diena’’ gegu
žės 23 d. Galintiems atsilan

LIETUVIŲ TAUPYMO BENDROVĖSE GALITE
PIRKTI DEFENSE BONUS

į

kyti

X

Sofijai

salę

ligo

niams bus duodami pusry
i čiai, paįvairinti programa.

mu

(Kalba auditoriaus J. P. Varkalos per radio iš
stoties WHFC, 7:45 p. m. gegužės 14,1942.

parapijos

WOLK STUDIO

.1945 W«it U* Stuat

ADV ANO D rUtrtOCBAPUY
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REMKITE
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“DRAUGĄ’

Bartkaitei, ži

nomai Town of Lake veikė

dienas

tris

Per

valdžiai

aplankė skolindami pinigus

nute Men”, ragindamas pirk- bininkams

PIRM

nio proga suruošė surprizą.
X

pas. Nėra reikalo man aiš remkite valdžią, prisidėkite
kinti, kodėl visi Amerikos I prie karo pirkdami Defense

turi

gyventojai

šalies

•-^zyDzyiY Natrių Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

Bonus ir stam- ir kareiviams fronte. Taigi,

Defense

ti

gamyboj

ginklų

n\ A D A D 'r> Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies

jai, praeitą šeštadienį ARD
1 skyriaus narės vardadie- j

jūsų namus jūsų bloko ‘‘Mi j tuo pačiu mokate algas dar

valdžią,

remti

ginti

Kaipo 8ekretorius

vų Marijonų Bendr. 8 skyr.
pirmininkė, daug darbuoja

Sąjun.

si pasisekimui “bunco par

Skolinimo Bendrovių, aš tu-

ty”, kurią rengia 8 skyrius

Lietuvių

Taupymo

Onos

Po to, kai Japonija iš pa- riu pranešti, kad visos liesalų užpuolė

Atryk į mūsų jardą ir apžiūrėk staką ir aukštą rūšį LENTŲ—MII
tWOKK — STOGŲ IK NAMŲ MATUUdOLA. Dėl garažą, porčių, r lė
ky, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MTSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.

žinoma

ir

kraštą ir pirkti Defense Bo- gQS

nūs ir štampas.

Turskienė,

Town of Lake veikėja ir Tė J

šios Bonus ir Štampas,

savo

P.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
STANLEY

salėje,

Brazauskienės

4558 So. Paulina St.

Amerikos lai- tuvių bendrovės pasirūpinę

priešinosi mobilizacijai jėgų 75, arba daugiau, nueikite į pinuose skandinant japonų laivus.
vo nuo tėvo Alfonso Mari
ir teikimui pagalbos demo-1 lietuvių taupymo bendrovę, j------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ jos Jėzaus Kančios arkibroI
kratinėms valstijoms. Visi J pasakykite vardą, pavardę Į Tai vienas gražus darbas, i tame pasauliniame kare, lijos statutą (knygelę), ku
kaip vienas, pasisakė už ka-1 ir adresą to, kas moka pi-j kurį mūsų taupymo ir sko nors alijantai laimėjo, bet rioj yra išaiškinta regulos,1

nigus, ir gaus čia pat vai- linimo bendrovės atlieka be pralaimėjo ta'ką.

nauda ir svarba priklausyti

Jūs visi žinote, kad vedi- džios bonus.
'atlyginimo, naudai valdžios:
Kitas kalbėtojas buvo se prie tos arkibrolijos.
mui karo reikia daug pini- '
Pasiimkite piešei) ir užsi ir žmonių savo apylinkės.
, natorius R. Daily. Šis sveiX J. Mickeliūnas, žinomas
gų ir dabartiniu laiku mūsų rašykite
adresus
lietuvių
Antras gražus ir svarbus kino lito Wardo lietuvių
veikėjas,
šiomis dienomis
valdžia išleidžia virš $l,00C.- taupymo ir skolinimo ben- darbas, tai lietuvių bendro- politikos klubą už suruoši- gavo laišką iš Chicago ma-I
000,000 kas mėnuo gamini drovių:
vės padeda jums taupyti pi- mą gražaus vakaro. Tinka
joro Kelly, kuris aukštai i
mu! laivų, lėktuvų, ginklų
VVest Side — Mutual Fe- nigus ir už padėtus pinigus mesnės pramogos šiuo tarpu vertina jo, kaip ir kitų, pas-i
ir mokėjimui algų kariams, deral Savings and
Loan moka dabar 3'j arba 4 nuoš. nebūtų galima sugalvoti.
tangas
Chicago
saugumo
Valdžia jūsų prašo geruo- : Assn. of Chicago, 2202 VVest Taipgi skolina pinigus pirAnt galo kalbėjo “Drau
plane. J. Mickeliūnas yra na- j
ju pirkti Defense Bonus ve Cermak Road.
kimui, statymui, arba tai go“ red. L. Šimutis.
Kaip
| rys aukziliarinės Chicago
dimui karo. Pirkimas bonų
Bridgeporte — Keistutis ! symui jūsų namų. Paskolą paprastai, jis savo kalbose ! policijos, suorganizuotos ka
Building

ne dovana, bet pasko-

po 6 mėnesių galite atsiim-

ti

su

nuošimčiu.

minas

and

Building

Jeigu ne : Assn., 4425 S. Fairf ield Avė. j tės

patarnavimu

lietuvių didatai

bonus kol. (prireiks Loan Assn., 4038 S. Archer drovių,

pinigų. Po 10 metų valdžia Avė.
atmokės klasės “E” pasko- '

lą su 2.9 nuoš.

mūs
J

Aštuonioliktoj — Univer
sal Savings and Loan Assn.,

cago Savings and Loan
2.5 nuoš.
Skolindami
pinigus vai Assn., 6816 S. Western Avė.
džiai Defense Bonais ne tik
Town of Lake — Conti

P.

Varkala,

sekr.

Lietuvių Taupymo ir
Skolinimo Sąjungos.

Yra kitos d/i klasės bo 1739 S. Halsted St.
Marąuette Park — Chi- ,
nų: F, ir G, bet jos neša tik

moka už ginklų gamybą. Jei
jūs

vėje, tai dalį tų pinigų, ku

Loan

bet gi

nepažįsta.

dažnai

jie

Ragino

vi

sus dėtis į vienybę, sukurti

stiprų

klubą,

politinį

bus

valdininkai

tada

priversti

skaitytis.
Vakaro vedėju buvo B. J

| ŠdUIliOS kdECIVIŲ

Jakaitis, klubo pirmininkas

levams pagerbluvės

Po programos buvo vaišės.

Klubo susirinkimai įvyksBridgeport. — Gegužės 14 ta kas antrą ketvirtadienį

Assn., į gose, buvo pagerbti. Susirin- šėmis. Sekantis susirinkimas

ko apie 200 žmonių.

1500 S. 49th Court.
Raginu

dirbate lėktuvų dirbtu

fense

visus

pirkti

taip

Bonus

bus birželio mėnesį. Susirin

Algos

mos

iš

skolinate

mo

kareiviams

tų

pinigų,

valdžiai.

mokakuriuos

bendroves,

ofisus

mes

valdžiai,

nes

per jų

TRA

nARAP
Lx^\DA\Ix

ir

Pasirinkti

Geresnės

1272

VICtory

Prisipirkti

Rūšies

Anglis

ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IK KOL 4 V 1>AII (.AI.IMA GAUTI!
Geresnės Rūšies Anglys Gaunamos Tik Iš Tulitnotulų Valstijų.
(Valdžios patarimai anglinlnkains nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gclzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas namu reikalams)
PRIPILDYRIT SAVO SANDftLIES *N SEKANČIO PASIRINKIMO:
WEST VIRGINIA Pocaliontas Mine Run, Iš <Į"Q Cfl
gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 3 i&O.OU
tonus arba daugiau, už tonų ...........................
Smulkesni yra daug pige-oii.
ItlACK BAND LUMP anglys,

tonų
KOPPERS
nų tolių, .

COKE

$10.50

už

(KOKSAI),

už

vie-

$12.95

CRANE COAL COMPANY
5332

SO.

AVĖ.

LONG

TEL.

PORTSMOLTH

9022

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

A

Aiškino,

kad

ŪKINIO

— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally

advertised

ALEX ALESAUSKAS and SONS
.

FACTORY

“DRAUGĄ’

WHOLESALE

NELAIMĖJE

ĮSTAIGA

Išvežto Jame
po vi-4
Chicago.

REMKITE
S E N,V
I.IETI VIŲ
DRAUGĄ

N.

KANTER,

MUTUAL
4707

So.

Telefonas:

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas

—

REPUBLIC

6051

B.C. DRUMMERS SERVICE
814 Mazwell Street, Chicago

Dėl

geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP

praei-

items.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUO8E — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

nas iš jūrininkų. Baigęs ro

ninga.

Dining Room Sėt m — Parlor
Setų — Bedroom Sets — Rūgs

AR SKAUDA KOJOS?
PLATINKITE

LIUUOR

ŽUVO

Tel.

ATEINANČIAI

Prunskio suma

Korespondentas

įrodyti dyti paveikslus jis pasakė
lietuviai iš- kalbą, kuri buvo gana turi

Taigi, pirko Defense Bonų.
VIENAS

J.

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Tom Toma'' pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų. greiti pėdintai ‘'Cymbols'' tr
"Cymbol Holders" kur tik reika
lingi. "Hi-Boy after beat Pėdais"
benama ir orkestroins, TrOboa.
Ciarmetai, Sasaphonai, Trombo
nai "Standard" išdirbysčių, Smui
kos, Cellos, Strūninlai Pasai. Guitarai, Banjos, stūnal, ir “cases”,
"tnfiuih pieces", "niute reeds", ir
muzikos stovi k les.
Pilnas pasi
rinkimas smuikoms amiftų kr
"cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių išdirbysčių phonografus ar JųjU dalis.

Pirmiausiai buvo atžymė- kusieji bus pavaišinti biznie
dažnai, Į ti Amerikos vėliavos ženk- riaus Prano Woidat.

galime

kiek

St.

%

JCH ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI | MIW SPECIALI
VASAROS 1ŠPARDAV1MLI
SEKANČIU MUZIKOS
INSTRUMENTŲ
A M X

De-

pa
riuos paskolinate
valdžiai kaip turite sutaupę viršmi lėliais. Paskui rodyta
šiandien, už mėnesio, kito nėtą sumą pinigų. Pirkite veikslai iš jūrininko gyve
gausite atgal, formoje savo bonus per lietuviškas taupy- nimo. Paveikslus rodė vie
“pay day“.

I A 11/ A C

Po

prižada.

visko

gausim pinigus atgal, bet nental Savings and Loan
dalį pinigų mes gausime tuo- Assn., 4559 S. Paulina St.
d. 11 Wardo tėvai sūnų. tar- kiekvieno mėnesio. Susirinjau ir štai kokiu būdu:
Į
Cicero — St. Anthony j naujančių ginkluotose pajė kimai visuomet baigiasi vai-

Skolintais pinigais valdžia Savings and

Halsted

*—ZaII\ZA.O

Loan bonus ir štampas. Naudoki-' prastai, prieš rinkimus kan- nymu, pritariant prel. M. L.;

and

reik pinigų, tai laikykite nu- ir Midland Building and taupymo ir skolinimo ben- rinkimų

pirktus

Manager

Loan

Assn., galite atmokėti lengvais me sukelia lietuviško patriotiz
ro metui.
lą, kurią duodate valdžiai. 3236 So. Halsted St.
nesiniais mokėjimais.
mo. Šia proga ragino lietu
Jeigu prireiktų pinigų, tai
Brighton Parke — Gedi-į
Remkite valdžią pirkdami vius nesiduoti apgauti. PaX Kun.

yra

General

LIETUVIAI SALESMANAI
South

3039

7, praeitų metų. dingo tie, rikos valdžią ir pardavinėti
kurie sakė, kad nėra Ameri Defense Bonus ir Štampas, ir 19 mėnesių dukrele Joan, leitenantas John D. Bulkeley, kėja ir katal. spaudos pla
kai pavojaus nuo karo, iriKai jau turite sutaupę $18.-jlaiko savo sūnelį, 9 mėnesių, kurs gimė jam (tėvui) Fili- tintoja šiomis dienomis ga

rą.

LITWINAS,

CARR-MOODY LUMBER CO.

X A. Gilienė, 3131 So.
1
ACUlc
Grįžęs į Long Island, N. Y., savo namus su žmona Milda Emerald Avė., žinoma vei

vyną, Pearl Harbor gruodžio gauti teisę atstovauti Ame

PIRKIMO

IBARGLTI^
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

A “NO PAIN“ Patentuoti
B Arches,
prieinamomis

Vienint&lie ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

kainomis, pritaikinti jūsų kojoms, kad palengvinti visus kojų skausmus.
“HEALTH SHOES.” Paduikaitės dėl Kornų, Caliouses
ir Bunions.
Kojos Anstpauda Veltui

BATAI lr

f 7f'* *

I

YAC
Iv

Pailginti
Paplatinti

JF
v

189 NO. LA SALLE ST.

••

l:-|

- VIENUOLIKTI METAI

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. H
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
&

WHFC-I45O kil. I
6755 So. Western Avenue
GROvehiU 2242

sav.
LIQUOR

Halsted

CO.
St.

ti

ROITI.EVAIUI OOII

STATYBAI

ti

CONRAD

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU ’
—

REMONTAVIMUI

ARBA

REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

9nAu/i&dL

PANAUDOKITE I*HOGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

Protection
Jor y our

TAPKITE

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI

!

~~

Fotografas

i įtrimgua " Acme taiapnc

Kilus gaisrui Chicagoj greta viršutinio geležinkelio

traukinis

nušoko

nuo

bėgių,

žuvo vienas šio geležinkelio darbininkas Iforeman) ir keletas keleivių sunkiau ir leng
viau sužeista

Kai kurie ugniagesiai susimetė vaduoti traukinio keleivius.

UUEZON YVĄSHINGTONE

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnav imu ! —

Studija Jrengta pir
.aoa rūtioa au mo
riernltkomla
ūžia.)
domia lr Hollywood
Irieanmla
Darba*
Garantuota*

420 W. 63rd Street
Tel : Binto - ENGIrar^nd KMUI
- KNGlevond AMO

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL.

CALUMET

4118

Jos.

M.

Mozeris,

Sec’y.

3236

SO.

HALSTEI)

ST.

Pirmadienis, geg. 13 d , 1942

n
lf KININKAS RAMINA MOTERĮ

Kaip vienas vyras patraukė pastorių
i Katalikų Bažnyčią,

-v

*

Aldermanas Douglas jau karo
tarnyboje.

' .. ' J /

pasto

Douglas pareiškęs, kad bet kokių pri

riaus atlaikyti šv. Mišias. Pastorius ne

vilegijų karo tarnyboje neieškąs, bet

žino ką daryti, jis kreipiasi pas katali

tarnausiąs eiliniu kariu.

Nepažįstamas vyras paprašė

kų kunigą. Katalikų kunigas paklausė:

Chicagos 5-ojo vvardo ai- venimui.
Pažymėjo,
kad
dermanas Chicagos univer- žmonai gal reikės susiieško"Kodėl patsai, jaunas vyre, negalėtum
siteto ekonomikų
profeso- ti kokį nors darbą,
rius Paul H. Douglas praei
atlaikyti šv. Mišių."
Jam išvykus, daug Chica
tą penktadienį rytą priim
gos
politikierių lengviau at
tas marynų tarnybon ir tą
Clevelande; V., yra Švč. miesto katalikų parapijos
pačią dieną vakare su kitais sikvėpė. Nes jis juos nuolat
Sakramento parapija, ku- kunigą. Kai jam išaiškiniam
rioj 26-rius metus klebo-' visą dalyką, kunigas sutiko
naujokais traukiniu išsiųs- akėjo dėl jų nesąžiningumo.
tas į marynų apmokymo sto -------------------------------------------nauja kun. prelatas Stepo- atlaikyti mišias nepažįsta- i
vykią So. Carolinos valsty
nas W. YVilson. Kitados jis mojo intencija. Po to jis i
bėje. Jis įstojo eiliniu ma
buvo episkopalų dvasiškis, 1 jausmingai manęs paklau-,
rynu. Per 7 savaites su ki
bet šviesiai protaująs. Vie sė: “Kodėl patsai, jaunas,
« Draugas'
Acme telepnoto*
tais marynais ten jis bus ap
nąs nežinomas vyras jam vyre, negalėtum atlaikyti
Los Angelese, Cal., vienuose namuose uždaryta karo tarnyboje esantiems vyrams
mokomas ir susipažins su
įkvėpė mintį būti kataliku. mišių?
užeiga, vadinama “Home Hospitality Volun teers”, kurią vedė Mrs. Hobart. Bosvvorth,
Jis tai įvykdė, šiandie yra
Netrukus jaunas episkopą (aktoriaus žmona. Jinai pasipriešino autoritetams ir naktimis greta tų namų miega. pagrindine maryno tarnyba,
Paskiau jis bus paskirtas į
Katalikų Bažnyčios prelatas lų dvasiškis ėmėsi analizuo
Į Vienas jūrininkų ją ramina ir dar kavos parūpina.
ir visų mylimas ir gerbia ti anglikonizmą ir jį gretin
pastovų marynų dalinį.
ti su Katalikų Bažnyčios mo j
mas.
,
Douglas pareiškė, kad jis pasiūlo jums pilną pasi
kslu.
rinkimą Rakandų, Par'or
Maždaug prieš 40 metų
nesiveržia turėti bet kokių
1901 metais S. W. YVilson I
Setų, Lovų, Matrasų, Pe
vieną dieną į Plattsburg,
privilegijų karo tarnyboje čių, Dulkių Valytuvų. At
perėjo katalikybėn ir įstojo !
Mo., traukiniu atvyko jau
ir nori tarnauti paprastu ka laikyta 500 naujų Radio
St. Mary seminarijon, Bai- į
Maj. Gen. L. B. Hershey, reiviu. Chicagoj paliko jis įvairių geriausių išdirbys
nas episkopalų dvasiškis.
timore, Md. Jo tėvas taip 1
direktorius of Selective Ser žmoną su 8 metų dukterimi. čių.
•
Turėjo juodą apsiaustą ir su
Illinois
gubernatorius
Chicagos rajono civilinės
pat priimtas Bažnyčion. Su
vice
Jungtinėse
Amerikos
žmona
ir
eilė
jo
kolegų
ir
kunigiška apykakle.
Išei
nant iš traukinio jis susitiko motina kiek ilgiau turėta ne Green per politinę kampa- apsaugos inžinierius maj. Į Valstybėse, pareiškė, kad , 7ra„„, u ^.LA'in
smagumų Ji buvo invalidė, niją žadėjo panaikinti pirki i William H. Cary, Jr., taip įs Jungtinė3 Amerikos Valstysu nepažįstamu vyru. __
v
Ka-,
Prieš apleisiant Chicagą
dangi traukinys tuojau ture bet taip pat ir ^riežta Pr°-,mo taksus (sales taxes) uz Į pėja Chicagos gyventojus. bės 1943 metų pabaigoje ar
jo išsijudinti nepažįstama testantė. Paskiau ir jinai ka maistą, jei bus išrinktas gu-j Sukėlus orinių atakų aliar
jis pareiškė, kad profeso
1944 metų pradžioje turės
,
,
talikybėje rado sau tikrąją bernatorium. Kai išrinktas mą, sako inžinierius, daug
riaudamas ir būdamas apie
sis šiam dvasiškiui skudo- i
........
i
10,000,000 vyrų po šautuvu.
trejus metus aldermonu jis
tai rankon įspaudė penkinę ! laimę'
I gubernatorium jis ėmėsi to , žmonių nusistatę namuose
i.
žadėto žygio. Bet atrodo, tuojau
atsukti
vandens
nesutaupė užtektinai pinigų
ir tarė: “Tėve, atlaikyk mi
kad tas priešinga konstitu- kranus, kad prisileisti vanžmonos su dukte^mi pragy
šias mano intencija” Po to
cijai, kurioj pažymėta, kad dens atsargai, nes
orinių
nepažįstamasis įspruko vataksams neturi būti daroma bombų sprogimai per priešo
gonan ir traukinys nubildė
Mrs. Bessie Glaberson, 20
bet kokia išimtis — už vis- atakas gali sugriauti vanjom., teisme pareikalavo nuo
Chicagoj mirė šiaurinio ką lygiai skirstomi taksai. dentiekius ir daug kas gali
Gražūs Rankiniai laikro
vyro Moris, 23 m., divorso
Episkopalų dvasiškiui ne Illinois distrikto federalinis
Tad prieita išvados, kad palikti be vandens.
dėliai po
vien tik dėlto, kad, girdi, jos
buvo progos nė susiorientuo teisėjas Charles E. Wood- tuo klausimu konstitucijai
Inžinierius įspėja žmones
vyras įžeidinėjęs ir erzinęs1
ti. Jis kokį laiką stovėjo su ward, 65 m, amž. 1929 m. reikalinga priesaga,
neatsukti namuose kranų.
Kun. J. Prunskis, Lietuvių
jos šunį. Mrs. Bessie Glaber.
.
.
.
padrikusiomis mintimis ran
...
. , , Tautines Tarybos vicepirmi
Dabar gubernatorius pra- Nes kaiP daugumas žmonių
jis buvo paskirtas čia fedeson teisme pareiškusi, kad
/
Įvairių Rekordų — Plokš
koje laikydamas penkinę.
nešė. kad ta priesaga bus ivienu žVSiu tai ,tarytų, vanninkas, parašė knygą apie
raliniu teisėju.
įžeisti
jos
šunį,
tai
tas
pats
telių didelis pasirinkimas.
Tas jaunas episkopalų dva
komunistų veiklą ir taktiką Už senus rekordus moka
parūpinta ir ateinantį rude-!dens Prl3t|gtlJ it sukeitus
jr į-ej3ti
pačią
siškis buvo dabartinis preJungtinėse Amerikos valsty ma po 2 centus iki 10 cen
nį bus pateikta piliečių bai- £alsrus gesinti.
latas YVilson, švč. Sakra
savimui. Jis turi vilties, kad I Jis Pataria žmonėms iš
Vyras Moris Glaberson į bėse. Knyga įdomiai parašy- tų dėl materiolo.
mento parapijos klebonas.
piliečiai pasisakys už
tą anksto apsirūpinti vandeniu, teismą neatvyko ir nesiprie- ta ir duoda daug medžiagos
Dėl Radio pataisymo, pa
priesagą Tuo būdu bus
pa-turėti vandens atsargas. Ne ( žino divorsui, todėl teisėjas apįe komunistų veiklą ir jų
Prelatas šiandien apie tą
šaukite YARds 3088.
už laikas vandenį leisti kilus davė Mrs. Bessie Glaberson tikslus.
Chicago mayoras Kelly naikinti pirkimo taksai
nepaprastą savo įvykį pasa
divorsą.
pavojui.
kodamas pareiškia, kad ta pranešė, kad dėl karo šie maisto produktus.
Kun. J. Prunskis taip pat Budriko Nedėlinis programas iš
VVCEL 1000 — K. Radio Stoties
sai nepažįstamas žmogus met Chicagoj neįvyks polici
renka medžiagą ir apie fa 6:30 P. M.
ant jo uždėjo rimtą atsako ninku ir ugniagesių kas me
šistų ir nacių veiklą.
s
mybę. “Aišku, žmogus pa tai rengiamų pramogų.
Abejų departamentų šimmanė”, sako prelatas, “kad
----- ------------------ '
~^i
Illinois valstybės apsau
aš esu katalikų kunigas, tai vyrų, sako mayoras, išė
gos taryba pranešė, kad nuo
priešingai nebūtų to padaręs, jo karo tarnybon, o kiti
Gubernatorius Green pra
birželio 7 iki 14 dienos im
Ką gi turėjau daryti. Juk daug užimti kitais šalies ap
nešė, kad šiemet SpringfielSUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
tinai Illinoise bus minima
mišių negalėjau laikyti. Tad saugos darbais.
de neįvyks kasmetinė vals
KAINOMIS
tybės parodėlė (tair), kurio Kar* Laimėti Savait6' Gu’
tuo reikalu kreipiaus į to
' Ji, J -» 1
remia
bernatorius Green
,je išstatomi žemės ūkio pro
šį tarybos žygį.
DEŠIMTS IŠVADAVO
dūktai ir gyvuliai.
PILNAS PASIRINKIMAS
;
Parodėlių aikštę ir patal
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
Birželio 7 d. sukaks pus
pas kariuomenė turi paėmu metis, kaip japenai iš pasa
SICTŲ IR KAILIŲ
Chicagoje trys jauni ban
si savo žinion.
lų užpuolė Pearl Harbor.
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
ditai po vienuolikos dienų
Tad Illinois valstybė tą die
\ \\
Mūsų Specialybė
stropaus policijos sekimo
ną
pagerbs
žuvusiuosius
buvo sugauti. John Drake
amerikiečius, o kitomis sa-1
19 m., buvo nušautas, o
vaitės dienomis darbuosis
("JJraugas'
>cme teleunotoi
Edvardas Zubor, 20 m. amž.,
visus valstybės gyventojus
1711 W. 471h St.
Yards 2588
Rodomas apie 2,000 mai
sužeistas, o Walter GudePenktadienio vakarą plė- patraukti į darbą laimėti
lių ilgas frontas, kur raudoMrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
lauskas, 19 m., sučiuptas, noji armija išjudo ofensy- šikų gaujos apiplėšė Securi- karą
šitie trys jauni banditai yra von prieš vokiečių armijas, ty Einance Corporation, 804
pavogę 40 automobilių ir (1) Kerčo pusiasalis;
(2) No. Ashland avė., ir Birk
padarę 25 apiplėšimus.
Charkovo frontas; (3) Le Brothers Brevving Co., 2117
Kovoje su banditais su ningrado frontas, ir (4) Mur'^ayne avė. Abejose vietose
žeistas ir policininkas Tolby.
TanpykK apsaugotoj Įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart, ap
manskas, per kur Amerika pagrobta 13,360 dolerių.

JOS. F. BUDRIK,

Ine.
3241 ir 3409
So. Halsted Street

*‘51 Žada panaikinti
pirkimo taksus
už maistą

Švilpynėms sužviegus 1943 metais dešimt
milijonu kariu
neatidarykite
vandens kranu

Mirė federalinis
teisėjas

Šuo divorso byloje

Knyga apie
komunizmo veiklą

$19.50 ir auk.

Neįvyks policijos ir
ugniagesiu pramogos

Šiemet neįvyks
valstybės parodėlė

Karą laimėti savaitė

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Pakliuvo banditai i
policijos rankas

Plėšikai užgrobė
13,360 doleriu

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE

Trylikos metu motina
sulaukė kūdikio
coraujraR-

a<w

tolimo)

Trylikos

metų

motina

ir Anglija sovietams prista
nariai dirbą pieninėse atme
to karo reikmenis.
tė tą siūlymą, ši unija reika
lauja 10 dol. daugiau.

Kita unija neigia
kompanijų siūlymą

Armijos puskarininkis Mrs. Calvin G. Kreiser, gyCarl Dinius, kurs save ir 10 venanti Elizabeth tovvn, Pa.,
Pieno išvežiotojų unija
kitų asmenų išvadavo iš su- sulaukė šešių svarų kūdikio, pripažino pieno kompanijų
dužusio ir degančio keleivi- Jos vyras yra 17 metų dar- pasiūlymą 2 dol. daugiau sa
nio lėktuvo arti Milės City, bininkas. Motina ir kūdikis vaitės atlyginimo. Bet kita
Mont.
gerai jaučiasi.
šių kompanijų unija, kurios

$3,000,000 nuostoliu
YVoolvvorth krautuvė sudegė YVheaton miestely. Polici
jos viršininkas Ph. Durant
sako, kad apie 300,000 dol
nuostolių padaryta.

d raudos mes turime didžiaus) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGO
Justin Markiewich, Pres. and Mgr.

4192 ARCTTER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141
CHARTERED ANT) SUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington,

D.

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

