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m AMERIKA STATYS 500 NAUJŲ KARO LAIVŲ
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KOKIA NESĄMONE

Sukomunistinti Pruseikos,
Bimbos et ai primygtinai tei
gia, jog visi ne komunistai
lietuviai yra fašistai, visi
nekomunistų lietuvių laik
Londonas, birželio3 d. —
raščiai skleidžia nacių pro
Pereitą naktį Vokietijos in
pagandą ir tuo pačiu yra
dustrinis cantras Essenas
prieš šio krašto laimėjimą,
vėl bombarduotas britų bom
prieš šio krašto dabartinę
banešių.
vyriausybę.
Tai savo nesąmonei tegali Oficialus britų pranešimas
tikėti tik jie patys, nes nie skelbia, jog atakoje žuvokekas negali tikėti, kad mes turiolika obmbanešių ir iš to
būtumėm nusistatę prieš tą j galima spėti, jog atakoje davyriausybę, kurios galva lie-! lyvavo tarp 400 ir500 bomtuvių delegatams yra parei- Į Panešiu.
škęs, jog Lietuvos jiepriklau
Aviacijos ministerija passomybės netekimas yra lai kelbė, jog virš 200 bombane
kinas dalykas.
šių bombardavo geležinkelį
prie Le Treport, Prancūzi
jojMŪSŲ VILTYS.
Juk Amerikos lietuvių
Britų aviacijos sluogsniai
delegacijai Prezidentas Roo pareiškia, jog ateityj Vokie
seveltas užtikrino kaip tik tija gali tikėtis dar didesnių
atgavimą to už ką jie kovo atakų ir jog pasakymas,kad
ja. Juk Amerikos laimėji kas mėnesį Vokietiją gali
mas yra ne tik mūsų, ame- ' bombardouti apie 30,000 orrikiečių, laimėjimas, bet yra laivių “nėra fantastinis.”
ir mūsų tėvų žemės išlaisvi- ( Londone numesta nacių
nimas. Todėl mes, kaip ame padegamųjų bombų, bet nuorikiečiai ir kaip lietuvių tau gtolių nepadaryta,
tos daliniai, trokštame ir
tegalime trokšti tik Ameri
kos ir jos sąjungininkų lai Sąjungininkai
mėjimo. Mes ne tik to trok
štame, bet ir tam dirbame. atakavo 3 japonų

400 orlaivių
atakavo Esseną

,
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Netrukus gali būt baigtas
dviejų vandenynų laivynas

Kova prieš pabaisą
•"5

Padvigubins U. S. laivyno pajėgas
Washington, birželio 3 d. kovos laivų. Šis laivų skai—Šiandie atstovų rūmų lai- čius beveik
padvigubins
vyno komisijos pirmininkas Jungtinių Valstybių laivyno
Vinson sudarė nuostatus pajėgas.
$8,300,000,000 išteklius, ku- Vinsonas pareiškė pats
riais bus statoma apie 500 įvesdinsiąs šį įstatymo pro----------------------------------- ! jektą ir jį priėmus “sekamais 24 mėnesiais “sekaabiejų vandenynų Amerikos
laivynas gal būt būtų baig
tas.”

Pasitarimai dėl
pokarinės tvarkos

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoj, birželio 3 d. — Sąj jungininkų lakūnai vakar
gavo atakose japonų bazėse
( gaioge> esančiose per 2,500
j mylių viena nuo kitos, sū
naįkįno japonų kariuomenės
barakus ir kitus įrengimus.

Tačiau savo komunistų
nuoširdumu Amerikos lietuvių visuomenė turi labai rim
to pagrindo abejoti. Pirmiau
šia, juk tai tie patys asmenys, kurie nematė reikalo
atlikti savo pilietinės pareigos pereito pasaulinio karo
Gen. MacArthur štabas
metu, tai tie patys asmennys, kurie 1917 ir 1918 me paskelbė, jog Tulagi saloje
tais, pakeitę pavardes ir už sukelta milžiniški gaisrai ir
siauginę barzdas slapstėsi sunaikinta vienas didelis
Amerikos farmose,
kad sandėly s. Rabaul aerodro
jiems nereiktų kariuomenėn mas apšaudytas.
eiti.
Timoro saloje sunaikinta
Tai tie patys asmenys, japonų barakai ir sukelta
kurie šio karo pradžioje bet milžiniški gaisrai. Iš šių ata
kokias šio krašto pastangas kų negrįžo vienas sąjungi
tinkamai pasiruošti sabota- ninkų orlavis.
žavo, kurie Prezidentą vadi
no “Wall streeto tarnu,”
Kodėl? Todėl, kad šis su
“karo mongeriu” ir kitais
nepadoriais epitetais. Kas klaidintas lietuvis nuošir
gi gali reikalauti iš teisingo džiai tikėjo “Vilnies” skel
žmogaus pasitikėti tuo as biamai propagandai šio ka
meniu, .kuris neatlieka savo ro pradžoje. Jis tikėjo, jog
pilietinių pareigų, kuris tar-? tai, pasak “Vilnies,” yra
nauja svetimiems agentams * “imperialistinis karas, kuir kuris savo vyriausybę riame tik Sov. Rusija nedašmeižia?
lyvaus” (tai buvo prieš ne•
tikėtą rytą 1941 metais).
“IMPERIALISTŲ” KARAS. Tas lietuvis ir šiandie tebeYra Chicagos Roselande tiki, jog “kapitalstinės valvienas lietuvis, kuriam ir j stybės” suardė “krauju sušiuo metu tebeatrodo, jog cementuotą” Vokietijos-Rušis karas yra imperialistinis sijos taiką. O tokių lietuvių
karas, jog tai didžiųjų fi yra ne tik Roselande, Chica
nansininkų karas. Jis nesu goje, bet ir New Yorke ir
pranta, kad,
pavyzdžiui, Bostone ir Los Angeles.
Amerika kovoja už savo lai- Ten, kur pasiekė juos “Vilsvę, savo išsilaikymą ir sa nis,” “Laisvė,” “Tiesa” ir,
vo demokratiją.
pagaliau “Šviesa.”

Didelis Submarinų Skaičius.

Pagal šį nuostatą būtų sta
tomą 500,000 tonų orlaivių
. - atstovas
. .
vežioto
jų, 500,000 tonų
krurius ir vyriausybes
. į'*’
, . •
zerių,
900,000
tonų
destrojelordas Cranborne vakar pa
rių. Vakar laivyno komisija
skelbė lordų rūmuose, jog
priėmė autorizavimą statyti
šiuo metu vykstą konfeden500,000 tonų pagalbiniųlaivų
cialūs pasitarimai
tarp
laivynui.
Jungtinių Valstybių, Angli
Nesenai kongresas priėmė
jos ir Sov. Rusijos ir kitų ir Prezidentas pasirašė įsta
sąjungininkių tautų atstovų tymą, kuris įgalina statymą
apie įvairias pokarines pro “virš 100” didžiųjų subma
blemas.
rinų.
Lordas taip pat pabrėžė,
jog šiuo metu esą nepapars- Roma skelbia
tai svarbių priežasčių, dėl
kurių Anglijos vyriausybė suėmus 3,000 britų
negalinti dabartiniu laiku
Roma, birželio 3 d. — Ro
paskelbti savo nusistatymo.
mos radio paskelbė Italijos
Lordų Sugestijos.
karo vadovybės pranešimą,
Diskusijų metu lordų rū jog EI Ualeb fronto zonoje
muose susiformavo ketu esą suimta 3,000 britų ir
Kinai atkirto
rios sugestijos pokarinėms vienas generolas kuris va
japonų kariuomenę problemoms išspręsti: (1) dovavęs britų pirmajai šar
mažesnėsės tautos turės at- vuočių brigadai.
Chungkingas, birželio 3 d. sisakyti kai kurių savo suPasak italų, vokiečių
Užimdami Yangki miestą vereninių teisių, (2) taikos šarvuotoji divizija ir italų
kinai atkirto trikampį japo- j sudarymas turi būti parcm-|
divjzija ypatingai
nų kariuomenės Chekiango, tas pagrindiniais Atlanto atsižymėjusios vakar kovo
provincijoj, kai tuo tarpu čarterio nuostatais, (3) pir- se į pietvakarius nuo Tob, ,.... .
smarkūs lietūs sulaikė inva miausias atstatymo darbas
- ,
ruko, Libijoje,
turi
prasidėti
nuo
salipos
J J
ziją.
ir Britų kontratakos buvubadaujantiems žmonėms ir'
N.U°
susibarę pot- |palaužtai ekonomikai ir (4) sios atmuštos ir britų aviavymai išneše skaičių tiltų ilgai turi būti kontroliuoja- j cija netekusi dešimties oriai
ir sužalojo kelius Hangchovv ma Vokietijos policija, švie-jvų. Italai prisipažįsta, jog
provincijoj.
timas ir finansai.
j vienas jų orlaivis negrįžęs
Tuo tarpu japonų radio Atlanto čarteris pagrindu. Jir kiti buve sužaloti,
paskelbė pranešimus apie
Kalbėdamas apie Atlanto, „
.
1
xsavo naują ofensyvą Kianrteri Cranborne nareiškė. i KllSOl praiailZG
gsi provincijoj ir apie savo čarterį Cranborne pareiškė,
jog Anglijos vyriausybė pa- nacių linijas
tariamuosius laimėjimus.
siryzus išlaikyti šio doku
mento nuostatus. Tačiau
Maskva, birželio 3 d.Naciai sušaudė
juos pritaikyti turės ne tik gįandie pranešama, jog svar
Anglijos vyriausybė, bet iri blausieji žygiai įvykę Kali
dar 21 čeką
visos pasirašiusios tautos. nino fronte, kur rusai prasi
Lordas Addison pareiškė, veržę giliai pro vokiečių liLondonas, brželio 3 d.—
Nacių kontroliuojamas Pra jog prieš taikos sudarymą nijas į šiaurvakarius nuo
gos radio paskelbė, jog šian Amerika turėtų susitarti su Smolensko.
die naciai sušaudė dar 21 Ru8iJa dėI Principo apie Vo- Rusų sluogsniai pareiškia,
čeką. Jie sušaudyti sąryšyj kietiJ08 militarinę okupaci- jog nacių kontratakos nepa
vykusios. Vokiečių nuostosu pasikęsinimu prieš Reinliaisiekią 1,850 žuvusių ir
hard Heydrich, Gestapo va"
nadėiėia ir Bohemijos
'-""''""a*- blrielio S d— 1,500 sužeistų.
-protektorių.”
Paskelbt., jog Anglijos vyLondonas, birželio 3 d.—
Anglijos kolonijų sekreto- ,

bazes
SLAKERIAI.

■

Rcleascd by Keystone Fcalures. Ine.

Nacių agento Amerikoje
išpažintis teisme
Įsakyta pravesti sabotažą pramonėj
Los Angeles, birželio 3 d.
—Minneapolyj gimęs dr.
Hans Helmut Gros šiandie
savo prisipažinime, kuris
perskaitytas federaliam tei
sme, jog jį už $200 į mėnesį
ir 20,000 markių priedo bu
vo nusamdžiusi Vokietijos
žvalgyba. Tačiau jis pareiš
kė niekados nuoširdžiai ne
dirbęs.
Dr. Gros pareiškė, jog
Heydrichas jam buvo įsakęs
(1) suorgainzuoti sabotažą,
(2) padaryti uostų ir kari
nių vietų nuotraukas ir su
teikti informacijų apie as
menis, kurie gali sudaryti

streikus.

Lewis ir Bridges.

Toliau jis pareiškė, jog jo
dėdė, vokiečių žvalgybos ma
joras Hans Bebert, prašęs jį
“sudaryti kontaktą su CIO
vadu John L. Lewis ir Paci
fiko pajūrio darbininkų va
du Harry Birdges”... ir ...
“pabandyti panaudoti juos
Vokietijos reikalams.”
(Nepersenai Bridges yra
pareiškęs galįs duoti paro
dymų apie nacių žvalgybos
veikimą Pacifiko pajūryje).
Kaltinama žmona.

Beto, jam buvo pavesta
atstovauti vokiečių žvalgy
bą ir kooperuoti su japonais
Hitleris bijo savo
Pacifiko pajūryje. Bet jis to
generolų
nedaręs ir tik pasiuntęs Vo
New Yorkas, birželio 3 d. kietijon laikraščių iškarpas.
— Nuo šiol visi nacių gene- • Kartu su juo buvo kaltirolai ar feldmaršalai, lan-, nama ir Jo žmona, kuri teikydamiesi pas Hitlerį, turi sme Pažymėjo, jog prieš vepirma prieškambaryj pasi- dybas Dr. Gros pasiūlęs jai
dėti savo revolverius, kar- darbą už $200 į mėnesį ir ji
teturėtų dirbti tik penkias
^ua jr karo diržus
Šis įsakymas paliečia ir valandas — iškirpti laikraš
tuos, kurie Hitlerį geriausiai čių iškarpas apie Amerikos
pažįsta, nes Hitleris niekuo kariuomenę, laivyną, oriaikitu tik savim tepasitiki iri vių gamybą ir sudaryti apVokietijos diktatorius nema saugos pozicijų Kalifornijoj
sąrašą.
no rizikuoti savo gyvybę.

riausybė perims visas nAgli-

Heydrichas buvo pašau- į jos anglies kasyk’as.
Washingtonas, birželio 3
tas prieš savaitę ir iki šiol
d.—Atstovų rūmų komisija
naciai sušaudė jau 132 asYY’ashingfonas, birželio 3 šiandie paskyrė $1,058,451,menis Čekoslovakijoje. Dvi- vienbalsiai priėmė paskelbi- 660 darbo departamentui,
dešimt trys iš sušaudytųjų mą karo Bulgari jai, Vengri-iI bet panaikino Civiliam Conyra moterys.
jai ir Rumunijai.
’ servation Corps (CCC).
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DRAUGAS,

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)

HERE’S A PINCER MOVEMENT
WE CAN ALL ŪSE ON THE AXIS!

Ketvirtadienis, birž. 4, 1942

6407
Maigis, Antanas
(Kazys), 39, farmer, res.
MAKE
Skudutiškis.
EVERY
6408 Maigis, Pranas (Ka
PAY DAY
zys), 34, farmer, res. Sku
dutiškis.
f
BOND DAY
6409
Maigis, Alfonsas
(Kazys), 32, farmer,
res.
Skudutiškis.
6410 Majevskis, Antanas
(Stasys), 33, vvorker, res.
DR. VAITUSH, OPT.
Vilnius.
į 6411 Majevskis, Jonas
LIETUVIS
4KH I.MlVrOJAN
J (Stasys), 14, student, res.
SKEČIA I.IS'I'AM
i Vilnius.
6412 Majauskas, Alfonsas
(Kazys), 38, employee, res.
Kaunas.
6413 Majauskienė, Stasė,
30, housevvife, res. Kaunas.
metų praklllLavliiLO aklų
6414 Majauskaitė, Irena Huvlri 20
taisyme ir gydyme
GKltAI PRITAIKIATI AKINIAI
(Alfonsas), 10, student.
kreivas akla, trumparegym
6415 Majauskas, Stasys •roataUya
tnlt-eevnte'
palengvina aklų Įtempimų, protelio
(Alfonsas), 3 years old.
įKnuaajunų, svaigimą Ir aki’
6416 Makaraitis, Petkas, karitj.
AKI AUSI, TOBULIAUSI
born 1905, teacher,
res. MODERNI
EGZAMINAVIMO UODAI
Perloja.
Speciali atyda atkreipiama 1 vaiki
6417 Makarienė, 70, far akla.
Vklnlai pritaikomi tiktai kada reiki*
mer, res. Žvengiai Pajuriš- Į
VALANDOS:
iki 8-toa valandos kasdien
kė.i 10-tos
Sekmadieniais pagal sutarti.
6418 Makaraitė, 20, teach
er, res. žvengiai Pajūriškė. 4712 So. Ashland Avė
6419 Makaraitė, 18, far
Tek YARDS 1373
mer.
6420 Makarauskąs, Pra
nas, born 1900, employee, i
LIETUVIAI
res. Kaunas.
1
(Nukelta į 6 pusi.) •

6301 Lukšaitė Monika sikai.
(Vladas), 5, res. Svyriai Vii6344 Magendras Tadas
nius.
} (Juozas), born 1891, carp-1
6302 Lukšienė Veronika enter, res. Vilnius.
(Jonas), 50, farmer, res. i 6345 Macevičius Kazys,
Gervėčiai Knistuškai.
teacher, res. Kaunas.
6303 Lukšys Bronius, 11.1 6346 Macijauskienė Vla6304 Lukšytė Adelė, 10. dė, born 1910, farmer, res.
6305 Lukšys Mykolas, 9. Panevėžys.
6306 Lukšys Edvardas, 14.
6347 Macijauskaitė Kris6307 Lukoševičienė Ona įįna bOrn 1930.
(Aleksandras), 22, house6348 Macijauskaitė Vladė,
wife, res. Pertakis Kapčia- born 1939
mieštis.
i 9349 Macijauskas Adomas.
6308 Lukoševičius Jonas 22, cadet, res. Kaunas.
(Jurgis), 4.
6350 Macijauskas Juozas
6309 Lukoševičius Juozas, (Vincas), 41, policeman, res.
58, policeman, res. Zarasai. Panevėžys.
6310 Lukoševičienė Anelė, j 6351 Marcinkevičius Zig48, housewife.
mas (Antanas), born 1880,
j____________________________________________________
6311 Lukoševičiūtė Aldo carpenter, res. Vilnius.
na (Juozas), 17.
6352 Maciulevičius Leonas housevvife, res. Vilnius.
i res. Ryliškiai Merkinė.
6312 Lukoševičius Algir (Antanas), 43, engineer, res.
6384 Mačiuiaitis, Jeroni-1 6399 Mačiūnienė, Albina
das (Juozas), 16.
Kaunas.
mas, 49 blacksmith, res. Pa- (Povilas), born 1914, teach6313. Lukoševičius Juozas
6353 Mackevičius Juozas ežerėliai Šakiai.
er.
(Feliksas), 26, vvorker, res. | (Aleksandras), 53, engine-1 6385 Maciulevičius, Leo6400
Mačluta,
Juozas
Kaunas.
' er, res. Soldėniai Vilnius. , nas, 49, engineer, res. Kau- (Juozas), born 1909, wor6314 Lukoševičienė Miką-1 6354 Mackevičius Kazys nag
ker, res. Kaunas.
liną (Antanas), 27, house-j (Vladas), 35, shoemaker,
6386
MačiuHs,
Petras
6401 Mačys,
Edvardas
res. Švenčionys.
vvife.
i (Aleksas), 33, veterinarian, (Vladas), 31, employee, res.
6355 Mackevičienė Marija, res. Tauragė.
6315 Lukoševičius Anta
Kaunas.
nas (Juozas), 2 months old, Į born 1888, housevvife, res.
6387 Mačiulienė, Emilija
6402 Magneris, Eugenijus,
res. Kaunas.
Vilnius.
WHOLESALE
(Anta nas), 30, employee, 44, farmer, res. Vilnius.
6316 Lukoševičius Juozas
6356 Mackevičiūtė Halina,' res Kaunas.
LIQUOR
6403 Maidžinskas, Pranas,
(Antanas), 33, employee, born 1910, housevvife.
6388 Mačiulytė, Vida (Ka
76, farmer, res. Žarėnai.
ĮSTAIGA
res. Veiveriai.
J 6357 Mackevičius Mikas ZyS j
6404
Maidžinskienė,
Kle

6317 Lukoševičienė Emi-i (Mikas), born 1909, police-1 9539 Mačiulis
Vacius
lija, 35, teacher, res. Veive- man, re3. Kaunas.
(Vincas), born 1917, plum- mensą, 60, housevvife.
6405 Maidžinskaitė, Van
nai.
6358 Mackevičius Kostas Lpr
Iširžlojamo
da
(Pranas), 36, teacher,
po vi.-ą
6318 Lukoševičius Graž (Mikas), 41, farmer, res.
9399 ' Mačiulis, Domas
Chicago.
res.
Žarėnai.
vydas (Juozas), 3 years old. j Bajoriškiai Šėta.
(Juozas), born 1906, teach6406 Maicikaitė, Izabelė
6319 Lukoševičius Kazys
6359 Mackevičius Vytau- er res Juknaičiai Jurbarkas
(Petras),
born 1911, teach
REMKITE
(Petras), 40, employee, res. tas (Benediktas), 36, driv9394 Mačiulienė, Marija
SENA
er,
res.
Simnas.
LIETI VIŲ
Virbalis.
er, res. Vilnius.
j (Juozas), 32, teacher, res.
DRAUGĄ.
6320 Lukoševičius Kostas
6360 Mackevičius Vladas Jurbarkas
N.
KANTER,
sav.
(Motiejus), 46, policeman, (Vytautas), born 1908, farm9392 Mačiulis
Domas
LIETUVIS DAKTARAS
MUTUAL LIQUOR CO.
res. Šiauliai.
er, res. Panoteriai.
i (Juozas), 36, teacher, res.
OPTOMETRISTAS
6321 Lukoševičiūtė Regi- • 6361 Mackevičienė Vacio- Gudžiūnai
4707 So. Halsted St.
Pritaikina akiniu*
Telefonas: BOULEVARD 0011
na (Kostas), 16, student.
va (Antanas), born 1905, į 9393 MaMiilien? Mariia
atsako mingai ui
6322 Lukoševičius Vytau- farmer, res. Panoteriai.
(Juozas), 32, teacher, res.
prieinamą kainą.
tas (Anzelmas), 45, farmer,
6362 Mackevičienė Jadvy- Gudžiūnai
res. Milaičiai, Eržvilkas.
ga (Vladas), born 1897,
9394 Mačiulis Antanas
JOS F. BUDRIK
DR. G. SERNER
6323 Lukoševičienė Moni- farmer, res. Panoteriai.
34 empioyee) res. Kėdainiai
KRAUTUVĖJE
ka (Viktoras), 40, house6363 Mackevičius Kleopas
9395 Mačiulienė, Zuzana
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
wife.
(Vincas), 40, farmer, res. I (Balys)> 39, housewife.
25 metų patyrimas
3241
So.
Halsted
St.
Tel. Yards 1829
6324 Lukoševičiūtė Irena Panoteriai.
_
'6396 Mačiulytė, Aldona
Pritaiko Akinius.
(Vytautas), 14, student.
6364 Mackevičienė Marija (Antanas), 7, res. Šilainiai
Telefonas:
Kreivas Akis
6325 Lukoševičius Edvar (Julius), 45, housevvife, re3. Kėdainiai
Ištaiso.
das (Vytautas), 12, student. Staškūniškiai.
6397 Mačiūnas, Pilypas
Calumet 4591
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
6326 Lukoševičiūtė Danu- . 6365 Mackevičiūtė. Janina (Baltrus), 70, farmer, res.
8401 SO. HALSTED $T.
DEL RADIO PATAISYMO
te (Vytautas), 11, student. (Kleopas), 14, student, res. ighškėlis
kampas 34th St.
PASAUKITE:
6327 Lukoševičiūtė Mijolė Staškūniškiai.
6398 Mačiūnas Antanas
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
YARDS $088
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
(Vytautas), 10, student.
6366 Mackevičius Marijo- (Jonas), born 1911, teacher,
6328 Lukošius Kasparas nas (Kleopas), 8.
48, clerk, res. Palanga.
6367 Mackonis Inocentas
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
6329 Lukošiūnienė Agota (Adomas), 41, farmer, res.
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofbo tel. VIRginia 0086
(Feliksas), 60, farmer, res. Rimšė.
DR. SELMA SODEIKA,
Residencijos taL: BEVerly 8244
Kipštai Šiauliai.
6368 Mackus Antanas (An
DR. A. W. PRUSIS
O. D.
6330 Lukošiūnas Vincas tanas), 55, farmer, res. Obe
DR. T. DUNDULIS
6924 So. Western Avė.
(Jonas), 40, farmer, res. liai.
AKIS IŠTIRINEJA
Chicago, m.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kipštai Šiauliai.
6369 Mackienė Stasė (PetAKINIUS PRITAIKINA
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
6331 Lukošiūnas Jopas ras). 40, farmer.
Nno 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
Ofise randasi kiti pataisymo
(Jonas), 35, farmer, res.
6370 Mackutė Elena (An-i metodų
Ofiso’ vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
įrengimai akims, ku
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais pag&l sutartį.
Kipštai.
j tanas), 13, student.
rioms akinių pagelba neužtenka.
6332 Lukošiūnaitė Barbo-1 6371 Mackus Leonas (AnTrečiadieniais ir šeštadienio vaka
Res. 6958 So. Talman Avė.
VALANDOS:
rais pagal sutartį.
ra (Jonas), 30, farmer.
tanas), 11, student.
Rea. TeL GROvehill 0617
Nuo
10 iki 8 vai. kas dieną.
6333 Laucevičienė Vanda
6372 Mackus Antanas (An I Antradienio ir ketvirtadienio Office teL HEMIock 4848
Tri. OANal 6122
(Leopoldas), 90, farmer, res. tanas), 6, student.
,
vakarais.
i DR. J. J. SIMONAITIS
DR. BIEŽIS
Bubiai Dzidai.
6373 Mackus Alfredas
187 No. Marion Street
6334 Leonauskaitė Jadvy- (Antanas), 8, student.
Gydytojas nt chirurgas
, GYDYTOJAS IR OHlRURGAS
Oak Park, Illinois
ga (Ipolitas), born 1916,
6374 Macukevičius Jonas
Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
2201 VVest Cermak Rd.
(Prie kampo Lake St)
teacher, res. Telšiai.
(Adomas), 43, farmer, res.
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitartu. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b v. v
Telephone: — EUCTJYd SOS.
6335 Linkevičius Vladas, Švenčionys.
REZIDENCIJA:
2423 VVest Marųuette Rd.
—
32, employee, res. Vilnius. 1 6375 Maculevičius Liudas 1441 —So.REZIDENCIJA
6631
S.
California Avė.
50th Avė., Cicero, IU
Tel
REPnblic
7868
6336 Linkevičienė Irena, (Mečys), 51, employee, res.
Tel.: Cicero 7081
DR.
STRKOLTS
27, employee, res. Vilnius.
Vilnius.
TaL OANal 0257
6337 Liseckienė Eugenija,
6376 Maceika Jonas, 40,
Rea. tel.: PROapect 6659
PHYSICIAN AND SURGEON
78, housewife, res. Kaunas, teacher, res. Anykščiai.
4645 So. Ashland Avenue
DR. P. Z. ZALATORIS
6338 Lukošius Kostas (An; 6377 Mačeikienė Zosė, 39. Būkit Malonūs
OnSO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS
tanas), born 1918, farmer, teacher, res. Anykščiai,
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
SAVO
AKIMSI
Nedėliomis pagal antartį.
res. Galaičiai Telšiai.
6378 Mačeikaitė Nijolė Tik viens. pora aklų visam gy
1821 So. Halsted Street
Office tel. YARda 47B7
6339 Luža Antanas (Sta- (Jonas), 8.
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Namų tel. PROapect 1986
jns moderniškiausia
Rezidencija: 6600 So. Artcaian Avė.
sys), 31, army officer, res. 6379 Maceika Arvidas ISegzamlnuotl
metodą, kuria regėjimo mokslas
VALA.NlH)fi: 11 v. ryto iki 3 popiet
gali sutelkti.
Narbutai Akmenė.
(Jonas), 6.
Tel. YARda 5921.
6 iki 0 vai. vakare.
35 METAI PATYRIMO
6340 Maceika Jonas (Pra6380 Mačėnas Benediktas pririnkime akinių, kurie pašalina R«a.: KSNtrood 6107.
visų aklų (tempimų. . .
nas), born 1903, farmer, res. (Juozas), born 1897, farmTel.: HEMLOCK 2061
Oft. A. J. BERTASH
Lazdūnai Lugamėnai.
er, res. Saločiai.
Dr. John J. Smetana GYDYTOJAS IR OHlRURGAS
6341 Macas Juozas (Juo6381 Mačinskas Petras
DR. JOSEPH KELLA
zas), born 1902, employee, (Gasparas), 45, actor, res. Dr. J. J. Smetana. Jr. Ofiso vai: tono 1-3; nno 6:30-8:30
DANTISTAS
OPTOMETRISTAI
756 VVest 35th Street
res. Tauragė.
j Vilnius.
1801
So.
Ashland
Avenue
6342 Macienė Bronė (An6382 Mačeikaitė Asta (Ju
6558 So. VVestern Avė.
Kampas lR-tos
Kas bus ištvermingas iki
drius), born 1913, house- ' nas), 4 years old, res. A- rei.'fonas: CANAI. 0523. Chlcagc
OOSO VALAMIXMt:
OFISO VA I.A NIKIS:
wife.
nykščiai.
galui, tas bus išgelbėtas.
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m.
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
Trečiad. Ir ftefttad. 3:80 *. 6».
6343 Macelis Jonas (Fe6383 Mačinskienė, Kastrečiadieniais nuo 9:00
Iki 7:03 p. m.
(Mat 10, 22>. vai.vai.vak.;
gyta UU
nU. alėtu.
liksas), 19, farmer, rea. Sie-'tanta {Petras), born 1897,

DR. P. ATKOČIŪNAS

WOLK STUDIO
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Advanced photography

'O/,

1.0 VVEST POS5IBI.K PRIVES
PHONK LAFAYETTE 2813

ADVOKATAS

YYHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-tos
valandos vakare.

Telefonas CAI.umet 6877

134 N. LA SALLE ST.
Room 2014

Tel. RTAte 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS
buvusia

Assistant State’s Attorney
of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktikų
po antraSu:

One North La Šalie St.
ROOM 1215 — Tel.: RANdolpIi 8322
VALANDOS: ntio U ryto iki 5 v. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
Specializuoju kriininališkuoso srityse.

DAKTARAI
TeL YARda »46

DANTISTAS

DR. Y. A. ŠIMKUS

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

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

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos • 3 — S popiet.

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
Tel. CANai 5969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. YVALTER J. PHILLIPS
gydytojas ir chirurgas
2158 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso teL CANai 2345

Ofisas ir Rezidencija:

Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Beg.: 7004 So. Fairfield Avenne
Res. tel.: HEMIock 8150

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais

ANTRAS OFISAS

Tel. YARda 2246

2017 So. VVestern Avė.

DR. C. VEZEUS

Tel. CANai 7171

DANTISTAS

Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

4645 So. Ashland Avenue

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

arti 47th Street
vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal antartį.

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas: HEMIock 5819

DR. PETER T. BRAZIS

4204 Archer Avenue

6757 So. VVestern Avė.

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

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

DR. GHARLIS SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St.

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lnboa)
TaL MlDway 2880

Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
Sekmadiesiais taipgi pagal antartį. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
Rea. telefoną* SEEley 0434.
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal ąptartį.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.

ir pagul sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvio)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737
Narna

telefonas

VIRginia

9421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Y'ards 0994
Res. Tel.: Kcmvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 ik. 12 vai. dieną,

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524
Emergency — call MIDtvay 0001
Res. — HEMIock 1648.

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

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

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

523 SO. CRAWFOKD AVĖ.

(Palanki Rd.)
šauk KEDzie 2868
Valandos
Nuo
10 iki 4, 7 iki 9 vak.
VALANDOS:
Sekma'dicniais pagal sutartj
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Rezidencija: VVEBSTER HOTEL
Trečiadieniais nuo 2 lai 4 popiet 2150 Lincoln Park West
NeriAlinmta Pagal Pnelfarimg
Rez. Tel.: DIVERSEY 0800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

DRAUGAS

Ketvirtadienis, birž. 4, 1942

LIETUVA IR LENKIJA

PASKIRTAS Į MURRAY V»ETĄ

(Nauja kuku pažiūra į Lietuvą)

Rašo prof. K. Pakštas

Mr. and Mrs. Joseph Pilipaitis — $100.00.
Mr. and Mrs. Vincent Kar
velis ■— $100.00.
Mr. and Mrs. William Linsky — $105.00.
Mr. and Mrs. Jusevičius
— $100.00.
Mr. and Mrs. Charles Ma
kauskas — $100.00.
Mr. and Mrs. Justine Mar
ma — $100.00.

CLASSIFIED

ADS

HEI.P WANTEI> — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

VALYMUI MOTERYS
Reikalinga
moterų prie
šlavimo,
Muzgojlmo ir dulkių valymo darbų.
Atsišaukite J “Employmetit” ofisų
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. ryto
Iki 12tos vai. (pietų).

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED

ADVERTISING DEPARTMENT
Koks bus taikos konfe
(Tęsinys)
127 No. Dearborn Street
VVIEBOLDT’S
rencijos sprendimas Rusi
Tel.: RANdolph D488-U48V
Ashland,
Monroe ir Ogden
Lietuva nesibijo ribų klau jos, Lenkijos ir Lietuvos ri
HELP VVANTED — VYTtAI
REIKIA
PATYRUSIŲ
MOTERŲ
simu tartis su Gudija. 1929 bų klausimu — šiandien dar
AUTOMATIC
8CREW
MACHINE Kortuoti popierio ai matų. AtsišauOPERATORIAI ir SET-UP vyrai klt prie
38 m. periode tekdavo man negalima numatyti. Bet su
dirbti prie Acme mašinų. Dlennmia
ROCCO KI7.ZO SONS & CO.
lr naktimis darbai ir "overtime.”
matytis su gudų veikėjais interesuotais kaimynais tuo
500 So. Green St.
CICERO
SCREAV
PRODUCTS
Mokyklos mokslo metų
iš katalikų ir socialistų gra- į klausimu tartis, aiškintis,
1857 l'ulton St.
MERGINOS reikalingos dirbti už
užbaigimas
tarnaites lr veiterkas.
Patyrimas
Tel. MONroc 0823
pių. Jie į Vilnių nepretenda ieškoti geresnių santykių
nereikalinga. Atsišaukite J
Birželio 14 d. įvyks mo
ST. I.I KE-S HOSPITAIj
vo, tačiau jie nenorėdavo niekad nėra peranksti. Jei
TOOL MAKERS
1440 Indiana Avė.
Patyrę
prie
*
‘
jl<"
ir
"die"
darbų.
kyklos mokslo metų užhaigiLietuvai pripažinti 1920 m. gu tie santykiai nebus laiku
Tool & Cutter Grinders
BEAUTY OPERATERKOS
mo programa ir šokiai: pen Patyrę
Maskvoje nustatytų ribų. išlyginti, pagerinti, jei ne
prie Milling Maehlne Cutters. Relka’ingos tuojau. Turi būt grei
("Draugas" Acme telephoto) Į ki vaikučiai — du berniukai Daug yra “overtime” darbo.
tos. atsakomingos. Pastovūs darbai,
1939 m. spalių 10 d. Mask bus svarbiausiais klausi
TRIPLEN CORP. OE AMERICA
alga mokama. *
United Mine Workers’ organizacijos prezidentas John ir trys mergaitės baigs mo
8403 No. Oakley Avė.
voje rusai gražindami Lie mais, ypač ribų klausimais
JEROMES
1038 West (IHtli St.
tuvai Vilnių nustatė jai la susitarta, tai šiam didžiam L. Lewis (kairėje) su John O’Leary iš Pittsburgho. Levvis kyklą. Klebonas visiems pa
BUČĖRNfi ir GROSERNfi PARSI
MERGINOS reikalin
bai neteisingas sienas, bet karui pasibaigus tuojau pra pastangomis CIO vadas Murray pašalintas iš angliakasių rūpina “scholarship” į ka DUODA. NaA’.S viena negali atlik "RINDERY"
gos — turi turėt patyrimo prie
ti užlaikymo darbų, nes sūnus nepakavimo ant folderlų.
Pastovūs
labai palankias Rusijai ka- sidės smulkesnieji karai organizacijos viceprezidento vietos ir nauju viceprezi talikišką aukštesnę mokyk uži’go išeina J kariuomenę. Dėl to darbai.
Kroipklaės prie "Krank,”
limesnių informacijų kreipkitės se
dentu paskirtas O’Leary.
lą.
rišku atžvilgiu. Lietuviai tarp daugelio valstybių,
WESSEL co.
kančiai:
450 East SOth St.
2242 VVEST 2SRD l’IAfE, ar įra
prieš tas sienas protestavo, j Griuvu^ dirbtinai sienai,
šanti Te telefonu — CHEASAPEANauji bažnytiniai rūbai
ABBOTT HALL, NJORTHVVESTERN
RE 1506.
ypač Amerikoje, kur rusų j Vilnių sugrįžo seniau išUNIVERSITY yra vieta dėl daržo
Antanas
Šliogeris
nupirko
(Vegetable
IšRENDUOJAMA 1 ar 2 kambariai vių valgio gamintojos
ranka jų negalėjo pasiekti. varyti lietuviai ir daug nau
su visais patogumais dėl vienos ar Cook) dirbti Cafeterljoje, kur ga
baltą,
gotiško
stiliaus
kapą,
ypatų. Galina vartoti virtu minama valgiui kasdien dėl daugu
Vėliau tai turėjo šiokių to jų ten suskubo apsigyventi,
gi kad būtų “cash” — iš kuri kaštuoja. $40; o juodą dviejų
mos vyrų. Turi būt patyrusi. Atsivę.
šaukit sekančiai
šaukte PROSPECT 10358.
kių pasekmių. Susovietinus nes lietuvių traukimas į Vil Naujos svetainės
mokėta. Iškilmėms pakvies arnotą nupirko Apaštalystės
7IO LAKE SHORE DRIVE
.Lietuvą, Gudijos atstovai nių yra instinktyvus ir ga
Telefonas DELIAVARE 5700
ta
daug
garbingų
svečių.
J
ir Tretininkų draugijos; šių
1940 m. rugpiūčio 3 d. pa lingas. Žinoma, kad ten yra atidarymas
E. vyskupas E. Hoban irgi draugijų iždininke yra Mari
EMPLOYMENT AGENCIES
kJkat rLfou,f^u4f.rkJiilt
siūlė perleisti Lietuvai “šven daug ir lenkų, ir žydų. La Visi rockfordiečiai nekant i dalyvaus sal5s atidarymejona Aitutienė.
27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
čionių rajono, Vydžių, Adu bai būtų pageidautina, kad
Malonu matyt ir girdėt,
WAR
BONOS
Visokiam amžiui — visose vietose
tiškio, Astrauco (Ostro- visos trys ten gyvenančios riai laukia birželio 7 dienos. kad parapijiečiai rūpinasi
V V K AM—MOT Riti M—V AIK LN A M
llt MKKOINOM
wiec), Varanavo, Rodunės 1 tautos nesierzintų, nesipyk- Toj dienoj įvyks naujos, di svetainės statymu. Visi gelb Ar žinai, kad
Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse.
The 75-millimeter gun is a diviAlgos — nuo $24 Iki $110 J savaitę
sional weapon used by the Artillery
rajonų — Gudijos TSR te tų dėl menkniekių. Vietoje delės ir moderniškos salės sti kiek galėdami: vieni pi
Anton Enders, oldtaime- as an anti-tank gun. It has been W A B A S H AGENCY
to
jos
turėtų
ten
ieškoti
konatidarymo
iškilmės,
bankie

ritorijos dalies su lietuvių
to some extent by the more
202 So. State St. (15th Floor)
nigais, kiti darbu. Atsiran ris Europos stipruolis, pa replaced
modern "105", known as the heavitas
ir
programa.
Klebonas
takto
draugiškam
bendradar
gyventojų dauguma” (Ci
da daug vyrų, kurie liuos- jėgdavo kojomis 241 sykį est of divisional weapons. The 75PATARNAVIMAI
mm gun costs $12,000 and has been
tuoju iš oficialių Maskvos biavimui Lietuvos sostinėje. kun. K. J. Juozaitis, O.S.A. laikiu ateina padėti, kad tik
iškelti
ir
nuleisti
geležines
converted by our Ordnance into a
protokolų). Tai reiškia, kad Mes turime viską daryti, kad uoliai darbuojasi, kad ne tik parapijai sutaupius pinigų.
"blaster” twice as efflcient as in the
DIAMOND POINT SAW
boles 222^2 svorio.
first World War.
ne vien gudai demokratai, ten naujo Želigovskio po ka- į pastačius svetainę, bet taipFILING VVORKS
Aukotojų daug yra, bet
bet ir komunistai laikosi tos’ ro nebeatsirastų, kad naują
Taisome visokius piūklus. Taisymas
REMKITE “DRAUGĄ’
pažiūros, kad Lietuvai turi | lietuviškos gerovės srovę po turinti teisės.... Tačiau šitos čia paduodame vardus tų,
naminių pjūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl ‘‘Free Catalogue”
kurie
stambesnes
aukas
da

aplinkybės
nemažina
lietu

priklausyti Vilnius ir tie ra- j šio karo lygiai pajustų kaip
kainavimo surašo.
Prisiųskite plUKius paštu "pareel
jonai aplink jį, kurie turi lietuviai, taip lenkai ir žy viams vilties, kad jų sosti vė:
post.”
Susivienijimo Draugija —
28 NO. LOOMIS STREET
lietuvių daugumą. Tad su dai. Darnioje bendradarbia- nė Vilniuje ir toliau pasiTEL BIONroe 1397
$336.52.
gudais dėl Vilniaus nebteks vimo atmosferoje, pasinau- liks- Gi iš lenkų visuomeOna Navickienė — $325.
PARSIDUODA MŪRINIS COTTAginčytis, gal tik dėl kai ku dojant Lietuvos resursais ir nės vis dėlto daugiau atsi
E, West Side. su 2 karams garaMoterų
Są
ga
—
$204.85.
randa
įtakingų
žmonių,
ku

jos
organizaciniais
sugebė

žius. už prieinamų kainų greitam
rių mažesnės vertės sričių
ardavimui. Atsišaukite sekančiu adJOSEPHINE ŽILINSKAITE
Lietuvių Demokratų Klu
su lietuvių kalbos salomis. jimais bei ekonomine gysle rie nebenorėtų lietuvių iš
jsu:
Mirė Birželio 2 d, 1942, 3:00
2134 VVEST 23RD PLACE,
bas
—
$127.00.
Vilniaus
po
karo
varyti
ir
\a
’
.
.ryto,
sulaukus
24
metų
le,
Gedimino
miestas
pražy

Mat Vilnius, kaip ir Mins
amžiaus.
r pašaukite telefonu - CANAL 6394
Šv. Vardo Draugija —
This gun gets maximum power for J
Gimė Chicago, Illinois.
kas neturėtų būti pačiame dėtų naujomis dar neregė versti juos vėl laikiną sos
minimum weight and cost, and the
Paliko dideliame nuliūdime
$114.04.
tinę
ugdyti.
Reikia
laukti
mylimų motinėlę Domicėlę ir
j American people are providing the ; DEL GREITO
PARDAVIMO
—
valstybės pasieny. Riba ei tomis spalvomis ir vėl spin
tėveli Antanų, 2 brolius Vik
2849
WEST
; finrnce through the purchase of War ; parsiduoda 2 namai.
Sodalietės
—
$133.49.
patogaus
momento
vaisin

torų lr Simonų, 2 seseris Kon
nanti pusiaukely tarp Vil duliuotų galinga dvasinė
skersai
gatvės
; Bonds. If you do your share and in- ; 24TH ST. BLVD.,
stancijų, jos v>rų Abe Merer
nuo Harrišon High school, 4 dideli
Piliečių
Klubas
—
$100.00.
goms
dviejų
kaimynų
dery

;
vest
10
per
cent
of
your
income
in
i
ir
Vitalia:
krikšto
motinų
niaus ir Minsko būtų ekono šviesa.
fletai ir vienas mažesni'. $80.00 J
; War Bonds. adeųuate supply of this i mėnesį įeigos. Kaina $7.800. Ne ant
Petronėlę Makutienę
ir
Jos
Šv.
Petro
ir
Povilo
drau

boms,
kurios
išaiškintų
dau

šeimų tr daug kilų giminių,
miniu ir net kultūriniu at Lenkų spauda ir šiuo me
; efflcient gun can be assured our i mainų. Atsišaukite sekančiu adresu:
draugų-gių ir pažįstamų.
; fighting forces. Buy War Bonds every i 2932 VVEST 25TH ST., (užpakalyje
gija
—
$48.85.
gelį
rūpimų
klausimų.
Jei
žvilgiu pati racionaliausia. tu dar tebemini Vilnių kai
Vel'onė priklausė prie Apaš
i* pay day.
y. s. Trtasury Dtfyrlmnt ' storas).
talystė:
Maldos
draugijos.
Federacija — $36.58.
Mat už 90 km. į rytus nuo po Lenkijos miestą ir tai derybos kurį laiką būtų dar
Kūnus pašarvotas namuose,
4 331 So. Muplcvvood Avė., te
Vincas Grubelis — $100.
Vilniaus prasideda pravos gerokai erzina eilinį lietuvį nepatogios, tai bent mišri
lefonas — Yards 2881.
Žmogaus geidulys pradžio
luiidoluvės jvyks šeštadienį,
Leonardas C o n d o n —
lavų arba ortodoksų religi Amerikoje. Tačiau kitaip studijų komisija galėtų nau
Bi ž. 6 d.. 1942, iš namų 8:30
Jei žmogus mandagus, tai je pašalinis, paskui — sve
vai. ryto bus atlydėta j Ne
nė dauguma, kuri kultūri pasielgti jiems labai sunku: dingai dirbti, jeigu tik bū $100.00.
kalto Prasid. Švenč. Pan. pa
nemandagiausias stengiasi čias, paskui — namų šeimi,
rap. bažnyčių, kurioje Jvyks
Mr. and Mrs. Bruno Garš
niu atžvilgiu giminingesnė formaliniu atžvilgiu jų val tų geros valios ir noro iš
gedulingos pamaldos už velio
Talmudas
mandagiai su juo apseiti. ' ninkas.
nės sielų. Po pamaldų bus nu
Gudijai kaip Lietuvai.
džia Vilniaus atsižadėti ne- vengti naujo karo netolimo va — $100.00.
lydėta J šv. Kazimiero kapi
je ateity. Jei karas ilgu dar
Vincas Survilla ir šeima
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
bu paruošiamas, tai ir pas — $115.00.
gimines, draugus-ges ir pažįs
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
tamus dalyvauti laidotuvėse.
tovesnei taikai reikia daug
Mr. and Mrs. Stanley Va
Nuliūdę
PRUZIN FUNERAL HOME
Motina, Tėvas, Broliai, Se
darbo, pastangų, kantrybės, liulis — $105.00.
serys ir Giminės.
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
laidotuvių direktorius J.
tolerancijos ir vispusiško da
Mr. and Mrs. Louis Čepu
(Jateigta 1889 m.).
Liulevičius, Telefonas Lafaye
PHONE: 9000
620 VVEST 15TH AVENUE
tte 3572.
lykų supratimo.
lis — $100.00.

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

PETER TROOST
MONUMENT CO.

PASKUTINIS

MENMKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

★

★

★

★

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ftl firma viri 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity

and Distinction.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mcmhcr ot the IJthuanlan Chamber of Gommeroe.

MODERNI Išvidin# PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotnviii Direktorius
AMBUEANCE Dieną Ir NaktJ

P. J. RIDIKAS

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

3354 South Halsted Ttreet

3319 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

Skyrius: 710 West IRth Street
Viai telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS
J. LIULEVICIUS
4348 South Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

I. J. ZOLP

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

lt:*(

Radio Programa. —
U Stoties WHIP

ral. antradienio Ir šeštadienio rytala
(1520), au P. šaltimieru.

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI

ANTHONY B. PETKUS

2314 West 2Srd Pisee
Tel. CANaI 2515

1410 Sonth 50th Avenne
Tel. CICERO 2109

42-44 East 108th Street

6812 South VVestern Avenue
Tel, GROvehilI 0142

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

10821 South Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

Tel. PULlman 1270
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Džiaugsmo šventė
Ketvirtadienis po švč. Trejybės yra Bažnyčios skir
tas Dievo Kūno šventei.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse gyvenantiems kata
likams Dievo Kūno šventė nėra privaloma, betgi visose
katalikų bažnyčiose tą dieną ir per visą aktovą laiko
mos iškilmingiausiai liturginės pamaldos, šv. Mišios ir
mišparai, prieš išstatytą švenčiausiąjį Sakramentą, ir
atliekamos įspūdingos procesijos, eisenos, ne tik baž
nyčių sienų ribose, bet ir, kur tik galima, lauke, gatvėse.
Visos Dievo Kūno pamaldos dvelkia džiaugsmu ir
linksmumu. Altoriai puošiami gyvomis gėlėmis ir dau
gybe mirgančių žvakių; pamaldoms vartojami bran
giausi rūbai ir liturginiai indai; per visą aktovą mūsų
bažnyčiose skamba džiaugsmo giesmės ir muzikos me
lodijos.....

Tikrai Dievo Kūno šventė yra Bažnyčioje nuoširdaus
džiaugsmo šventė.
Kodėl?

Ši žemė Bažnyčios vadinama “ašarų pakalnė”, o ne
pilnos ramybės ir džiaugsmo vieta. Mus gi visus žmo
nes Bažnyčia vadina “keleiviais”, kurie atlieka sunkią ir
pavojingą kelionę į tikrąją mūsų Tėvynę, Dangų. Tad
nedaug tėra progų Bažnyčiai tikrai džiaugtis ir links
mintis.
Tačiau šiandien, Dievo Kūno šventėje, Bažnyčia lyg
pamiršta apie šios žemės kelionės vargus, nelaimes, pa
vojus. Jose maldnamiuose skamba vien tik džiaugsmo
aidai...
Kodėl? Bažnyčia šiandien švenčia brangiausiojo sa
vo turto šventę, turto, kuris sudaro Jos gyvybės šal
tinį, Jos visos religijos santrauką, turinį. Tas turtas
yra švenčiausias Sakramentas.
žmogus džiaugiasi, kuomet pasiekia gėrį, kuris pa
tenkina jo troškimus. Džiaugiasi studentas laimingai
po ilgų ir sunkių mokslo metų atsiekęs mokslo laipsnį.
Džiaugiasi jaunavedžiai savo jungtuvių dienoje, kurio
je išsipildė jų ilgesiai ir troškimai sukurti šeimos ži
dinį. Džiaugiasi motina po gimdymo skausmų laimingai
išdavusi naujos gyvybės pumpurą.
Taip ir Bažnyčia džiaugiasi turinti Eucharistijoje
didžiausią brangenybę, neįkainuojamą gėrį, turtingiausį
palikimą, nes po menkais duonos ir vyno pavydalais
gyvena mūsų tarpe įstabiu, tiesa, būdu, bet visoje tik
rovėje mūsų Dievas, kuris yra mums, čia ant žemės
gyvenantiems, mūsų Vadas, mūsų Apsauga, mūsų dva
sios Maistas.
Prasidėjo šis Eucharistinio Dievo gyvenimas čia ant
žemės jau nuo Įsikūnijimo, kuomet Dievo Sūnus nužen
gė iš dangaus priėmęs mūsų žmogiškąją prigimtį, kuo
met, kaip sako šv. Jonas savo evangelijoje: “Tas žodis
įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų” (Jo. 1. 14).
Ir štai, tasai apsigyvenimas sukurtas Įsikūnijime, tę
siamas ir vykdomas eucharistinėse jungtuvėse, kur Die
viškojo žmonijos Sužiedotinio buvimas Bažnyčioje pa
laikomas, kur tas pats dangiškasis Sužiedotinis per šv.
komuniją susijungia su kiekviena siela atskirai, ją už
tikrindamas, kad turi teisės prie amžinųjų, nesibaigia
mų vestuvių danguje, kuriose dalyvauti tikrumą eucha
ristinis maistas laiduoja.
Štai dėl ko šiandien, Dievo Kūno šventėje, Bažnyčia
taip pakilai džiaugiasi. Žmogaus siela visa savo prigim
timi trokšta Dievo, Jo ieško, Jo geidžia. “Tavęs trokšta
mano siela.... tyrlaukių žemėje, be kelių ir be vandens”
(Psalm. 62. 2). Mums jau nebereikia Dievo ieškoti dan
gaus aukštybėse, Jį mes turime savo tarpe, mes žinome,
kur Jisai gyvena. Kad ir žemė ir dangus negali Dievo
aprėpti, ne mažiau tikra yra, kad Dievas gyvas gyvena
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mūsų altoriuose, įstabiu, tiesa, būdu, bet vis tik realiu
būdu.
<j
Tiesa, danguje be abejonės, didesnė yra laimė, bet
dangus nėra labiau turtingas, nes Eucharistijoje Baž
nyčia turi tą patį esybinį Dievą, Dievą Gyvąjį, Dievą
Galingąjį.
Štai dėl ko Bažnyčia šiandien linksmybės giesmes gie
da, štai dėl ko Ji šiandien lyg pamiršta save esant dar
ištrėmime, dar ašarų pakalnėje, dar apsuptą pragaro
galybių, kurie tykoja Jai pakenkti. Bažnyčia šiandien,
Dievo Kūno šventėje, mato save esant jau ant Viešpa
ties Kalno, kur regi Dievą, kad ir dar paslėptąjį po eu
charistiniais pavydalais, amžinojo gyvenimo šiltinį:
“Aš esu gyvoji duona, kurs iš dangaus nužengiau. Kas
valgys tos duonos, bus gyvas per amžius; o duona, ku
rios aš duosiu, yra mano kūnas dėl pasaulio gyvybės”
(Jo. 6. 51-52).
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C.

Svarstant pokarinės taikos klausimus
Chicago Tribūne korespondento Larry Rue praneši
mu, šiuo metu Londone esą vedami svarbūs pasitarimai
apie pokarines problemas tarp anglų, Jungtinių Valsty
bių ir Sovietų Rusijos atstovų. Apie tuos pasitarimus
Lord Cranborne pranešęs Anglijos lordų rūmams. Jisai
pažymėjo, kad vedamos diskusijos turinčios slaptumo
pobūdį, dėl to ne viską esą galima skelbti.
Lordų rūmuose paduota keletas sugestijų, k,urių tar
pe yra tai, kad
mažosios tautos turi isšižadėti Ik* n t kiek suvereniteto

teisių.
Vadinasi, mažosios tautos neturėtų reikalauti pilnos ne
priklausomybės, bet sutikti pasiduoti didžiųjų valsty
bių globai arba protektoratui. Šiai sugestijai kontradiktuoja antrasis anglų lordų siūlymas, kad taikos klau
simų rišimas turįs būti griežtai paremtas Atlanto čarterio dėsniais. Ką šie dėsniai kalba? Jie kalba apie at
statymą visų valstybių, ir mažų ir didelių, laisvės ir ne
priklausomybės.
Čia lyg ir išrodo, kad anglų ir rusų politikai ieško
kelių, kaip jie galėtų apeiti labai aiškiai pabrėžtus At
lanto čarterio nuostatus. Matyti, jie siekia ir Ameri
kos politikus taip apsupti, kad ir tie pradėtų daryti
kompromisus ir nebereikaLautų visiškos nepriklausomy
bės mažosioms tautoms. Nors Stalinas, ka;p praneša
ma iš Maskvos, pasitenkinęs Jungtinių Valstybių pasekretoriaus Welles kalba, pasakyta geg. 30 d., kurioj
jis lietė pokarines problemas, tačiau mes esame įsiti
kinę, kad toji kalba tai nebuvo Amerika nusistatymo
link mažųjų tautų klausimo pakeitimas arba palinki
mas į kompromisus ženklas. Amerikos laikysis lygybės
ir teisingumo linijos rišant tarptautinius klausimus po
šio karo. Ji neužstos ant kelio Lietuvos ir kitų kraštų
žmonių šventai teisei patiems apsispręsti, patiems sa
vo krašto likimu apsirūpinti, o nepalikti juos, lyg ko
kius gyvulius, kitų globoje.
Lordų rūmuose iškelta ir tokia mintis, kad jokia
tarptautinė organizacija neturės pasisekimo be Jung
tinių Amerikos Valstybių kooperacijos. Jei taip — Amerika Europos pertvarkyme turės didžiausią balsą.
Ir kad ji stovi už mažų tautų laisvę ir nepriklausomy
bę, Lietuva ir kitos turės kuo pasiremti, turės užtarėją
ir gynėją.
*
Vakar iš Maskvos atėjęs pranešimas sako, kad Ru
sija pakartotinai pasisako už grąžinimą po sovietų val
džia Lietuvos, Latvijos, Estijos, Karelijos, Besarabijos,
Gudijos ir Ukrainos. Tie kraštai esą reikalingi Rusijai
strateginiu atžvilgiu.
Reikia tvirtai tikėti, kad Amerikos politikai neįtikės
šiai rusų bolševikų nesąmonei. Pats gyvenimas jau daug
kartų yra įrodęs, kad Rusija yra saugesnė, kai Balti
jos pakraščiuose yra Laisvos ir nepriklausomos valsty
bės — Lietuva, Latvija, Estija, Suomija. Pagaliau, ru
sai neturi teisės reikaLauti to, kas jiems nepriklauso.
Juk tai yra aiškiausias imperializmo reiškinys. Ameri
ka, siekdama sutriuškinti militarizmą ir imperializmą,
negalės sutikti su Maskvos imperialistiniais planais.
Nesutiks su tuo ir teisingesni ir padoresni anglų po
litikai.

"Garbingas ir remtinas sumanymas”
Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį, kuria
me, tarp kitų dalykų, pabrėžia:
“Permažos atrodė mūsų darbininkiškos jėgos to
kiam didingam tikslui atsiekti. Tam juk prireiks mil
žiniškų lėšų. Iš kur jos imti? Bet norinčiam viskas
galima. Kliūtys atrodė pernelyg didelės, bet suburtos
vieningos pastangos jas nugalėjo. Įsikūrė puošni Ma
rianapolio kolegija. Tai grynas darbininkų nuopelnas.
Pūslėtos rankos, našlių skatikai kolegiją įkūrė. Bet
kolegija ne tam, kad ji gražiai atrodytų. Ji turi nešti
apčiuopiamą naudą, skleisti šviesą, dorai auklėti. Ją
tuščią negalima laikyti, ji reikia užpildyti, duoti jai
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IŠ KAIRES Į DEŠINI; NUO VIRŠAUS Į APAČIĄ
Eleanora B. Adomaityte
Loreta K. Adomaityte
Brone O. Aleksu naitė
Alicija B. Alinskaitė
Stanislova T. Arlauskaitė
Lucilė M. Augulytė
Stefanija T. Balčiūnaitė
Virginia P. Balnytė
Rita J. Barry
Elzbieta L. Berčytė
Kazimiera A. Bildsytė
Dorothy M. Bohentin
Shirley M. Pransfield
Morta T. Brazauskaitė
Catherine T. Browne
Mary Alice Burmcister

Catherine D. Cainpanalc
Eleanor R. Cavanaugh
Angele M. Cibu lakytė
Evelyn M. CIancy
Rita M. CIancy
Lenore T. Costa
Elizabeth A. Costello
Anne F. Crosby
Pranciška E. Davidauskaitė
Mary E. Dellorto
Bronė E. Draugdytė
La Verne K. Ehlebracht
Margnrct E. Fitzgerald
Margnrct M. Flynn
Elena M. Gedvilaitė
Dorothy M. Geraghty

auklėtinių, mokinių.
Marianapolio kolegija dideliausiu ryžtingumu ir
pasišventimu savo dalį atlieka. Ji norėtų visus mūsų
biednuomenės trokštančius mokytis vaikus katalikiš
kai ir lietuviškai išauklėti. Ir auklėti iki paskutinės
galimybės. Tėvai Marijonai veda ar verčiau' stumia
kolegijos veiklą pirmyn su dideliais asmeniniais nuos
toliais, nes dauguma neturtingų studentų tėvų ne
įstengia reikiamų lėšų sukelti. Tad mėginama nors
dalinai ateiti jiems pagalbon. Sumanyta sudaryti
10,000 dol. fondą, kurio nuošimčiais būtų galima iš
mokslinti vieną neturtingą, bet vertingą studentą. Tai
vadintųsi kun. dr. Jono Navicko stipendija.
Prisiminęs šviesią, didingą to heroiško pasišven
tėlio, kun. Navicko asmenybę, kuris lietuvis katalikas
atsisakytų prisidėti prie to labdaringo fondo — kun.
Navicko atminčiai įamžinti.”
•

Geras atsakymas

Aldona A. Gerdutė
Stanislova S. Griciūtė
Genovaite M. Guinaliauskaitė
Margarct J. Haas
Mary Rose A. Hausser
Elizabeth J. Hoffnian
Stanislova T. Janušonytė
Catherine G. Janscn
Julijona R. Jaspcraltė
Kathryn J. Johnson
Virginia P. Jonaitytė
Zuzana E. Juronytė
Florencija K. Kaminskaitė
Ann S. Kapustiak
Sue T. Knrkoska
Marianne C. Keating

Rt. Rev. R. C. McGuire,
kuris išdalins diplomus abiturijentėms Šv. Kazimie
ro Akademijoje šį vakarą.

Laikraštininkai norėjo išgauti valstybių sekretoriaus
Cordell Hull nuomonę apie Vokietijos miesto Colognc
bombardavimą. Jisai jiems trumpai ir reikšmingai at
sakė: dabar bombonešiai kalba į Vokietiją ir jųjų kal
ba nereikalauja komentarų. Ir netrukus, anot p. Hull,
toji bombonešių kalbą bus garsesnė ir garsesnė.

Dievas algas išmoka ne
savaitėmis, bet kiek\ieno
žmogaus metų gale.

Šis trumpas, bet daug reiškiantis p. Hull laikrašti
ninkams atsakymas pasiliks istoriškas.

Tegul mano galvą puošia
ne kepurė, o smegenys.

Olandų priežodis
Nesidžiaug radęs,
juok pametęs.

nede
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Sveikata - Brangus Turtas

* rekordinė abiturienčių 1942 metu laida
U

Rašo dr. Račkus, 4204

Šv. Kazimiero akademija šį vakarą išleidžia į pasaulį
126 abiturientes. Tai rekordinis skaičius! Koks didelis
I
kontrastas, jei šią laidą lyginti su 1917 metą laida, kurioj
buvo tik viena abiturientė!
Akademiją baigusioms diplomus išdalins gerb. prela
tas R. C. McGuire. buvusis arkidiecezijos kancleris. Jam
asistuos kun. B. Urba, Šv. Kazimiero Seserų kapelionas.
Ta iškilminga proga akademikas išpildys gražią progra
mą. Iškilmės prasidės su pamaldomis akademijos koply
čioj.
Mes linkime, kad šios visos Šv. Kazimiero akademijos
abiturientės, kurių veidelius čia matome, siektų aukštųjų
mokslų, savo Alma Mater ir lietuvių tautai neštų garbų
Telydi jūsų gyvenimo žingsnius džiaugsmai ir pasiseki
mai!

PAGALBA

NELAIMĖJE

(Tęsinys)
Įsipiov is nr r. jsigremdus,

p:rmiausiai reikia numazgo
ti purvus šiltu vandeniu,
paskui patepti žaizdą karbolrum, po to užpilti kampariniu spiritu. Kad žaizda
greičiau užgytų, galima tep
ti balzamu. Gydantis balza
mas darosi sekanč'ai: — Pa
imk 4 šaukštukus vaško, 4
šaukštukus nesūdyto svies
to, 1 šaukštelį terpentino, ir
3 šaukštukus eglės sakų.
Viską reikia ištirpinti ant
lengvos ugnelės. Ataušinant
reikia gerai maišyti. Šiuo
, ..
, ,
receptu padarytas balzamas
.
j
...
w .
puikiai gydo įvairias žaiz-

.
.
.
Isnar.nus senari, nei nei
mėgink patsai atitaisyti.
Skausmo sumažinimui dėk
labai karštus (tik neplikinančius) kompresus ir ne
judink sąnario. Tuoj reikia
šaukti daktarą.
į
Kraujatekis ,š gyslos (Ar i
terijos). Iš sužeistos gyslos
kraujas yra skaisčiai rau-'
donas ir ritmiškai šmirkš
ččia. Jei žaizda yra labai di-

Marguerite M. Zra!ek
Darata O. Pilipaviėlūtė

Rita M. O’Donohue
Adelina K. Butkiūtė

S.

ramentą. Ji pasirūpino, kad'
prieš Jį kiekvienuose Dieta
namuose žibėtų lempelė, reiš
k anti gyvybę ir meilę. Be
to, Ji reikalauja, kad kiek-l
vienas katalikas bažnyčioje/
nors priklaupdamas Jį pagerbtų, ir kad kiekvienas
vyras, eidamas pro bažny
čią, nusiimtų kepurę, tuom.
parodydamas pagarbą Š\
Sakramentui esančiam baž
nyčioje.
Šv.

Sakramentas

malonių

IŠ KAIRĖS l DEŠINĘ; NUO VIRŠAUS J APAČIĄ
Lorraine A. M. Pachankis
Eileen C. Pavley
Domicėlė J. Perednaitė
Katarina O. Petkiutė
Mary S. Prendergaat
Ona P. Pilipauskaitė
Ona T. Radžiūnaitė
Loreta M. Purtokaitė
Annabcll T. Reid
Hattie M. Reuther
Julijona J. Rimkiūtč
Liilian R. Sana
Aldona P. Sarkauskaitė
Ari i ne E. Schrocdcr
Murgarieta M. ŠatklOtė
Ona M. Simkiūtė

Is KAIRĖS I DEŠINĘ; NUO VIRŠAUS Į APAČIĄ
Dorothy V. K’ein
Mary L. Kovarik
Geraldinc C. Kremnr
Kristina T. Kuogaitė
Gcncvleve A. Lach
Elizala-th E. Lungnro
Emilija O. Mnčckonytė
Mary C. MrCahilI
Cecelia M. MrGinnls
Elizabeth L. Meri gold
Anne E. Miller
Joyce M. Nolan
Aldona E. Norbutaitė

BAŽNYČIOS

Helen S. Koster
Genovaitė A. Kripaitė
Ann A. Kucalu
Margaret Mary Lucbke
Rozulija J. Locaitytė
Florencija K. MarozaiM
Silvija J. Mnzelausknltė
Helen E. McMahon
Marcella M. Medora
Virginia M. Muszynskl
Bronė E. Narsutytė
Eugenija M. Norvilaitė
Agnės A. O nd risk a

ŠIRDIS

se Ji nori tą paminėjimą
švęsti ypatingu būdu, paro
“Tai darykite mano atmi
dyti Kristui Eucharistijoje
nimui” yra pasakęs Kristus. ypatingos pagarbos, dėkin
Ir Bažnyčia tą Jo įsakymą gumo ir meilės.
vykdo nuolat šv. Mišiose.
To didelio m nėjimo diena
Kiekvieną dieną ji garbina turėtų būti Didysis Ketvir
Dievo Sūnų tame paslapčių tadienis, nes tai yra Šv. Sa
sakramente, Eucharistijoje. kramento įsteigimo diena.
Tačiau vieną kartą metuo- ' Tačiau tada yra Kristaus

Kristaus Kūno šventė

tė

Morta J. Sumi nai
Ona T. Šimanskytė
Regina A. Sitkiūtė
Geraldina G. Slesoraitytė
Florenee M. Smith
Alberta M. Soparaitė
Zofija M. Spetylaitė
Laurlna T. Srubaitė
Henrietta T. Stapiec
Ona E. Stegvilaitė
Eleanpra T. Stegvilaitė
Faullna M. Švagždytė
Anne M. Theis
Lorrainne J. Trudeau
Rita T. Tumaaonytė
Lorraine M. Uhler

Stasė A. Vaiėkiūtė
Emilijų B. Vaišnoraitė
Ruth V. Van Dcn Henda
Mildred A. Van Donl
Lucija A. Varkalytė
Stanislova T. Vcndzelytč
Dorothy Rae Vincent
Marie A. Vojahosky
June M. Wagner
Gcncvleve M. Wlora
Dorothy H. Wolf
Marijona O. Jonikaitė
Felicija M. Žaldoknitū
Genovaitė P. Žclnytė
Evelina M. Žicdaitė
Juozapina M. Zizaitė

Ir

jėgų

—
šaltinis

Žmogus sukurtas iš dvie
jų dalių, iš kūno ir sielos
Abiems reikalingas maistas
kad žmogus gyventų. Kas
dieninis mūsų kūno valgi;
yra duona. Be jos sunku
būtų ilgesnį laiką mums gy
venti. Šalia to vargingojo,
duona maitinamo kūno, mes
turime ir nemirtingąją sie
lą. Savaime aišku, kad ir
siela reikalauja tam tikros
duonos, bet kitokios negu
mūsų kūnas. Nes kūnas yra
medžiaginis, todėl reikalau
ja medž aginės duonos, o šie
la būdama dvasia, nori dva
sinės duonos.

Arclier Avė., Chicago

dėlė, tai ant gyslų aukščiau
žaizdos reikia uždėti paplokštų pagalėlį arba akme
nėlį, užrišti skepetaite i r
palengva veržli iki kraujoteki3 įaustos. Daryk tai sku
biai, kad perdaug kraujo ne
nutekėtų. Jei žaizda nedide
lė ir kraujus tik plona čiurkš
le trykšta, tai reikia gerai
prispausti pirštu ir taip pri
spaudus laikyti kol kraujas
sukrekės ir perstos tekėjęs.
Jei užveržtas sąnarys labai
pamėlynuoja ir yra atšalęs,
tai varžtą reikia atliuosinti
tik tiek, kiek kraujas vėl
pradeda tekėti. Paskui vėl
,
...
,
palengva veržti tik tiek kiek
f
...
kraujatekis sustoja.
„
T.
Kraujatekis iš venų. Krau

jas iš venų čiurena be
; , . , .
.
smirkštimo; kraujo spalva
yra tamsi-mėlsva. Sustabdyti kraujatekį reikia uždėti
švarų skudurą ir tamprokai
aprišti.

Šallimieras iš Rylų
Į Vakarus
Lietuviškų radio programų
klausytojai įdomaus šįvakar užsistatyti radio priimtuvus ant WGES
st°tlej> I390--kilocycles kaip 7-tą
valandą ir išklausyti Saltimiero
pirmą (bet ne paskutinę) vakarin? radi° valandą, iš WGES sto

jųj

tolimesniam laikui šaltimicro radio štabas bus sukonccnt-

ru0ta8 išpi,dymui savaitines programos,
kiekvieną
Ketvirtadienį
tuo pačiu laiku — nuo 7 iki 8
vakare.
Šjvakar klausytojams teks gė
rėtis
muzikaliniu gabumu Muz.
Juozo Saurio jr Aidų Aidais. Vi
ri pasižymėję artistai. Jų tarpe
tokie žymūs vardai kaip tai:
Lakštutė Balsiutė, Geltonplaukis
r-eredna, gražia-balsė Kaspariūtė,
giliatonas Balanda, altai: Juzutė
vtileriutė ir Kristutė Kriščiūnaitė,
ir tenorai Ed. Budraitis ir Al.
Kanušas.
Juozas \Varputas nušlipavo sa
vo tūkstantinę ir yra prisirengęs
ją užtraukti iki tamstos namų.
3aronas Burbullis, tas Juokdarių
karalius
ir dalyvaus, kaip ir
klausytojų mylima “Našlikė Antosikė”, kuri sudainuos savo ver
timą “Vasaros paskutinė Rožę.”
Programų
leidėjas
Povilas
kreipiasi į lietuvišką visuomenę su
meldimu “Patys pasiklausyti ir
kitiems pasakyti” nes stotis kur
šaltim'ero programai buvo girdi
mi rytuose NENORI ATEIVIŲ
PROGRAMŲ, Ateivių kalbose.
Bet Prez. Rooseveltas. mūsų
Commandar-in-Chief ir mūsų vi
si karo viršininkai patvirtina ge
rumą tokių radio programų kaip
/altimiero, pareikšdami už jų rei
kalingumą, kad laimėjus šį karą
prieš mūsų laisvės užpuolikus Na
cius ir Japonus.
Klausytojų parama ir vėl bus
transliuojami kasdieniniai
lietu
viški šaltimiero radio programai.
Iki tolimesnio
laiko klausykite
kiekvieną Ketvirtadienio vakarėlį lygiai ejptynime — akloiski-

iškilmių, buvo prijungta bū kia malonių, bet šiame šv.
tina procesija su šv. Sikra- Sakramente yra pats malo
mentu.
nių šaltinis — davėjas, pati
malonių priežastis. Tai —j
Po trijų metų viešojo mo stebuklų stebuklas!
Ta dvasinė duona yra šv.
kymo ir daug geradarysčių
Sakramentai. Siela, netekujjatiaęs žmonijai, Dievo Sū Šv. Sakramentas —
si Šios dvasinės duonos, drenus rengiasi apleisti pašau Bažnyčios širdis
hėtu nuo atšalimu bei ižai-1 te iod* kad SaItimieras nuo rytų
oetų nuo atšalimų oei įsai- j Ketvirtadienio vakaruose Radilį, baigti atpirkimo darbą.
Šv. Sakramcn' ą Jėzus blaškymų, ir vi3a apsiklotų juoja iš WGES 1390-Kc. Taip,
Tą naktį, kurią Jis buvo iš Kristus įsteigė pirmiausia
geidulių bei nuodėmių šal- šįvakar būkite name.
duotas, va’gydamas su mo savo Bažnyčiai. Kas gyvū
SaItimieras
tiisia s ledais, o pagaliau
kytiniais paskutinę vakarie nams yra širdis, tas Bažny
amžinai pragare žūtų.
nę, įsteigia Kūno ir Kraujo čiai Šv. Sakramentas. Šir
Pagaliau Šv. Sakramentas
Sakramentą. Tai įvyko kai dis tai gyvybės šaltinis: ji
yra didžiausia paguoda mir '
relieve misery of
Kaip kiekvienas dalykas paėmęs duoną, “pelaimino varinėja kraują po visą kū
ties valandoje. Nes tada a
žemėje, taip ir Dievo Kūno ją ir laužė, davė savo moky ną. Užtenka bent valandė
teina Jėzus švč. Sakramente
šventė turi savo pradžią. tiniams ir tarė: ‘Imkite ir lei sustabdyti širdį, ir tuoj
, ir galutinai paruošia sielą
(lik feod old reliable way
Pirmą kartą Dievo Kūno valgykite, tai yra mano kū ateis staigi ir nepermaldau
naujam dangaus gyvenimui, At the first sign of the Dionne Qulntuptets catching cold—theirchests and
Šventė buvo švenčiama Lic nas’. Jis ėmė ir taurę, dė jama mirtis. Panašiai, iš
kuris yra mums pažadėtas throats are rubbed with Musterole—a
produet
made etptelnlly to promptly
žo vyskupijoje Belgijoj. 124G kojo ir jiems davė sakyda imk iš bažnyčios Šv. £akra
šiuose Kristaus žodž uose: relieve distress of colds and resulting
bronchui and croupy coughs.
m. popiež us Urbonas IV tą mas: ‘Gerkite iš jos visi, mentą — kas bus? Tada,
The Quints have alvrcys had expert
‘‘Mano kūnas tikrai yra vai
care, ao mother be assured of using
šventę leido švęsti visur, o nes tai yra maro kraujo.?’.” kas p rm buvo bažnyčia, bus
the BEST produet made
gia, ir mano kraujas tikrai just aboųt
you ūse Musterole. It’s more
pop. Klemensas V, 1311 m., (Mat. 26, 26-27).
tik šaltas namas, nemalonus yra gėrimas. Kas valgo ma when
than an o*dinary “aalva”—Musterole
*
*
helps break up local congestion!
ją paskelbė kaip privalomą I Švenčiausiame Sakramen
kataliko
širdžiai,
ne
maldų

no kūną ir geria mano krau IN S 8TRENGTHS: Children’s Mlld
Musterole. Also Regular and Extra
šventę visoj Bažnyčioj. Tru te yra gyvas Jėzus Kristus, namas.
ją, tas turi amžinąjį gyve Strength for grovvn-ups »ho prefer
* stronger produet. All drugstorea.
putį vėliau, pagal pop. Jone Jo tikras kūnas ir tikras
Šv. Katalikų Bažnyčia nimą, ir aš prikelsiu jį pas
XXII 1317 m. dekretą, prie kraujas, Jo siela ir Dievys brangina ir saugoja savo kutinę dieną” (Jon. 6, 58
šios Kristaus Kūno Šventės tė. Kiti sakramentai šutei- širdį — Švenčiausiąjį Sak* 55).

kančios ir mirties metas,
liūdesio ir skausmo metas,
i todėl tame laike Bažny
čia, trumpai pareiškusi sa
vo džiaugsmą, t uojau pas- j
kęsta gedulingoje tyloje.
Pilnam, nevaržomam savo
džiaugsmui Ji skiria Dievo
Kūno Šventę šiuo laiku, ka
da visas atpirkimo darbas
jau paminėtas ir k-’da be
lieka dž augtis ir naudotis
brangiais jo vaisiais.

OUINTUPLETS
CHEST COLDS

IIUSTEROtf

D R A t O A S

(I
LIETUVOS TREMTINIŲ
SOVIETŲ RUSIJON

VARDAI

(Atkelta iš 2 pusi.)
6421 Makarevlčius,
Jo
nas (Karolis), 33, shoemaker, res. Vilnius.
6422 Makarevičienė, Teo
filė, born 1908, teacher, res.
Perloja.
6423 Makarevičiutė, Mag
dalena, 17, employee, res.
Marijampolė.
6424 Makarauskienė, Ve
ronika (Juozas), 64, housewife, res. N. Vilnia.
6425 Maknickas, Kostas
(Jon:s), 45, employee, res.
Punskas, Alytus.
6426 Maknlckienė, Alek
sandra, 40, employee, res.
Punskas.
6427 Maknickas, Skirgai
la (Kostas), 9, student.
6428 Maknys, Juozas, 37,
employee, res. Marijampolė.
6429 Maknienė, Aleksan
dra, 37, seamstress, res.
Marijampolė.
6430
Maknytė,
Elena
(Juozas), 8.
6431 Makovskas, Stasys
(Juozas), 43, worker, res.
Vilnius.
6432 Maksimavičius, Ba
lys (Mikas), 38, policeman,
res. Švenčionys.
6433 Maksimavičienė, Ma
rija (Gabrielius), 34, housewife, res. Švenčionys.
6434 Maksvytis, Pranas
(Juozas), born 1920, worker, res. Šakiai.
6435 Makulienė, Anastazi
ja (Mikas), 32, teacher, res.
Prienai.
6436 Makulytė, Eugenija
(Juozas), 8, student.
6437
Makulis, Arūnas
(Juozas), 3 years old.
6438 Makūnas, Andrius
(Andrius), born 1900, teach
er, res. Kaunas.
6439 Makunienė, Aliza,
45, housevvife, res. Kaunas.
6440 Malafejevas, Sergi
jus (Jurgis), 34, surgeon,
res. Vilnius.
6441 Malakauskas, Marty
nas, employee, res. Linkuva.
6442 Malakauskienė, Ona
(Mikas), 36, employee, res.
Linkuva.
6443 Malakauskaitė, Da
nutė (Martynas), 15, stu
dent.

6444 Malakauskas, Vytau
KARIAI
tas (Martynas), 11, student.
6445 MalareVičiu3,
Kos
tas (Juozas), employee, res.
Rykantai Vilnius.
6446 Malarevlčlenė, Tek
lė (Kostas), 57, housefoife,
res. Rykantai.
6447 Malaškevičius, Pra
nas, 39, worker, res. Kaišedorys.
6448 Maldutis, Antanas
(Antanas), 40, teacher, res.
Ukmergė.
6449 Maldutienė, Cecelija
(Jonas), 55, nurse, res. Vitartai.
6450 Maldžlunas, Jonas
(Kazys), 55, farmer,
res.
Melagėnai.
6451 Maleckas, Vincas
(Vincas), 30, teacher, res.
Zarasai.
6452 Maleckienė, Halina
(Vladas), 36, re3. Vilnius.
6453 Maleckas,
Tadas
(Stasys), 17, student, res.
Kažkur pietiniam Pacifike
Vilnius.
6454 Maliauskas, Antanas vas vėsumai ir švarai ir visi
(Vladas), born 1898,
far
(Ambraziejus), born 1919,
mer, res. Eišiškiai.
farmer,
res. Liekiai.
6455 Malinauskas, Dona
6470 Malinauskas, Balys
tas, 82, farmer, res. Alvitas
(Jonas), 42, driver, re3. Pa
Vilkaviškis.
6456 Malinauskaitė, Filo nevėžys.
6471 Malinauskaitė, Ona
mena, 92, res. Alvitas.
6457 Malinauskienė, Sofi (Mikas), 18, maid.
6472 Malinauskas, Anta
ja, 71, housewife, res. Alvi
nas (Kazys), 38, worker,
tas.
6458 Malinauskas, Stasys, res. Raseiniai.
6473 Malinauskienė, Ona,
40, farmer, res. Pašvitinys.
6459 Malinauskienė, Ona, 62, farmer, res. Smilgiai
30, farmer, re3. Pašvitinys. Reinarava.
6474
Mališius, Vladas
6460 Malinauskaitė, Pulherija (Stasys), 8 years old (Juozas), born 1893, res.
Supkiškiai.
6461 Malinauskaitė, Alina 1'Pabradė
6475 Mališienė, Marija,
(Juozas), 64, farmer,
res.
46, housewife.
Melagėnai.
6476 Mališienė, Karolina,
6462 Malinauskas, Jonas 30, housewife.
(Adolfas),
40, employee,
6477 Mališius, Zbignius
res. Melagėnai.
(Bladas), 12, student.
6463 Malinauskienė, Feli
6478
Mališiutė,
Alina
cija, 30, farmer, res. Mela (Vladas), 10, student.
gėnai.
6479 Mališevskis, Sveto6464 Malinauskaitė, Alina polkas, 22, worker, res. Vil
(Jonas), 1 year old.
nius.
6465 Malinauskas, Gedi
6480 Malinkevičius, Alek
minas, 45, shoemaker, res. sas (Juozas), 27, policeman,
Vilnius.
res. Kaunas.
6466 Malinauskienė, Klau
6481 Malinkevičienė, Bro
dija, 40, housewife, res. nė, (Ignas), 40, employee,
Vilnius.
res. Kaunas.
6467 Malinauskas, Tadas
6482 Malinkevičius, Si
(Gediminas), 21, worker.
mas (Antanas), 12, student,
6468 Malinauskaitė, (Ge res. Kaunas.
diminas), 15, student.
! 6483 Malinkevičius, Anta
6469 Malinauskas, Kazys nas (Antanas), 5.
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SU APSKUSTOMIS GALVOMIS

DĖDĖ NORI BOTI KUNIGU
— Antanas 16 metų per senas. — “Amžinas dijakonas”
prie romantiško Sartų ežero. — Prie Aušras Vartų
prieš egzaminus. — Ašaromis rašytas laiškas: “Nebūk

kunigu...."
16-kos metų amžiaus
jau per senas

ŠALTIMIERAS

RADIJUOS IŠ

WGES

1390 Kc.

Nuo Septynių Prasidės..................(7 - 8 P. M.)
ŠIUOS ARTISTUS KLAUSYTOJAI GIRDĖS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Florutė Balsiutė
Albina Kaspariutė
Juzutė Mileriutė
K ristutė Kriščiūnaitė
Juozas Varpotas
NAŠIJKfi ANTOSIKft
BARONAS BURBULIS
JUOZAS
SAURI8

Jonas Peredna
Jonas Balanda
Al. Kanonas
Ed. Budraitis
Nasturtos
•

Šįvakar W G E S 7:00 valandą v.
Būkime šėrininkai

Alos šalies, Pirkime U. S. War

Rnnds šiandien
—ŠALTIMIERAS

Amžinas dijakonas prie
romantiško Sartų ežero

Kun. Juozapas mokydama
sis Vilniaus kunigų semina
amerikiečiai kariai savo transporte. Jie nusiskuto galrijoj turėjo draugą Daščodžiūgauja dėl šios keistenybės.
rą. Jiedu mokėsi kartu vie
name kurse, kartu iki KalMoteris kare
kūnų, ar Obelių stoties grįž
davo atostogų ir labai daž
tik
tai
dienai.
Kavą,
arbat

Jinai nešioja žibintą savo
nai jiedu drauge praleisda
rankose, savo skaudančioje žoles taupo kiek galėdama.
vo atostogas Daščoro tėviš
Nekrauna jos į sandėlius,
širdyje.
kėje ant gražaus Sartų eže
Pilietė išėjo į karą su pa nekaišioja į palėpes, nes no
ro krantų. O koks puikus
ri, kad visiems užtektų ir
prastu apdaru!
čia ežeias vasarojimui! Jis
Per maža nešioti šautuvą, kainos nekiltų.
savo įlankomis, miškais, kal
Jinai
taupo
kiek
galėda

Per sena dirbti dirbtuvėje.
neliais ir visa aplinka yra
ma
ir
savo
šeimą
užlaiko
Per stora nešioti uniformą.
vienas gražiausių Lietuvoj.
Pilietė išėjo į karą, į sa kuo puikiausia daugiausiai
Prie jo krantų guli du mies
vo kasdieninio gyvenimo na vartodama vaisius ir daržo
tukai: šiaurėj — Kriaunos,
ves.
melį!
o pietuose — Dusetos, dvi
Jinai skaito laikraščius,
Jinai stovi kovos lauke,
kitos parapijos: Antazavė ir
pirmoje eilėje. Jinai taupo suranda ir suieško pigiau
Jūžintai prisiartina prie jo
sias
krautuves,
kur
galima
popierį. Eidama į krautuvę
įlankų rytuose ir vakaruo
nešasi pintinę. Eina pėsčia, nusipirkti už prieinamas
se. Netoli nuo Daščoro tė
taupo gazoliną, aliejų, pa kainas, taupo pinigus ir per- |Wvi6k« Pykdavo. Tolima viškės, ten už laukų ir už
ka kuo daugiausia bonų.
!kelionS’ ° ir didelio
dangas ir viską, ką tik ga
vienos ežero įlankos buvo
mo
nejausdavo,
tėviškėj
jis
Jinai lopo, siuva, neria,
lėdama.
kita didelė sodyba — tai Vie
nebeturėjo tikrosios savo
persiuva
iš
senų
drabužių
Jinai taupo kiekvieną laik
nažindžių tėviškė, kur gimė
mamos, o prie brolio jam
drabužėlius
mažesniems
vai

raštį ir kiekvieną menkutį
ir augo garsusis meilės dai
buvo gana gerai.
popierėlį, kurį randa arba kams ir, reikalui prisėjus,
nius kun. Antanas Vienagauna pirkdama pirkinius pasiųs ir iš maišo vaikams
tyti savo vardo arba pa žinskis. Čia tebegyveno jo
ir sau apsirengimą.
krautuvėse.
veikslo
laikraščiuose. Jinai giminės, todėl ir poetas ret
Jinai saugoja savo drabu
Jinai atidaro abu galus
nesitiki gauti medalio, gar karčiais dar atvykdavo jų
žius,
nešioja
šilkines
koji

blekinės, sulenkia ir padeda
aplankyti, prisiminti “tų ke
bės už savo darbus, kuriuos
nes
tik
sekmadieniais,
kai
į rūsį. Kaip ateina rinkėjas
lelių, kur pro kryžių ėjo...’’
nuveikė laike sunkių karo
ji jam atiduoda karo reik eina į bažnyčią, arba iškil
ir savo gimtinės laukuose
laikų.
mes.
menims.
paimti į rankas armoniką
Z.
Jinai yra pilietė!
Jinai taupo kiekvieną daJinai peira cu:;rų šeima
ir užtraukti vieną iš tų grau
Tai
tokios
turėtų
būti
šių
_________________________lykėlį, net dantų miltelių
džių širdies dainelių. Kun.
dienų visos šios šalies mo
6484 Malinkevičiutė, Van- blekines “tubes”. Jinai už
bu draugai klierikai buvo
dą (Česlovas), 48, farmer, laiko gražiai savo namus, terys ir merginos. Mes lai laimingi, pilni gražiausių
res. Praputai Šventežeris. taupo šilumą, gazą ir alie mėsime šį karą jei pačios vilčių jau ruošėsi baigti se
6485 Malkevičiutė, Juzė jų. Jinai neprašo garbės kovosime savo namuose eko
minariją. Buvo dijakonai.
(Česlovas), .44, farmer, res.
ženklų.
Jinai gyvena taip, nomiškumu ir taupumu.
Juozapas
atostogaudamas
Šventežeris.
Tada kiekviena moteris toje romantiškoje aplinku
6486 Malkevičiutė, Elena kaip tas kareivis, kuris yra
mokinamas
ir
prirengiamas
galės save pasivadinti —
(Česlovas), 36, farmer, res.
moje irgi išmoko ne tik dai
kovai. Ji mokinasi, taupo,
Amerikos piliete!
Šventežeris.
nuoti tas Vienažinskio dai6487 Malkevičiutė, Kata- rengiasi prie ekonominio gy
Iš ar\glų laikraščio vertė neles, bet ir su verkiančia
rina (Tadas), 39, farmer, venimo. Jinai nesitiki maJ. H. Medinienė armonika joms pritarti.
res. Praputai.
6488 Malkevičiutė, Stefa,
farmer, res. Praputai.
T HAT LITTLE GAME99i»t*r-**t’icarto««c»., w.u—By B. Link
6489 Malkevičius, Tadas,
12, farmer, res. Praputai.
6490 Malkevičiutė, Božena, 8 years old.
6491
Malūnas, Stasys
(Vladas), born 1903, worker, res. Židikai.
6492 Malvicas, Emilius
(Jurgis), 44, foreater, res.
Labanoras.
6493 Malvičienė, Petronė
lė, 37, teacher, res. Jurbar
kas.
6494 Malvicas, Romual
das (Emilius), 11, student.
6495 Malvicas, Vytautas
(Emilius), 11, student.
6496 Malvicas, Jonas, 44,
farmer, res. Labanoras.
6497 Mamskienė, Elena,
39, housewife, res. Vilnius.
6498 Mamskytė, Kristina
(Feliksas), 10.
6499 Mamskytė, Teresė
(Feliksas), 8.
6500 Mamskis, Feliksas
(Feliksas), 6.
(“Draugau"

Acme leiepv..

ii

"Blackout" Šį Vakarą Nebus!!

Atvykusį į Gardiną Anta
ną brolis kun. Juozapas ma
loniai priėmė ir surado jam
butą mieste prancūzų Jouf
šeimoj, ši inteligentiška šei
ma be savo gimtosios kal
bos dar kalbėjo vokiškai,
lenkiškai ir rusiškai. Anta
nui buvo proga pramokti
kalbų, tačiau jis tame am
žiuje dar neįvertino pilnai
tos puikios progos ir pran
cūziškai nesimokė, tik šiek
stengėsi vokiškai pramokti,
kiek reikalinga gimnazijos
žemesnėse klasėse. Nors jis
buvo baigęs pradžios mo
kyklą, tačiau į gimnazijos
žemesnes klases jis. buvo
peraugęs amžiumi, o į vyres
nes nepasiruošęs, ypač sve
timų ir rusų kalbos kurse
Brolis tat surado jam gerą
mokytoją Tarasevičių, ku
riam mokėjo po 30 rublių
mėnesiui ir kuris turėjo pa
ruošti Antaną eksterno eg
zaminams. Tas darbas jam
nesunkiai sekėsi, nes jo stu
dentas turėjo gerą galvą,
kaip ir vyresnieji jo bro
liai. Gyvendamas Antanas
Gardine prie brolio, retai į

Po poros metų kun. Juo
zapą vyskupas perkelia į Ly
dą už vikarą. Jis pasiima
su savimi taip pat Antaną.
Esant vietos klebonijoj, bro
lį apgyvendina kartu. Be
mokslo dienų, būdavo ir
svečiavimosi, apsilankymo.
Jis buvo draugiško būdo,
linksmas, tat draugijoj mėg
stamas jaunikaitis.

(Bus daugiau)

Tikrą draugą tik bėdoje
1 pažinsi.

D B A U O X B

T<^tviT*n<lienfs b'rž. 4. 1912

AŠIS VERŽIASI PRIE ALIEJAUS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Novena prie
šv. Antano

Ateitininku draugovės
veikimas

Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero iškilminga novena prie
šv. Antano prasidės penkta
dienio vakare, birželio 5 d. ir
baigsis birželio 13 d. šv. Antano šventėje. Novenai vadovaus ir pamokslus sakys
gerb. kun. dr. V. Andriuška,
Marijonų seminarijos profesorius. Pamaldos bus laikomos rytais po paskutinių
šv. Mišių 7:45 vai. ir vaka
rais 7:30 vai. Ypač šios pa
rapijos lietuviai raginami
atlikti šią noveną ir pasi
naudoti gausiomis Dievo ma
lonėmis per užtarimą šv. A n
tano, šios parapijos Globėjo.
Kun. I. Albavičius, kleb.

Nei gražusis pavasaris,
nei karštoji vasara ateiti
ninkų draugovės veikimo ne
sulėtina — jie Lietuvoje išmokę ir žaliojoj pievelėj
tarp kvepiančių žiedų bei
medžių ir karštuosiuose saulės spinduliuose rimtai susikaupti ir svarstyti aktualiuosius klausimus,
„
.
...

Patrauktas tieson
už suktybes
Sam Marshak,
49 m.
amž., demokratinis precinkto kapitonas ir pirmojo pa
saulinio karo veteranas, pa
trauktas tieson už sukty
bes. Keliolika asmenų prieš
jį atsisuko
parelkšdami,
kad jam sumokėję nuo 25
iki 50 dol. už jo žadėjimą iš
rūpinti darbą Buick lėktu
vų inžinų fabrike.*

Klausykitės gražios
Budriko radio
programos

apžvalga

i n. Marijonu misijos

X "«7.

Cicero, III. — Šv. Antano> žukna> M.I.C.
parap. bažnyčioje — birže
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin
cas Andriuška, M.I.C.
Marian Hilis, KI. — semi
Ar Kankina Nervingas Skil
narijoje — birželio 17 — 26
vis ir Skausmai žarnose?
dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.
Marianapolis, Conn. — ko
legijoje — birželio 15 — 24
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, MI.C.
Marian Hills, III. — No

vicijate — liepos 7 — <6 da
— kun. Vincas Andriuška
M.I.C.
Grand Rapids, Mich. — ,

Šv. Šv. Petro ir Povilo par

VIMTN
pagelbėjo
Rimtame atrauti
sveikatą. kurių virškinimo organai buvo
sukrikę ir kuriems nei gydytojai negalėjo
daugiau padėti apart bendro apibudini
mo, jog jus esate * silpnų nervų ir junų
virškinimo organai neveikia kaip priva
lo". Daugelis ieško pageltos kaip pra
šalinti iš skilvio nuncingas rūgštis, var
stanėius skausmus ir išpūtimą; užkietė
jimą vidurių
arba perdidelj liuosumą
KiU bendrai apibudina visus nesmagu
mus
"nervų įdegimu",
"reumatizmų",
"artritu’ ir t. t. Kitiems kojų ar raukų
muskulus trauko mėšlungis, varsto dieg
liai. akys ašaroja, vietomis nepakenkia
mai niežti: puėkai Išberia lupas ir lie
žuvi. nuolatos jauėipsi pavargę.
leng
vai sujaudinami ir kenkia dažnai galvos
skaudėjimą.
žmonės.
kurie
taip
ken
tėjo per eilę metų urnai pradeda jaustis
geriau pradėję vartoti VI M1N kapsules.
Viena moteriškė pasakė; "Duokit man
dar vieną bonkutę VI-MIN kapsulių. Aš
nesijaučiu taip gerai per pastaruosius
metus."

Per pastaruosius tris pa
vasario mėnesius Ateitinin
Šį vakarą, birželio 4 d., Susirinkimai
("Draugas”’ Acme telephotol
kų draugovė įvykdys akbus
Transluojama labai
Cicero. TT. Marijonų Ben
Ašies valstybių karo veiksmai Libijoj ir Rusijoj pa
tingiausią už visas organi
graži Budriko radio progra dradarbių 21 skyrius, susi
zacijas veikimo planą. Štai remti vienu tikslu, kad prieiti prie sąjungininkų aliejaus ma per WHFC, 1450 kil.,
rinkimą laikys šiandien, bir
daviniai. Per balandžio, ge- (žibalo) šaltinių Artimiausiuose Rytuose.
nuo 7-tos iki 8-tos valandos želio 4 d., tuojau po mišpagūžės ir birželio mėn. drau
vakare.
' rų, Šv. Antano parapijos mo
govė padarė 3 valdybos po jaunuolio, jaunuolės, nėžiū- |||;nnicn toicma
Budriko programa bus 1 kyklos salėje. Susirinkime
Cicero žinios
sėdžius, 3 susirinkimus, 10 rint kur jis būtų gimęs ir
graži, nes vakaro žvaigždės bus svarstomas prisirengi
vaidybos,
šokių
ir
dainų
augęs
svarbu
tik,
kad
parespublikonai
apvaldo
bus Rožių-Lelijų choro na- mas prie skyriaus pikniko
Ciceriečiai smarkiai ruo- .
Kodėl VI-MIN kapsulės taip greitai
praktikų,
2 programų išpil žintų Ateitininkų idėjas ir I
Dėlto, kad jose randasi tie
' rėš. O pati žymiausia vaka- Labdarių ūky, birželio 28 d., pagelbsti?
šiasi prie savo parapijos j
pagri
neini ai elementai, kurie reikalingi
dymus
vakaruose
ir tris jomis persiimtų. Kandidatas; Per praeito pirmadienio Į ro žvaigždė bus Ančiūtė.
tinkamam
reguliavimui
virškinimo
or
metinio pikniko, kuris įvyks
parapijos naudai.
XXX
ganų veiklos: elementai būtinai reikalin
programų
išpildymus
pikni turi būti rekomenduotas rinkimus Illinois vyriausiojo
gi budavojimui naujų celių nervuose.
sekmad., birželio 14 d. Tai
Jos yra dažnai dainavusios
TT. Marijonų Bendradar
Vienos bonkutės VI-MIN kapsulių pa
kuose. Taigi beveik nėra sek dviejų draugovės narių ir teismo kontrolė kliuvo res- Į
Įrodyti jums. jog visi nesmagumai
bus kaip visuomet didinga
per Budriko programą bet bių 10 skyriaus susirinki kaks
ir
kentėjimai gali būti lengvai prašali
turi
raštu
pareikšti
norą
įpublikonams
—
išrinkta
madienio,
kada
draugovės
nami.
Pareikalavus.
mes
parodysim*
linksmybių diena. Įvairios
šią svaitę yra priruošusioš mas įvyks ketvirtadienį, bir jums
padėkos laiškus nuo žmonių, kurie
nariai galėtų atsikvėpti. Pu stoti draugovėn ir vykdyti trys respublikonai teisėjai,
praeityje
daug
kentėjo,
o
šiaudien
jau
komisijos, ypač patyrusios
ypatingą programą, klausy želio 4 d. Šv. Jurgio parap. čiasi sveikutėliai.
sė veikimo plano jau įvyk jos konstituciją. Šį mėnesį Dabar tame teisme bus kešeimininkės iš Dievo Moti
tojams.
Parsiduoda
salėje po pamaldų. Yra la
dyta.
Dar įvyks šie draugo buvo priimti trys nauji na- turi respublikonai ir trys
nos Sopulingos draugijos,
,
Be
to, bus daug įdomių bai svarbus reikalas aptar STEVEN’S PHARMACY
riai: Antanas Pūtis, Stasė demokratai.
stengiasi surengti šaunias, vės pasirodymai: 1) šokių , ,. , , _ . _
_ _ _
I pranešimų iš įvairių organi ti kas link išvažiavimo, ku 908 W. G3rd St. Tel. ENG. 6515
, .
x.
i ir dainų programa Liet. Pi- Šimkute ir Juozas Gavene
vaisęs maloniems svečiams, i
*
®
.
Vyriausiąjį teismą nuo zacijų, daug juokų ir kito ris yra rengiamas. Valdyba
________
i liečiu piknike birželio 7 d.,. Ką veiksime vasarą
1933 metų demokratai kon- kių naudingų žinučių.
2) vaidinimu, dainų ir šokių
Jau buvo planuota, ką troliavo.
Šį vakarą
klausykitės
Šv. Antano mokyklos mok programa Antanų piknike veiksime šią vasarą. Numa,
Valstybės
respublikonų Budriko valandos iš stoties
slo metų užbaigos programa Labdarių ūkyje birželio 14 tyta" liepos men. padaryti
J
WHOLESALE
V
įvyks ateinanti sekmadienį, d., 3, su or;ginai;a progra- ekskursiją į
partijos vadai džiūgauja. WHFC nuo 7-tos iki 8-tos
vai.
vak.
I
birželio 7 d. 3 vai. p. p. Se- ma Joninių gegužinėje, Li- consin
valatiioa vietas,
viptaa_ pa
na. Jie sako, kad šis jų laimėji
FURNITURE
consin valstijos
serys mokytojos su savo berty Grove birželio 27 d. daryti vieną vizitą į kurią mas turės didelės įtakos ir
BROKER
mokiniais ruošia daug įdo- Kiekviename
pasirodyme nors tolimesnę lietuvių ko į lapkričio rink;mus. Demo
JŪS ESATE KVIEČIAMI ATSl
mių ir gražių dalykų. Bū- draugovės nariai ką nors loniją. SusirliikimaP vasaros kratai yra kitokios nuoraoDining Room Sets — Parlor
lankyti i mūsf «rPFn\i4
VASAROS IŠPARDAVIMU
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
rys jaunuolių baigiančių mo naujo, įdomaus, dar Chica- metu šaukiami parkuose ir'nes'
SEKANCTV MUZIKOS
INSTRUMENTŲ
—
Radios
— Refrigerators —
kvklą bus apdovanoti diplo- goję nematyto, negirdėto. išvažiavimuose. Draugovės
* fS »
Washers — Mangcls — and
maisVisus parengimus, kur da-‘ nariai mėgsta susirinkimus
Didelių Barabanų, mažų BarabaStovės.
nų. "Tunablc Totu Toms” pritai
-----------lyvaus Ateitininkų draugo- — pasivažinėjimus Michigan
komi prie visokių Baiabanų se
Nationally advertised items.
Praeitą savaitę su iškil vg, puoš gražūs, originalūs ežere, kai ramiai besiritan CONRAD
tų, greiti pėdintai "Cymbols” Ir
Fotografas
"Cymbol Holdera" kur tik reika
mingonis baž n y č i o s apei- vyrų ir moterų lietuvių tau- čias bangas palydi lietuviš
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais”
Studija Įrengta pu
Lenams Ir orkestroins, Trūlios,
goms buvo palaidota, a. a. tiniai kostiumai.
mos rūaiea su mo
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
kos dainos aidai.
A. Sk. derniškomis užlai
nai "Standard" išdirbysčių, SmuiElzbieta Mikolainienė. Ve- '
domis Ir Hollywood
kos, Cellos, Strūninlai Basai, Guišviesomis.
Darbas
tarat, Banjos, stūnai, ir "cases”,
lionė buvo sena Cicero gy Vėliausi nutarimai
FACTORY REPRESENTATIVE
Oarantuotas.
“niouth pieces", "mute recds”, Ir
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
Gegužės mėn. 17 d. susi-i Ben Unterman, linotypo oventoja ir uoli parapijos rė
rinkimas sniutkonis smičių Ir
6343 South Western Avenue, Chicago
“cases”. Pataisome Ir atnaujina
mėja Priklausydama prie rinkimas ir geg. mėn. 24 d. Į Pera^or^us> New York, už 420 W. 63rd Street
me
visokių
išdirbysčių
pbonograTelefonas — REPUBLIC 6051
fus ar jųjų dalis.
Maldos Apaštalavimo ir įvai i valdybos posėdis, įvykę pas simovęs darbinėm pirštinėm T«L: Stanio - ENCHewood 5888
surenka
per
valandą
8300
1
A. B.O. DRCMMER8 SERVICE
Reto.: - KtfOtltnrood 5040
rių idėjinių draugijų, ji taip iždininką A. Čelkį, 4368 S.
• 14 Maxwell Street, Chicago
emsus
rašto.
pat susilaukė gražaus pas- Oakemvald Avė., nutarė miNEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
kutinio patarnavimo.
nėtus tris pasirodymus pikAR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
-----------nikuose, priėmė valdybos
APYLINKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
Besibaigiant mokslo me- pranešimus einamaisiais reiFEET HURT?
tams. laukiama sugrįžtant kalais ir apyskaitą Ciceros
AR SKAUDA KOJOS?
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
iš Mundeleino seminarijos vakaro pelno. Daugumos bal
Dėl geriausio palengvinimo
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
KAINOMIS
Povilą Marcinkų ir Joną sų nutarta $35.40 pelnas pa
kreipkitės prie
Jankauską. Taip pat nema skirti draugovės kasai. Bu
FOOT E—Ž SHOE SHOP
Vientatėlis fa* Smagiausias
Vakarinis
Lietuvių Programas
“
NO
PAIN
”
Patentuoti
žas būrys jaunuolių baigia vo išaiškintas ir nutartas
PILNAS PASIRINKIMAS
Amerikoje!
Arches,
prieinamomis
įvairias aukštesnes mokyk klausimas, kas gali priklau
kainomis, pritaikinti jūSUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
- VIENUOLIKTI METAI! sų
kojoms, kad palengsyti
Ateitininkų
draugovei.
las.
STOTŲ IR KAtLIŲ
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
H vinti visus kojų skausDraugovė nediskriminuoja
mus.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
“HEALTH SHOES.” PadnšPENKTADIENIAIS 7 v. v.
Atėjus pavasariui parapi nė vieno tauraus lietuvio
kaitės dėl Kornų, Callouscs
Mūsų Specialybė
jos nuosavybė pasipuošė gra
ir Bunions.
WHFC-I45O kil.
žiu kiemu. Klebono rūpes ryta įvairių pagerinimų ki
BATAI „ Paplatinti ?QVC
PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
6755 So. Western Avenue
niu buvo nugriautas senas tuose trobesiuose, ypač pa
Phone: GROvehill 2242
189 NO. LA SALLE ST.
trobesys-sandėlis ir toje vie rapijos salėje. Dabar salė
1711 W. 47lh St.
Yards 2588
toje užvestas gražus žoly turi visus moderninius pa
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
nas. Tuo pačiu laiku pada- togumus.

1,11001X0 ICISmą

ALEX ALESAUSKAS and SONS

J

MARGUTIS

J

Ą 11/ A C
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nARAD

Pasirinkti ir Prisipirkti
Lx/AD/Al\ Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI

nARAD

Vra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L'/'D/AIv Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ OAII GALIMA GAUTI1
Geresnės Rūšies A nulys (,auliniuos Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
(Valdžion patarimai angllnlnkauin nurodo, kad trumpoj ateityj, karftj pro
dukcijos dčlel, gelzki-llų tranzitus Ims žymini sumažintus natini reikalams)
I nu 1*11,0 Y K IT SAVO SANOŪ.L1I s Iš SEKANČIO PASI RINKIMO:
Wi:sT VIRGIMA l’o, ai Kintas Mine Riin, Iš <£Q rf|
gerų mainų, iltine dulkių išimta. Perkant .*> iĮlūoOU

tonus arba daug.au, už tonų .........................
Smulkesni yra daug pigesni.
BLACK RAND LU.MP anglys, U1
tonų ..................................... i........... .................

$10.50

KOPfERS COKE (KOKSAI), ui vle■tų tonų........................................................................

<tl9QC
iplA.bU

PIRM PIRKIMO
Atvyk Į mūsų jardą Ir
ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILI/UORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLiJl. Dėl garažų, portMų, Vit
kų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl koftstrulccljos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

9n.^a/iaL
Prr»tec*ir>r.
lor voki r

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

TEL. PORTSMOUTfl 9022

3039 South Halsted St.
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ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

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

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINŽ IŠTAIGA
—- 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ !

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Scc'y.
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Sudaryti pianai visoj šaly suvaržyti
gazolino vartojimą
Donald M. Nelson, karo | Jis paklaustas, kad gal
gamybos boardo pirminin- Į galutinis
tuo
klausimu
kas, pranešė laikraščių re sprendimas bus pavestas
porteriams
Washingtone, prezidentui, atsakė, kad ga
kad autoritetai yra pasiren li ir taip būti. Ir prisegė:
gę paskelbti visoj šaly gazo “Jei prezidentas nurodys
lino vartojimo suvaržymą veikti, tai mes esam pasi
(racijonavimą). Jis sakė, rengę jo įsakymą vykdyti”.
kad, galimas daiktas tas bus
Karo gamybos boardas,
padaryta ateinančią savai kainų administracijos ofisas
tę, gal antradienį, kai įvyks ir apsaugos susisiekimų ofi
paprastas šio boardo susi sas yra daug susirūpinę di
rinkimas.
dėjančia opozicija prieš ga
“Aš nepatarsiu boardo zolino varžymą, ypač tose
nariams pripažinti gazolino valstybėse, kuriose yra alie
vartojimo varžymo progra jaus šaltiniai ir kur gazoli
mą”, sakė Nelson. “Šiandie nas. gaminamas. Daug pro
mes daug girdime įvairiau testų gaunama iš Illinoiso,
sių nuomonių, kaip konser Oklahoma ir Texas.
vuoti automobilių padangas,
“Šalis turi pakankamai
kai gumos kiekis laipsniš gazolino”, sako Nelson. “Tik
kai mažėja”.
visas vargas, kad jo visur
i lygus paskirstymas nieku
būdu neįmanomas. Ypač nė
Rastas prigėręs
ra priemonių kiek reikiant
gazolino pristatyti rytinėms
ar prigirdytas
valstybėms ir į Atlantiko pa
Akmenų skaldyklos van kraščius. Tačiau didžiau
dens pilnoj duobėje, Joliete, sias vargas yra tas, kad gu
rastas akmenų tašytojo Carl mos ištekliai baigiasi, kad
Benson, 50 metų amž., la padangas reikia prezervuovonas. Benson prieš keletą ti. O tai galima padaryti ne
dienų buvo dingęs. Jis gyve kitokiu būdu, kaip tik su
no Waukesha, Wis.
varžius gazolino vartojimą.
, Skenduolio švarko kiše- Gazolino vartojimo varžymu
niuose rasta prikrauta ak nebus taupiamas gazolinas,
menų.
bet guma ir padangos.
Nelson nepaaiškino, kaip
gazolino
vartojimo varžyDrafto neigėjas
I
mas bus vykdomas, būtent,
Federaliniam teisme nu kiek daug gazolino autoisteistas penkerius metus ka tams bus skiriama per sa
lėti negras Riley Campbell, vaitę, kokios išimtys bus da
26 m. amž., kurs paneigė re romos. Tas paaiškės, kai bus
gistruotis kariniam draftui. paskelbtas aktualus varžy
Negras tvirtino, kad jis mas.
gimęs Egipte. Bet dokumen
Septyniolikoj rytinių vals
taliai įrodyta, kad gimęs tybių ir Columbia distrikte
Chicagoj.
I jau varžoma vartojimas.

*
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Kaip Galima
Gauti Daugiausia Maisto
už Jūsų Pinigus
ADturėti kuodaugiausia maistingumo iš
k^kvieno dolerio mokėto už maista, reik
tik parinkti tinkamus valgius—ir mokėji
mas išvirti juos kuoekonomiškiausiai. Atei
ti Chicagos moterims j pagelbą tuo atž
vilgiu, Peoples Gas Maistingumo Centrai
buvo įsteigti.
Štai yra ir pavyzdis kitų labai svarbių
patarnavimų Peoples Gas Maistingumo
Centras duoda Jums: pastabas kaip preeervuoti vaisius ir daržoves pagal sezono...
nurodymus kaip prirengti skanius užkan
džius su valgių liekanomis... patarimus
pietų planavimui... patikimas informacijas
apie mėgiamų valgiu Pirkimą, Prezervavimą, Prirengimą, Virimą ir Padavimą. Vi
sas šis naudingas patarnavimas yra duo
damas veltui.

Peoples Gas Maistingumo Centrai ran
dasi pirmame aukšte Peoples Gas Kompa
nijos name, po adresu, 122 South Michi
gan Avė.; 4839 Irving Park Road ir 846
West Rixty-Third Street. Jie yra atdari
dėl Jūsų patarnavimo nuo 10 vai. ryto
iki 4* vai. popiet, kasdien nuo pirmadienio
iki penktadienio priskantant. Atminkite,
kad šis patarnavimas yra VELTUI — atei
kite ir susipažinkite su juo naudingumu.
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X Į Lietuvos Piliečių Dr-

jos ruošiamą pikniką (Ku
baičio darže) trokas au šei
mininkėmis ir su kitais pik
niko darbininkais išeis sek
madienio rytą (birž. 7 d.) 9
vai., iš Bridgeporto, nuo Gu
do krautuvės (priešais Šv.
Jurgio bažnyčią).

Tht giant four-motored Navy Pa- Į
trol Bombers are the world’s most I
powerful planes. They cost approxi- I
mately $700,000 each. The Navy also j
has a lighter Bomber called the ,
Scout Bomber which costs about.
$143,000 apiece.

The batUe for Britain was almost
lošt because England had none of
these giant four-motored planes with
which to flght back. We need thousands of them and they are coming
off the assembly lines in our produetion plants at a high rate of
speed today. You can help buy
these for your Navy by purchasing
War Bonds and Stamps every pay
day. Put at least ten percent into
Bonds or Stamps and help your
county go over its Quota.

X 80 jūreivių iš Fort She
ridan stovyklos buvo sve
("Draugas* Acme tolei
čiai Moterų Sąjungos 20 kp.
Šiuo žemėlapiu rodoma, kaip britų bombo nėšiai sėkmingai atliko atakas prieš Vokie (Brighton Park) įsteigto R.
tijos karo pramonės centrus Koelne ir Esse n. Išgriauti ne tik fabrikai, bet ir geležin Kryžiaus vieneto suruoštam j
kelių tinklai.
bankiete. Jūreiviai buvo vai
šinami kiek tik leido ištek
U. S. Trtuurv DtCartmtnt
lius. R. K. vienetui pirmi
Naujos brošiūros
ninkauja E. Statkienė, ku oktavą užbaigiant, ketvirta
rios sūnus taip pat tarnauja dienyje, bus procesijos; sek
autorius
jūreiviu Dėdei Šamui.
madienį — jei nelis, proce
X 20 metų sukaktis, kaip sija bus lauke. Kas vakarą
Gedulas apgaubė John pašautojo ir mirusio vaikiuAmerika pripažino Lietuvą bus pamokslai, šiais sun
Nuter namus, 4241 Augusta j ko tėvas įspėjo Jamesą, kad
de jure Chicagoj bus pami kiais laikais, kai milijonai
bulvardas . Jo 4 metų ■ jisai neitų žaisti su berniunėta bendrai panašiai kaip vyrų išleidžiama į armiją,
amž. sūnelis James pašau- : ku, Leonardu, kai tasai daž
minima Vasario 16. Susirin kai siaučia baisus karas —
tas ir Franklin Boulevard nai savo kieme trankosi su
kimą sušaukti pavesta Da daugelis atsilankys į pamal
ligoninėje po operacijos mi 22 kalibro šautuvu. James
riaus-Girėno Paminklo Sta das melsti garbingos taikos.
rė. Jį mirtinai šautuvu pa paklausė ir tik išėjo į prie
tymo Komiteto įgaliotišovė kaimyno Mike Soko- angį. Iš ten jis pamatė Le
X šv. Antano parap., Ci
niams:
sekr.
V.
Rėkui
ir
J.
lowskio vaikas Leonardas, onardą su šautuvu žaidžian
cero, birželio 7 d. dviguba
Mickeliūnui.
10 m. amž.
tį. Jam bežiūrint Leonardas
šventė: Dievo Kūno proce
Antradienį po vakarienės šovė ir James sudribo —
X Kun. J. Jasevičius, O- sija ir mokyklos mokslo me
šautuvo kulka stačiai į gal
maha, Nebr., lietuvių par. tų baigimas. Pastarosios iš
vą pataikė.
klebonas, atlankė “Draugo” kilmės bus 3 vai. popiet. Mo
Kūdiki pagrobęs, kad
Vaikiukas paimtas į ligo
redakciją. Jis buvo atvykęs kyklos 8-jį skyrių tarpe ki
ninę. Ten po operacijos jis
į kun. A. Deksnio dvigubą tų baigė ir Mondeikų dukre
gauti išpirkimą
Kun. K. Barauskas
mirė.
jubiliejų. Prieš kiek metų lė Teresėlė. Vyresnioji Ma
Iš Marąuette, Mich., pra
Policija apklausinėjo Le- ' “Draugo” bendradarbis, kun. Jusevičius buvo Šv. rijona lanko Šv. Kazimiero
neša, kad suimtas ir kalti onardo tėvą Sokolovvskį. Jis ir naujos brošiūros “Trem Kryžiaus ligoninės kapelio akademiją, kurią baigs 1943
namas kūdikio mergaitės, pareiškė, kad šautuvas nuo tinio Pergyvenimai’ auto- nu.
metais. Pasižymi ne tik
poros mėnesių jaunutės, pa vaiko buvo slepiamas, šį rius.
moksle, bet ir muzikoj.
X Kun. Tomas Poška, U.
grobimu ir nužudymu, Ross kartą jis tai surado ir trage
Šiomis dienomis kun. Ba S. kariuomenės kapelionas,
Heath, 15 m. amž., iš Chi dija įvyko.
X Kun. J. šaulinskas, kle
rauskas
lankosi
Rytuose
pas
šiomis
dienomis
lankėsi
pas
cago, policijai išpasakojo
bonas Šv. Mykolo (No. Side)
John Nuter vienas sūnus
savo
pažįstamus
ir
ta
proga
Tėvų
Marijonų
provincijolą
viską kaip tas įvyko.
parapijos, birželio 11 d. mi
tarnauja karo laivyne.
buvo naujai įšventinto kun. kun. dr. K. Rėklaitį, MIC. nės 20 metų kunigystės su
Heath išpažino, kad paB. Mažuknos primicijose sa Jis buvo kelyje į paskirtą kaktį. Jokių iškilmių ta pro
grobimo priežastis — gauti 'Egiptietis numato
kė pamokslą geg.
31 d., vietą /VVashington .valstybė ga nebūsią, tiktai sukaktu
išpirkimą. Iš pastatyto neje. Kun. T. Poška bus tre vių dieną jubiliatas atlaikys
Worcester, Mass.
užrakyto automobilio sekma Hitlerio suklupimą
čias
lietuvis įstojęs į Dėdės šv. Mišias prie išstatyto šv.
Kun.
Barausko
nauja
bro

dienio naktį jis pagriebė kū
Chicagoj gyvena egiptie
Šamo armiją kapelionu.
Sakramento, kad ypatingu
dikį, sakosi, norėdamas kur tis Sayed Memrem. Jis sa šiūra labai vaizdžiai piešia
X St. Barto, Grand Ra būdu padėkoti Dievui už
nors laikinai jį paslėpti ir kosi esąs 131 metų amžiaus. tremtinio pergyvenimus ke
sveikatą ir palaimą visuose
pareikalauti išpirkimo raš Suprantama, jo amžius nie liaujant iš pavergtosios Lie pids, Mich., Laidotuvių direk
parapijos darbuose.
čiuku, kurį norėjo palikti kam nežinomas, išėmus jo tuvos per įvairius kraštus į torius su žmona Elena ir J.
Amerikos laisvės šalį.
Benaitiene dviejų dienų šven
automobilyje. Tačiau bėgda paties tvirtinimus.
X Reikšmingoji savaite
“Tremtinio
Pergyveni čių proga viešėjo pas Mon- Illinois bus birželio 7 — 14
mas su kūdikiu jis pargriu
Egiptietis Chicagon atvy
vęs ir jį tuo būdu netikėtai ko per buvusią čia Kolumbo mai” yra 80 puslapių, dide deikus Ciceroj e. Svečiai va dienomis. Kiekvieną dieną
užmušęs. Po to jam nieko parodą ir visas laikas pragy lio formato brošiūra su la kar išvyko namo pasitikti bus skirtingos iškilmės: bir
kito nebelikę daryti, kaip venimą pasidaro ranka ra bai menišku viršeliu, kurį sūnaus Gerald, parvykusio želio 7 — National Unity
tik kūdikį pamesti. Kai jis šydamas ir braižydamas nupiešė visiems gerai žino namo į svečius iš Fort Ben- Day — “Remember Pearl
tai padarė, policija atrado įvairių rūšių fantazines kor mas
Amerikos Lietuvių nett, Ga., kur baigė karo Harbor.” Birželio 8 — Home
iliustratorius Jonas Pilipau- mokyklą 2-ro leitenanto laip Heroes’ Day. Birželio 9 —
pamestą kūdikį ir rytojaus teles.
sniu. Kariuomenėj Geraldas
dieną jį patį susekė.
Kai kada senis leidžiasi į skas, vienas “Draugo” re išbuvo tik vienus metus. Pa Women’s Dedication Day.
Ross Heath Chicagoj lan spėliojimus. Jis spėja, kad daktorių. šioji knygelė parBirželio 10 — Youth Dedi
sirodo, gabus jaunuolis.
Hitleris
siduoda
po
.50c.
ir
visas
pei
artimoj
ateityje
kė viešąją pradinę Stockton
cation Day. Birželio 11 —
X Šv. Jurgio bažnyčioje Farm and Industry Day. Bir
mokyklą, kurią praeitais me bus suklupdytas ir neteks nas skiriamas a. a. kun. Jo
tais baigė. Jis buvo linkęs nė marškinių. Kad taip no Navicko Atminties Fon šiais parapijos jubiliejaus želio 12 — Labor and Home
keliauti po visas apylinkes. 'įvyks, nereikia nė spėti.
dui. Knygas galite pirkti. metais Dievo Kūno oktava Front Day. Birželio 13 —
Kaip tik baigė mokyklą, tuo '
-------- ----------“Draugo” raštinėje adresu, bus apvaikščiojama iškil- MacArthur and Civilian Dejau apleido motinos namus.
2334 So. Oakley Avė., Chi mingai. Pačioje Dievo Kūnolfense Day. Birželio 14 —
Jaunuoliai telkiasi
Jo tėvas miręs.
cago, III.
šventėje, sekmadienyje, iri United Nation and Flag Day.

Kas įvyksta, kai nuo vaikų gerai
nepaslepiami namie turimi ginklai

-K

300,000 doleriu
atsiėjo balsavimai

(Pro p/cs Gas Maistingumo Centrai
suorganizuoti naudai National Nu
trition Programos, per Ofisą Defrnsr and WrJfare Service—Paul
V. MiNutt, Direktorius)

MODKN COOKIIT . CONSTANT MOT WATI»

\
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OAS MIATINO

THF PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Daug jaunų vyrų iš Chica
gos ir apylinkių įstoja karo
laivyno aviacijon mokslintis
9
Pirmadienį piliečių baisa- skridikais. Gegužės mėnesį
vimai susisiekimų sujungi- 1 Paimta net 268, Tai rekormo klausimu Chicagai atsi- da»- si birielio mSnes>
ėjo apie 300,000 dolerių. ; bus priimta daugiau, nes
Tiek bus išmokėta precink- i daug jaunų vyrų bus apleidę mokyklas.
tų teisėjams ir klerkams.
Į laivyno aviacijos kadeNauja susisiekimų kompanija vadinsis
Chicago tus priimami vyrai nuo 18
Transit Co. Ji bus miestinės iki 26 metų amžiaus imtikomisijos kontrolėje. Ims J nai. Turi būti nevedę ir tuapie 6 mėnesius viską aktu-. rėti vidurinės mokyklos
cenzą.
aliai konsoliduoti.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyki! apsangotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap*
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už

ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
Justin Markietvich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_____________

Tel, VIRGINIA 1141______________________

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

D.

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

