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KALBOS APIE KARĄ

U. S. trečiosios orinės pa
jėgos vadas maj. gen. Wal- 
ter H. Frank įspėja karius, 
kad jie nepasakotų jokių 
karinių žinių savo žmonoms. 
Jis ragina ne tiktai karius, 
bet ir civilinius, kad jie nu
trauktų visokias kalbas apie 
karą. Pasikalbėjimais ir 
skleidžiamais gandais daž
nai iškeliama aikštėn prie
šui naudingų karinių infor
macijų. Ir tas nepakenčia
ma.

*
KARIAMS NESMAGUMAI I

Maj. gen. Frank sako, kad 
kai karių žmonos pradeda 
viešiai pasakotis apie kari
nius sumanymus, arba žy
gius, yra aišku, iš kokių 
šaltinių jos tai visa patyru
sios. Tokiais atsitikimais 
įtariami jų vyrai kariai ir 
jie gali sulaukti sau didelių 
nesmagumų.

TAS PAT IR SU SPAUDA
Karo vadovybė per civili

nius autoritetus įspėjo ir 
spaudą, kad ji atsargiai pa
davinėtų karines žinias, kad 
priešas iš tų žinių negautų 
jokių sau naudingų karinių 
informacijų. Spaudai neįves 
ta cenzūra, bet jai visgi iš
leistos taisyklės, kaip ji 
turi tvarkyti karo žinias.

Lietuviškoje spaudoje mū 
šieji “kariniai strategikai” 
dažnai bando pateikti planų 
sąjunginėms valstybėms, 
kaip jos turėtų veikli, kad 
laimėti karą. Mūsų laikraš
čiams reikėtų vengti tokių 
nesąmonių.

NE VISKAS NAUDINGA
Security and Exchange 

komisija iš Philadelphijos 
anądien paskelbė, kokias di 
dėlės algas 1941 metais ga
vę Hollywoodo krutomųjų 
vaizdų (filmų) gamintojai 
ir garsieji artistai ir artis
tės. Loew filmų direktorius 
L. B. Mayer, Rusijoje gi
męs, užima pirmąją vietą — 
jis gavęs 704,426 dol. An
troje vietoje yra artistas 
Clark Gable — 357,500 dol. 
Ginger Rogers — 215,000
dol., Deanna Durbin — 203, 
106 dol.

Komisija nepaduoda kitų 
pramonių didikų tais metais 
turėtų milžiniškų pajamų. 
Sako eas nebūtų naudinga 
visuomenei.

•
MAŽOSIOMS
VALSTYBĖMS PAVOJUS

Anglijos kolonijų sekreto 
rius lordas Cranborne lordų 
rūmuose iškėlė aikštėn, kad 
tarp Amerikos, Sov. Rusijos 
ir Britanijos turimi pasitari 
mai apie pokarines proble
mas. Pastarimai slapti ir

Sužalotas japonų 
orlaivių vežiotojas 
ir kruzeris

Honolulu, birželio 5 d. — 
Vakar japonai pravedė smar 
kią ataką ant mažos Mid- 
way salos, bet ši šeštoji ja
ponų ataka rado amerikie
čių salos Pacifike gynėjus 
pasirengusius.

Japonai atmušti. Sužalo
ta jų kovos laivas, orlaivių 
vežiotoja ir gal dar kiti ka
ro laivai. Be to, žuvusių ja
ponų orlaivių skaičius dide
lis.
Gyvybės aukų nerta.

Amerikos Pacifiko laivy
no vadas adm. Nimitz savo 
komunikate pareiškia, jog 
amerikiečiai priešą tebeata- 
atakuoja. Medžiaginiai nuo
stoliai saloje maži ir gyvy
bės aukų ar sužeistųjų nėra.

Iš admirolo komunikato 
atrodo, jog šiuo metu saloje 
nuo japonų gynės Amerikos 
kariuomenės, laivyno ir ma 
rinų pajėgos.

Ši japonų ataka ant Ame
rikos bazės Pacifike praves
ta vienai dienai prabėgus po 
atakos Alaskoje.

Užginčija japonų
pranešimus

Londonas, birželio 6 d.— 
Britų admiralitetas šiandie 
užginčijo japonų pranešimą, 
jog japonų submarinai, ata
kuodami Diego Suarez uos
tą, Madagaskare, sužaloję 
britų kovos laivą Queen 
Elizabeth klasės ir lengvąjį 
kruzerį.

Admiraliteto komunikatas 
paskelbė, jog submarinų ata 
ką ant Diego Suarez buvo 
pravesta gegužės 30 dieną 
(japonai paskelbė, jog gegu 
žės 31 d.), bet japonų prane 
Šimai esą neteisingi ir jokių 
nuostolių britų laivams ne
padaryta. Platesnės smulk
menos nepaskelbta.

lordas nieko nesako apie 
tas diskusijas. Tačiau lordų 
rūmuose iškelta eilė pasiū
lymų, kaip po šio karo pa
saulis turėtų būti patvarky- 

jtas ekonominiai ir politiniai. 
|Tarp tų pasūlymų yra ir 
tas, kad kai kurios mažes
niosios valstybės turi išsiža 
dėti savo soverenumo teisių.

Kiek žinoma, Sov. Rusija 
yra nusistačius po karo bū
tinai pavergti Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Tai mažosios 
valstybės. Sąjungininkai ma 
tyt, ir tarias apie jų likimą. 
Bet lietuvių tautos viltis 
yra prezidento Roosevelto 
žadėjimuose.

Tankai Libijoj

C'Drauiftuj** Actue teiephoto)
Libijos tyrynuose iš amerikoniško lengvojo tanko, sustojusio greta sulamdyto vo

kiečių tanko, stebi, gal kartais pamatys kur daugiau nacių tankų, kad būtų galima 
ir jas sutriuškinti (Radiophoto from Cairo to London, to New York).

Hitleris atvyko Suomijon j Prancūzai pasiren-
Galimi nauji ašies žygiai Rusijoj

Londonas, birželio 5 d. — 
Oficialieji Berlyno praneši-

Atakavo Tirpitz,
admiral Hipper

Londonas, birželio 5 d. — 
Norvegų sluogsniai Londo
ne gavo pranešimų iš Norve 
gijos, jog paskutiniojoje bri 
tų aviacijos atakoje Trond- 
heimo uoste, Norvegijoj, ke 
liomis bombomis sužalota 
Vokietijos kovos laivas Tir
pitz ir sunkusis kruzeris 
Admiral Hipper.

Pasak šių sluogsnių, vie
nas neįvardintas laivas nūs 
kendęs. Po šių britų atakų 
Trondheime sustreikavę dar 
bininkai, kurie dirbę prie 
Trondheimo laivų bazės sta 
tybos.

Japonų nuostoliai 
Kinijoj 10,000

Chungkingas, birželio 5 
d. — Kinijos karo vadovybė 
šiąnakt paskelbė, jog vakar 
kovose prie Chushein, gele
žinkelio centro vakarinėj da 
lyj Chekiang provincijos, 
nukauta apie 8,000 japonų.

Tuo būdų japonų kariuo
menės nuostoliai Kinijoje į 
dvi dienas pasiekė dešimties 
tūkstančių kareivių.

Stebėtojai įsitikinę, jog iš 
šio kinų pranešimo galima 
spėti, kad šiuo metu vyks
tančios lemiamosios kovos 
už kontroliavimą Kinijos na 
zių iš kurių galima bombar
duoti Japoniją.

Philadelphia, birželio 5 d. 
— Pranešima, jog Ameri
kos kariuomenė ruošia kari 
ninkus tvarkyti Europos vai 
stybes, kai jos bus išlaisvin
tos.

mai skelbia, jog Hitleris ne
tikėtai atvykęs Suomijon 
pasveikinti suomių karo va
dą feldmaršalą Mannerhei- 
mą jo 75 metų gimtadienio 
proga.

Kartu su Hitleriu atvykęs 
ir feldmaršalas Wilhelm 
Keitei. Pasak nacių praneši
mų, vokiečių ir suomių vadų 
pasitarimuose dalyvavęs ir 
suomių prezidentas Risto 
Ryti.
Spėliojimai

Tačiau informuotieji bri
tų sluogsniai spėlioja, jog 
Hitleris Suomijon vykęs pa
aiškinti suomiam britų avi
acijos atakas Vokietijon ir 
jų reikšmę sumažinti.

Kai kurie britų sluogsniai 
spėlioja, jog Hitleris galįs 
planuoti naujus žygius šiau
riniam Rusijos fronte, ypač 
prieš svarbų Murmansko 
uostą, per kurį vyksta Ru
sijon sąjungininkų parama 
Rusijai.

Nacių nuostoliai
prie Rževo dideli

Maskva, birželio 5 d. — 
Pranezšimai iš fronto skel
bia, jog sovietų kariuomenė 
padarė naciams milžiniškus 
nuostolius, kurie bandės 
prasiveržti pro rusų linijas 
iš Rževo, kai tuo pačiu lai
ku ruaų aviacija bombarduo 
ja vokiečių fronto linijas.

Taip pat pranešama, jog 
didelių nuostolių vokiečiams 
padaryta Donetso baseine, 
kur vokiečiai bandę praves
ti ofensyvą.

I
Rusų priediniai praneši

mai sako, jog graikų parti
zanai užpuolę traukinį, ga
benusi britus belaisvius ir 
išlaisvinę 300.

gę skandint laivyną
VVashingtorias, birželio 5 

d. — Atsakingidiplomatiniai 
sluogsniai Washingtone šian 
die paskelbė, jog Prancūzi
jos laivyno jūrininkai Tou- 
lon uoste yra pasirengę skan 
dinti savo laivus, jei juos 
bandytų pasiimti vokiečiai 
ar kas nors kitas.

Šie sluogsniai praneša, 
jog Prancūzijos žmonės lau
kia, kad sąjungininkės tau
tos nugalėtų ašį ir jie tebėra 
draugingi Amerikai.

Britai atakavo
nacių teritorijas

Londonas, birželio 5 d. —
’ Šiandien britų aviacijos bom 
'banešiai vėl pravedė atakas 
nacių teritorijose.

Pirmieji anglų aviacijos 
daliniai bombardavo priešo 
taikinius per dvi valandas. 
Po trumpos pertaukos kiti 
bombanešių daliniai nuskri
do Europos kontinentan.

Tuo tarpu pereitą naktį 
vokiečių aviacija atakavo 
tris Anglijos miestus šiau
rrytiniam pakraštyje. Viena 
me miestelyje vokiečiai nu
metė raketų, bet priešorlai- 
vinių pabūklų buvo nuvyti 
nespėjo bombų numesti.

Libijoj sulaikė
nacių tankus

Kairo, birželio 5 d. — 
Britų komunikatas šiandie 
paskelbė, jog anglų kariuo
menė ir aviacija atmušė 
ašies kariuomenė ir tankus, 
bandžiusius atakuoti strate- Į 
ginę dykumos tvirtovę Bir 
Hacheim, Libijoje.

Tačiau atrodo, jog marša 
las Rommelis koncentruoja 
savo pajėgas atakoms ant 
Bir Hacheim ir Ain EI Ga- 
zala.

Autoritetingai esą pranešta, 
jog japonai vartoja dujas

Apie dujų vartojimą Europoj nežinoma
Washingtonas, birželio 5 

d. — šiandie Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, jog 
vyriausybė gavo pranešimų,

Indijon atvyko 
sąjungininkų 
karo parama

New Delhi, birželio 5 d. 
— Japonams prisiartinus 
apie 45 mylias į rytus nuo 
Indijos pasienio britai šian
die paskelbė, jog didžiausia 
grupė lavų, bet kada atplau 
kusi Indijon, atgabeno para 
mos Indijos rytinin uostan.

Karinė parama susideda 
iš lengvųjų ir sunkiųjų anti 
tankinių pabūklų ir priešor- 
laivinių armotų, Amerikos 
ir Anglijos sunkiųjų ir leng
vųjų tankų ir didelio skai
čiaus kariuomenės ir teki
nimo štabo.

Atvykusiųjų laivų grupė 
buvusi tokia didelė, jog jie 
negalėję tilpti viename uos
te. Visa parama atagabenta 
be jokių nuostolių.

Tuo tarpu japonai pasis
tūmėjo iki Homalino, 45 my 
lios į rytus nuo Indijos, ir 
skubiai siunčia daugiau ka
riuomenės Chindwin upe.

Nuskandino dar 2
japonų submarinus

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, birželio 5 d. — 
Sąjungininkų orlaiviai, sau
godami svarbiausius jūrų 
kelius, kuriais plaukia Ame
rikos karo reikmenys Aus
tralijon, nuskandino du Ja
ponijos submarinus ir gal 
net tris Australijos pakraš
čiuose.

Tuo būdu per paskutinią
sias penkias dienas sąjungi
ninkai nuskandino penkis, 
gal septynis japonų subma
rinus.

Gen. Mac Arthur štabas 
taip pat paskelbė, jog sąjun 
gininkų aviacija vakar ata
kavo japonų bazes salose į 
šiaurę nuo Australijos.

Amerika susitarė
su sov. Rusija

Washingtonas, birželio 5 
d. — Manoma, jog Jungti
nės Valstybės ir Rusija šian 
die priėjusios naujo susita
rimo planuose šiam karui 
laimėti.

Tikima, jog šie susitari
mai yra išdava paskutinių-

kad Japonija savo kare 
prieš Kiniją vartoja naudin 
gąsias ir kenksmingąsias 
dujas.

Prezidentas pabrėžė, jog 
Jungtinės Valstybės atsa
kys tuo pačiu, jei Japonija 
nesiliaus vartojusi šią “ne
žmoniško karo” formą. 
Autoritetingi pranešimai

Spaudos konferencijoj Pre
zidentas pažymėjo, jog pra
nešimai apie Japonijos var
tojimą naudingųjų dujų yra 
autoritetingi.

Spaudos atstovams Prezi
dentas perskaitė trumpą vai 
stybės departamento pareiš 

‘ kimą, kuriame pabrėžiama, 
kad Jungtinės Valstybės 
nuodingųjų pavartojimų 
prieš Kiniją ar bet kurią są- 
jungininki valstybių laikys 
žygiu prieš Jungtines Vals
tybes.
Pareiškime pažymima, jog 

Jungtinės Valstybės yra pil 
nai pasirengusios pravesti 
pilną retribuciją ir “atsa
kingumas priklauso Japoni
jai”.
Europoj ndaišku

Toliau savo pareiškime 
spaudos atstovams Prezi
dentas pareiškė, jog apie 
nuodingųjų dujų vartojimą 
Europos fronte esą gauta 
pranešimai, bet kol kas jie 
nėra autoritetingi.

Vienam laikraštininkui 
paklausus ar ir Europoj bū 
tų pavartota nuodingosios 
dujos, jei šie pranešimai bū
tų autoritetingi, Preziden
tas pažymėjo, jog klausėjas 
turėtų žinoti, kad klausimas 
nepradėtinas su žodžiu ‘jei’.

Naciai gamins
gumą iš pienių

Berlynas, birželio 5 d. — 
Vokiečių radio paskelbė, jog 
Vokietija auginanti pienių 
(dandeloins) grupės augala, 
kad iš jo syvų pasigamintų 
gumos. Pasak radio, augalo 
syvai yra tokie, kurie pri- 
duodą elastingumo intetinei 
gumai.

Nacių pranešimas pareiš
kia, jog augo syvai, naudo
jami gumos gamyboje, ran
dami augalo šaknyse.

Midland, Mich. birželio 5 
d. — Iš naujai išrastos sin
tetinės gumos šią vasarą bu 
šią gulima atnaujinti 1,000,- 
000 auto padangų į mėnesį.

jų konfidencialių Jungtinių 
Valstybių, Anglijos ir Rusi
jos pasitarimų.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAME
O, kaip gražu, | 2\E“
taip malonu langą bažnyčioj ir naują bal-

; dakymą.
Prašom atsilankyti pis Sveikinu 

mus, j Vaukeganą. čionai , 'I
pamatysit tikrą lietuvių ko- NfUJ" Paslrodz‘u’ j
loniją. ypač dabar, pavara- į°"de"tą . “ kolonijos,
rį. Darželiai pilni žaliumy-i geidaujama, kad laika nuo 
nų, įvairių gėlių, net daržo- la‘k° P^tų mūsų senam 
vių. Lietuviai tikri žemės!žm,ų raseJUI’ kuns v-enas 
mylėtojai ir ką jie su ja ne-1 neapsidirba.
padaro. Pavasariui išaušus, Į Suskambėjo varpeliai 
kiek kas turi - didelį ar jr tapo sumainyti tedeliai
mažesnį žemės sklypelį — 
dirba, purena ir nori, kad 
joj per vasarą razetos žy-{

gegužės 30 d. Vinco Jakai
čio Jr., su Angeline Pasie- 
wicz iš No. Chicago. šliūbą

MEL OTT SETS NEW NATIONAL LEAGUE K ECO KI)

-
\ . A .4 '"y. • H,

• ■ • V'Mf. iv,' A X X .-'i ' '

1 "Draugau” Acme
v-v j

dėtų, rūtos, mėtos kvepėtų.1 day- klodas”'kun' Julia I Mel New Yor^ Gi&nts manager, plies out in 3rd. inning of Cubs game at Chi- 
Na, ir reikia pasidžiaugti g^zenski šv^ Rožančiaus cago’ drivin£ in teammate Bill werber, to sėt new National League record of 1,583 
pažiūrėjus į lietuvių darže- , . V t k V i runs'batted_in- Umpire Pinelli and Crubs oatcher McCullough watch the play from
liūs. čia žydi lelijos, ten žy-' jvyk„ keturių “Auditorijoj51 behind the plate’
di pinavijos, tarsi, visas svie n ,F J ’ | Dalyvavo apie pora šimtų
tas žydėti pradėjo. O. kaip 
gražu turi būt Lietuvoj, iš

i svečių: giminių ir pažįsta* 
Į mų.

kur tie žmonės atvažiavę.
Vienos lietuvės moteries, ne- Svarbūs susirinkimai 
toli Lietuvių Auditorijos, į gį sekmadienį, birželio 7 d. 
vietoj kokių nors medelių, j-,us; gv Baltramiejaus drau 
nuo gatvės pusės visas lo- Į gįjos i vai. popiet, Lietuvių
tas rūtomis apsodintas. Auditorijoj; Amerikos Lie-

WISCOHSINO LIETUVIU ŽINIOS
t

Stambios aukos 
misionieriams

i ro parapijos salėje. Buvo 
susirinkę nepaprastai daug 
svečių iš visur, ne tik iš Ra
cine. Sudėta graž ų sveiki-

Raciniečiai yra pasiryžę į- nimų ir gausių aukų.
Šia proga nuoširdų ačiūtaisyti šv. Juozapo altorių

Dumskienei, Elenai Vasi
liauskienei, Kazimierai Su- 
gentienei ir Onai Vasiliaus
kienei už tokį skanų pavai
šinimą, o sodalietėms už 
mandagų patarnavimų prie 
stalų.

Taigi, kaip gražu, oh, gra- tuvių Klubo 2:30 vai. po kun. J. J. Jakaičio rūpesčiu visiems ir vfsoms, kurie ko-
žu pas mus, Vaukegane. 
Parvyko atostogų

piet Lietuvių Auditorijoj;| pastatytoje naujoje bažny-
visų draugijų (vyrų ir mo
terų) valdybų ir išrinktų dc-

Pranas (Fritz) Galinis, ku legatų reikale Lietuvių Die 
ris tarnauja U. S. laivyne nos 4 vai. Lietuvių Audito- 
parvyko porai savaičių atos- j rijoj. Prašomi visi laiku su- 
togų pas savo tėvus Mykolą, i sirinkti.
seserį ir švogerį Paluckus.
Pranas yra Navai Reserve gĮ Dambinskis Sr _ „j. 
ir jau virs metai kaip nebu- vaizda Lietavių Auditorl;C3 
vo namie. jau anĮra savaitė kaip su-
Apsivedė negalėjęs. Randasi namie ir

_ ., .. , _ jaučiasi geriau. Gal. neužPraeitą savaitę susituokė * ,v 7 , ,
Valerija Pipčiūtė su Juozą- 1 1 ar
pu Rimkum iš Kenosha,
Wis., Šv. Baltramiejaus baž
nyčioj. Šliūbą suteikė kle 
bonas kun. J. J. Čužauskas 
Jaunavedžiai po trumpų a- 
tostogų apsigyvens Keno- 
shoj.
Cukrų patys atsineš

Šešių Šeimynų Klubas nu
tarė ateity, kuomet suseina 
kortuoti, kurie mėgsta ka
vų, cukraus turi atsinešti 
iš namų.
Parvyko atostogų

Kapitonas Leonard B. Ja
kaitis iš Camp Leonard 
Wood, Mo., su žmona poros 
savaičių atostogas leidžia 
pas savo tėvelius Vincą ir 
Domicėlę Jakaičius No. Chi
cago.

Remontuoja svetainę
Lietuvių Auditorijos apa-* Valeria Pipcius, duktė sė

tinė svetainė naujai išdažy-1 nų Waukegano gyventojų

čioje, Argentinoje. Tuo tiks
lu Ona Sokelienė eina per 
raciniečių namus rinkti au
kų. Jai neprastai sekasi. 
Praneša, kad W. Petkus da
vė $30.00, Anna Žakas ir 
Juozapas Riki j a aukojo 
$25.00, Kaz. Stulgis $3.00,

kiu nors būdu prisidėjo prie 
šių pagerbtuvių.

Nuoširdus lietuviškas a- ' 
čiū Šv. Kazimiero draugys- i 
tei, Šv. Cecilijos chorui, Mal
dos Apaštalystės draugys
tei, LRKSA kuopai, Rožan- 
cavos draugystei, Altorių

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvežtajame 
po vi-ą 
Cliicago.

En rikas

Parapijos komiteto 
susirinkimas

Pet. Navickas $8.00, N. N. P’,ošimo draugijai, parapi- 
$8.00, Matcušas Tila $3.00, Uos *0^^“ * komisijai.
Amilija Pučinskas $5.00, 
Petras Sokelis $5.00, Matt 
Sokelis $5.00 ir Adomas Put- 
na $5.00.

Visiems ir visoms nuošir
dus ačiū už suteiktas dova
nas lietuvių bažnyčiai Pietų 
Amerikoje. XX

Ačiū šeimininkėms: Onai

Šv. Baltramiejaus parapi- --------------------
jos komitetas laikė mėnesi-1/*„*;• 
nį susirinkimą gegužės 311 V^Ziai PBCJCrfifcte,
d. Nutarta parapijos meti-' ačiū! 
nį pikniką ruošti liepos 12!
d. Foss Parke, No. Chicago.z 7
Pirmininkais pikniko išrink
ti Povilas Leonaitis, J. Gil- 
bert, J. Leškis ir J. Kuzins- 
kas. Felix Rayūnas yra iš
rinktas transportacijos pir
mininku.

Pikniko laimių knygelės 
išdalintos gegužės 31 d. Ku
rie dar neturite, kreipkitės 
į kleboniją, arba į parap. 
komitetą.

Gegužės 24 d. mano 10 
metų kunigystės sukaktuvių 
proga suruoštas nepapras
tas pagerbimas Šv. Kazimie-

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
atsakomingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
TARDS S0R8

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ..

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOLT,EVAIM> 0011

Ištekėjo į Kenosha

ta. Iš lauko pusės irgi bū
sią padaryta daug taisymų. 
Visko po biskį

Šv. Baltramiejaus parapi
jos metinis piknikas jau pa
skelbtas: įvyks liepos 12 d. 
Foss Park, No. Chicago. Ko
misiją sudaro: pirm. Povi
las Leonaitis, vice pirm. Juo 
zapas Grubliauskas, pagel- 
bininkai J. Leškis, Jonas Ku 
zinskas ir Feliksas Rayūnas. 
Atsilankiusiems skiriama do 
vanų $25.00 pinigais, 

šešių šeimynų

Pipcių, 1035 North Avenue, 
gegužės 16 d. ištekėjo į Ke- 
nosba, Wis., už Juozapo Rim 
kaus, gyv. adresu 4337 — 
17 Avė.

Iškilmingas šliūbas buvo 
Šv. Baltramiejaus bažnyčio
je. Jaunai porai moteryste 
rankas surišo ir žiedus su
mainė Mišių šv. metu kleb. 
kun. J. Čužauskas. Liudinin
kais to buvo: Josephine, E- 
leanor, Frances ir Patr cii 
— visos trys jaunosios se
serys. Pabroliais buvo Wal- 
ter Skirius, Alfred Laurin,

mėnesinis įvykis buvo Sį kar i’'Jnoi° «lmln6s ir Henry 
tą pas Kazimierą ir Alice Laban' jaunoi° draugas. 
Vasylius užpraeitą šeštadie- i Vestuvių puota buvo šu
nį. Lošta kortomis ir kau- ruošta Lietuvių Auditorijoj, 
liukais. Dovanas laimėjo vi- kurioj dalyvavo virš 150

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINfJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St)
Telepboae: — EUCLID MM.

— REZIDENCUA —
1441 So. SOth Avė., Cicero, Dl 

TeL: Cicero 7681

si. O kas liko, klubas suvar- svečių. Rap.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora akių visam ąy- 
vonlmul. Haujroklte Jas, leisdami 
ISearzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

(rali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akliUų, kurie pašalina
visą aklų (tempimą. ..

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMFTRIKTzM
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAI, OR‘13, Cblcaąc 

OTTBO VAI.ANDOS; 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir SeKtad. 1:80 a. m.
iki 7:0# p. m. ~

Daug ir čikagiečių buvo 
atvykę į iškilmes ir jiems 
tariu nuoširdų padėkos žo
dį. Lai Dievas visiems šim-. . . teriopai atlygina.

i
Kun. A. Jeskevičius, MIC. i

xW<rLk? STU DI35* Sįtreet

■oorar ’ 7
ADVANCED PHOTOORAPHY 

LOUeST POSSIBLR PRIVES 

PHONE LAFAYETTE HIS

%

DR. VAITUSH, OPT.
1.1 KTI'VIS 

4KIV GYDYTOJAS 
ShUCKIlHTAh

Hurlri JO metų praktikavimo aklą 
taisyme lr gydyme 

GERAI P KITA1KJH TI ARIMAI 
oat&Uys kreivas akla, truraparegyet<
tr tollregyste;
palengvins aklų Įtempimą, pratalto* 
galvos sk&udljlmą, svaigimą lr akli 
karkti.

MODERNISKIAUSl, TOBULIAUSI 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Speciali atyda atkreipiama 1 valku
akla.
Akiniai pritaikomi tiktai kada reikia 

V Al JANUOS:
t U-Los Iki 8-toa valandos kasdien. 

Sekmadlerlala pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 1373

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

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

Telefonas CALunaet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Rnom 24114 Tai. STAte 7572

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

buvusia
Assistnnt State’s Attorney 

of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktiką 

po antrašu:
One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tel.; It.\N«l»lph SS22 
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose. 
Specializuoja kriminališkuose srityse.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

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

Ofiso teL CANaI 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Res. toL: HEMIock 5150

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 motų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Tel. CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tol. VIRginia 0036 

Residencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Res. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office UL HEMIock 4848

i DR. J. J. SIMONAITIS
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
j Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 

Ketvirtad. ir Nedčliomis snaitarus.
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offieo UL YARda 4787 
Namų UL PROipect 1930

ToL YARda 6921.
Ros.: KENvrood 6107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL: ano 1-3; nno 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22}.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS: 

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

Telefonas CANaI 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 24 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.

Res. telefonas SEEley 0434.

Ofiso Tel............... VIR&inia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvvay 2880 Chicago, IIL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cennak Rd.
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—b v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornla Avė. 

TeL REPublic 7868

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 pagal sutartį.

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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenvvood 4300

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

Tel. CANaI 0287
Rea. UL: PROepect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROspect 6737 
Namu telefonas VlRginia 2421

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. vak.; trečiadieniais nuo 9:09 

vab erto Iki ll:|| raU ą«e»B.

Rez. Tet LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayėtte 3210

Jeigu Neatsiliepia — 
gauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 iu 4 popiet

i nm U Pasai Riialtarlms

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDvvay 0001 
Rea. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

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

Hnrrison-Crawford Medic.al Bldg.
523 SO. CRAWFORD AVĖ. 

(Pulaski R<1.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park West

Rez. Tel.: DIVEKSKY G800

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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PAIEŠKOMA NEŽINIA KUR DINGUSIŲ LIETUVIŲ
Bolševiku, vėliau naciu okupacijos ne tik 
suardė Lietuvos ūkį ir pramonę, bet išskirstė 
šeimas. Vaikai nežino kur randasi tėvai, 
o šie nežino, kur atsidūrė jų vaikai.

(Pabaigai i
21) Ign. Lukšas ieško sū- j 

naus vyr. Įeit. Igno Lukšo, 
kuris tarnavo Karo Mokyk
loje Vilniuje ir kur išvežtas 
Rusijon.

22) S. Darginavičius, Kau
ne. Lukšio 3 ieško Vaclovo 
Darginavičiaus-Dargenio, ku 
ris tarnavo ulonų pulke, pas
kum perkeltas j Pabradės 
poligoną.

23) Kario Stasio Jasiule.- 
vičiaus, tarnavusio kariuo
menėje, ieško brolis Kaune. 
24) Anelė Križauskienė ieš
ko Antano Križausko, kuris 
buvo pirmųjų okupantų lai-1 
komas kalėjime. Pagal Kau
ne kalėjimo dokumentas iš
vežtas pernai balandžio 9 
d., pagal Raudon. Kryžiaus • 
žinias, birželio 22 d. iš IX 
forto.

“Nežinia kur dingusiais” j 
paskelbti šie asmenys:

1) Joniškio teismas —, 
Vacį Beniušą, kurio turto 
globėja paskirta jo žmona 
Eugenija Beniušienė.

2) Joniškio teismas — Ka-' 
zimierą Liaudanską.

3) Kauno teismas — Ste
faniją - Kazimierą - Korlie- 
nę - Ingelevičiūtę, kurios 
turto Kaune, Seinų g. 28, 
globėju paskirtas jos brolis 
Vladas Ingelevičius.

4) Stasę Skalandžiūnaitę- 
Masevičienę - Masėnienę, ku
rios turto globėja paskirta 
sesuo Liūda-Jadvyga Gar- 
kauskienė, Kaune.

5) Antaną Kvaševičių, ku
rio turto globėja — jo žmo
na Emilija Petruševičiūtė- 
Kvasevičienė, Kaune, Lais 
vės ai. 5.

6) Antaną Gustaitį, kurio 
turto globėja — žmona Bro
nislava Gustaitienė, Kaun?, 
Duonelaičio 9.

7) Viktorą Savicką, kurio 
turto globėjas — Albinas 
Savickas, Būdviečių km., Pa- 
javonio vais.

8) Česlovą Budrevičių ir 
Jadvygą Ilendaitę Budrevi- 
čienę, kurių turto globėjas
— Albinas Ilendas, Kybar
tuose.

9) Joną Aušrotą, kurio 
turto globėjas — Pijus Auš
rota, Kybartuose.

10) Mureiką Praną, 29 m. 
amžiaus, kurio turto globėja
— jo žmona Ona Mureikie- 
nė, gyv. Kriukių miestelyje.

11) Juozą ir Marcelę Ra
džiūnus, kurių turto globė
jas Pranas Grybinas, gyv. 
Meškeliūnų km., Paežerėlių 
vais.

12) Joną Jaruševičių, ku
rio turto globėja jo sesuo 
Marija Bakšienė-Jarusevi- 
čiūtė, Daugų valsč.

13) Joną, Adomo sūnų, 
Paukštį, kurio turto globė
jas — Vincas Paukštis, Birš
tono vais.

14) Juozą ir Antaną Plaus 
kus, kurių turto globėja — 
jų sesuo Kotrina Bedorfie- 
nė-Plauskaitė, Alytaus vais.

15) Pranę Uksienę-Zmit- 
raitę ir Domicėlę Zmitraitę, 
kurių turto globėjos — Ma
rija Zubavičienė-Zmitraitė ir 
Ona Navickienė Zmitraitė, 
Jėzno valsč.

16) Anastaziją Turauskai- 
tę-Karpuškienę, kurios tur
to globėja — jos sesuo Tu- 
rauskaitė Kazimiera, Alovės 
vais.

17) Albiną Paulauskaitę- 
Šapokienę, kurios turto glo
bėjas — jos vyras Juozas 
Šapokas, Alytuje.

18) Borisą Petkevičių, ku
rio turto globėjai — Apolio- 
nija Sargalienė ir Nikode
mas Sargelis ir Janina Sa-

NUTAIKYTA Į JAPONUOS ŠIRDĮ

SCALI OF MILIS
?o r

Žemėlapiu rodoma, kur yra Dutch Harbor, Alaskoj, ir 
kaip ta vieta savo aštriuoju kyliu revolverio pavydale 
nutaikyta stačiai į Tokijo už 2,850 mailių.

Ar žinai, kad
1812 metais kare ameri

kiečių su britais vienam lai
vyno mūšy prie Nova Sco- 

' tia pasižymėjo amerikiečių 
Laivo Constitution komen
dantas Isaac Hull. Kai bri
tų laivynas buvo nugalėtas, 
I. Hull britų kapitono pa
reikalavo ne kardo, bet ke
purės. Mat, prieš kiek laiko 
I Hull buvo suėjęs laižybų 
iš kepurės su vienu anglu, 
kad jų laivai nenugalės a- 
merikiečių laivų.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP U’ANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

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

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS

VALYMUI MOTERYS
Reikalinga moterų prie šlavimo, 
Mazgojimo ir dulkių valymo dailių. 
Atsišaukite į "Employment" ofisą 
ant 4-to aukšto, nuo 9:30 vai. ryto 
Iki 12tos vai. (pietų).

VVIEBOLDT’S 
Ashland, Monroe ir Ogden

dūnienė, Gelvonų valsč.
19) Rapolą Bobiną, kurio 

turto globėja — Marė Bo- 
binaitė-Uleckienė, Sangrū
dos vais.

20) Veroniką Obolevičie- 
nę Klimaitę, kurios turto 
turto globėjas — Jurgjis 
Klimas, Rumšiškyje.

21) Igną Pakenį, kurio 
turto globėja — jo žmona 
Marija Pakėnienė, Kaune, i 
Daukšos 10.

22) Stasį Tomkevičių, ku 
rio turto globėja — Ona Gri
galiūnienė, Šiauliuose. 23) 
Kostą Dulksnį, kurio turto 
globėja — Adelė Dulksnie- 
nė, Kaune, Tulpių 17.

24) Viktorą Prokopą, ku
rio turto globėja — motina 
Elena Prokopienė, Onušky
je.

25) Povilą Kristapavičių. 
kurio turto globėja — jo 
žmona Bronė Kristapavičie- 
nė, Garliavos valsč.

26) Šutą Justą ir Šutienę 
Vencealaviją, kurių turto 
globėjas — Grigonis Ignas, 
Rokiškio valsč.

27) Praną Indriūną, ku
rio turto globėjas — Anta
nas Indriūnas Kamajų valsč.

28) Juozą Seibutį, kurio 
turto globėjai — Juozas Sei- 
butis ir Seibutytė-Ališaus- 
kienė Aldona, Rokiškio vai.

29) Juozą Levulį, kurio 
turto globėja — Anelė Vaikš 
norienė, Kapčiamiesčio vai.

30) Kostą ir Magdę Šimai
čius, kurių turto globėjas — 
Jonas Eidukaitis, Kaune.

31) Mariją Karvelytę, ku
rios turto globėja — Ona 
Stankevičienė, Aukšt. Pane
munėje.

32) Aleksandrą Marcinke
vičių, kurio turto globėjas

—. Juozas Butvinskis, Petra
šiūnuose.

33) Arsenijų Tamariūną 
ir Oną Šokaitę-Tamariūnie- 
nę, kurių turto globėjas — 
Juozas Šokas, Kaišiadoryje.

34) Stasį Kairukštį ir O- 
ną Kairiukštienę, kurių tur
to Vievio valsčiuje, globėju 
paskirtas Vytautas Kairiūk
štis.

127 asmenys pripažinti 
šventaisiais, yra palaidoti 
Killeaney, Airijoj, bažnyčios 
šventoriuje.

(Įsteigta 1889 m.

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Mcmorials Erected Anytvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan Chamber of Commeroe.

MODERNI IftvidinS PARODA: 
4535 \V. tVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPuhllc 4298

VALANDOS: Kaadien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vai.

ais

ANTANAS
ASTRAUSKAS

Gyveno 7149 So. Washtenaw 
Ave., tel. l’rospect 1546.

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

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr.. Naujamiesčio 
parap. Vibarų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Kazimierą, (po tėvais 
Biadaitė , dnkterį Bernice, jos 
vyrą l.ouis Ackerman tr anū
ką Robert, brolį Klemensą, 
brolio vaikus ir dukterį. 4 
pusseseres Marcellą Kirdeikis, 
Stella Watkins. Anna Milinas 
ir Mrs. Adrikus tr ją šeimas, 
6 švogerkas ir 5 šv-gėrius, ir 
daug kitų giminią, draugą 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koply
čioje, 6812 So. \Vustern Ave.

Laidotuvės įvyks antradien). 
Birž. 9, iš koplyčios 8:00 vai. 
.ryto bus atlydėtas j Gimimo 
švenč. Pan. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kupinos.

Nuoširdžiai kvlečame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė Zen- 
»•»>•. Brolis, I*urHescrčs lr Gi
minės.

laidotuvių Direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Telefo
nas Yards 11 38-1139.

LUMBAGO
ARTHRITIS — NEPRITIK 

ir RHeumat zmo Kenčiantiejl 
Gauna Greitą Pagelb • naudojant

LUMBKX and ANODYNE OT1, 
Parslducda pas — saft
STEVEN’S PHARMACY

903 W. #Srd St. Englewoo<l #515

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidottnii Direktorius
AMBUEANCE Dieną lr NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Radlo Prorramaa — 18:9. yal. antradienio Ir šeštadl.nlo rytala 
iš Stotlea WHIP (1620), au P. šaltlmleru.

NAMŲ PARDAVIMAS
BRII>GEI*ORTE

3 aukščių mūrinis namas. 3 pa
gyvenimų po 5 kambarius. Kaina 
$3,500.
2 pagyvenimų mūrinis namas. 2 
po 4 kambarius. Kaina $1,600.

BRIGHTON PARKE
3 aukščių mūrinis namas. 3 po 5 
kambarius pagyvenimui ir vienas 
3 kambarių pagyvenimas. Arti 
prie gatvekario. Kaina $12,5(1(1.

M ARQ1 EITE PAR l< E 
2 aukščių mūrinis namas, 6 pa
gyvenimų — 2 pagyvenimai 3% 
kambarių, 4 po 4 kambarius. 
Kaina labai prieinama. Netoli 
šv. Kazimiero vienuolyno.

Kreipkitės prie 
M. J. KIRAS

REAL ESTATE — INSURANCE
3251 So. llalshMl Street 

Tel. VICTORY 0399

ONA PETKIENĖ
(po tėvais Gcdmaniūtė)

Gyveno 1755 Fillmore St.. 
Gary, Indiana.

Mirė Birželio 4 d. 1942 m.. 
1:30 vai. po pietų, sulaukus 
53 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno upie 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Aleksandrą: 3 sūnus — 
Alexander Jr.. Walter (avia
cijos kariuomenės skyriuje, 
Santa Ana, Calif.) ir Stanley; 
brolį Klemensą Gedmaną (De
troit. Mich.), ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų.

Velionė prikausė prie Ro- 
žančiavos draugijos šv. Kazi
miero parap.. Gary, Ind.

Kūnas pašarvotas Pruzin 
Funeral Home, 620 West 15th 
Ave., Gary, Indiana.

laidotuvės jvyks pirmadienį. 
Birželio 8 d. 1942 m. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Kazimiero purapijos 
bažnyčią. Gary, Ind., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Calvary kapi
nes, Gary. Indiana.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažfs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

AUTOMATIC SCREAV MACHINE 
OPERATORIAI ir SET-UP vyrai 
dirbti pele Acme mašinų. Dienomis 
ir naktimis darbai Ir "overtlme.”

CICERO SCREAV PRODUCTS 
1857 Flilton st.

Tel. MONro* 0823

TOOL MAKERS
Patyrę prie "jig" ir "die" darbų.

Tool & Cutter Grinders
Patyrę prie Milling Machine Cutters. 
Daug yra "overtlme” darbo.

TRIPLES CORP. OF AMERICA 
2403 No. Oakley Ave.

MOLDERIAI
GRINDINIS DARBAS. Patyrę prie 
breso, geležies ir aluminum.

IIOU’ABD FOUNDRY 
1700 No. Koitner.

MAINTENANCE VYRAI 
TOOL & DIE MAKERS

GERA ALGA — ATSIŠAUKITE — 
RHF.F.M MFG. CO.

3425 So. Kedzie Ave. tel. IjAF. 1435

LATHE HANDS — pirmo kleso. 
Aukščiausia alga mokama. Turi būt 
pilietis, Defense darbai, “ove time”.

HI’EPER MACHINE VVORKS 
115 So. Clhiton Street

ARMATURE INSERTORS 
AND CONNECTORS

ATTKŠČ'I AUSTOS AT.GOS YRA MO
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.
RUSSELL ELECTRIC CO. 

340 West Huron Street
BRUSH MAKERS. SETTERS. 
DRAVVERS ir BORERS — pastovūs 
darbai guarantuojatna. Abelnas už
mokestis $50.00 į savaitę.

RALPH L. C.ORKER 
1308 No. ĮVestern Ave.— VRM. 4111

CLEVELAND PLANER 
OPERATOR

SINGLE POST — 42 INCH BED,
with largo jobblng shop experience. 
Mušt be able to do large variety on 
set-ups and operate with minlmum 
of suporvision. For planing large 
castings, plane angles and surfaces 
to angles, inside planing, perlodi- 
cal planine, tapered jlb keys and 
machine tool bases. 60 hour work 
week. Proof of citizenship reąulred. 
APPl.Y:

FOOTE BROS.
GEAR tl MACHINE CORP.

4550 So.. Wcstem Blvd.

EMPI.OYM ENT AGENCIES

27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTKRIM—VAIKINAM 
IR MKItOINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
Al kos — nuo $24 Iki $110 J savaitę

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

IEŠKO DARBO

MOTERIS PAIEŠKO NAMŲ DAR
BO. Patyrus prie gaminimo valgių. 
Nori gauti vietą kur nė a mažų vai
kų ir nereikėtų skalbti. Pašaukite: 
BOITI.EVARD 502# sekmadieni arba 
pirmadienį.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortuoti pnpierio a'mntu. Afiša li
kit prie; ROCCO RIZZO SONS & CO. 

500 So. Green S«.

BEAUTY OPERATERKOS
Relka’tngos tuojau. Turi būt grei
tos. atsakomingos. Pastovūs darbai, 
alga mokama.

.lEROM'S 1938 West «ftth St.

VEITERKOS reikalingos dirbt ilgo
mis ar trumpomis valandomis, 35c į 
valandą. Sikiuadi ni is nereikia 
dirbti. ENUHANGE TEAROOM, 327 
South Wells Street.

MOTERYS reikalingos — 8HAKERS, 
FEKDERS, FOLDERS. CHECKERS 
IR SIUVIMO MAŠINOMS OPE
RATERKOS. 5 dienų savaitė. 4u va
landų ir mokama I įkas ir pusė už 
"overtune”. AHCADIA LAl NDIlY, 
850 IVet IlOtli Street.

VEITERKOS reikalingos — trum
poms va’andoms, nuo 11 ryto iki 2 
vai. popiet, pastovūs darbai, gera už
mokestis. THE HOLOHAN, 171 W. 
Quinoy.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūši, specialy
bė. Rašykite dėl “Free Cataiogue” 
kainavimo sąrašo.

Prisiųsklte pluktus paštu "parcel 
post."

28 NO. LOOMIS STREET 
TEK MONroe 1397

ANT RENDOS

KAMBARIS IŠRENDUOJAMAS. di
delis lr naujai ištaisytas, dėl vienos 
ypatos ar poros, prie mažos suau
gusios šeimos. Be valgių, te’efonas 
namuose. Atsišaukite sekančiai — 

3231 S. EMERALD AVENVE 
(ant 2-tro aukšto iš priešakio)—————————>

IšRENDUOJAMA 1 ar 2 kambariai 
su visais patogumais dėl vienos ar 
dviejų ypatų. Galima vartoti virtu
vę.

šaukti* PROSPECT 10358.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park!. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo prli*žastis— liga. Kreipkitės prie:
Mr. \Valler Nutow, 2200 \V. 37th St., 
Chicago, II Inob.

BUČERNfi ir GROSERNE PARSI
DUODA. Našlė viena negali atlik
ti užlaikymo darbą, nes sūnus ne- 
už.i'go išeina į kariuomenę. Dėl to
lime nių informacijų kreipkitės se
kančiai:
2242 ĮVEST 23RD PI,ACE, nr pa
šaukto telefonu — CHEASAPEA- 
KE 1500.

PARSIDUODA MŪRINIS COTTA- 
•E, West Side, su 2 karams gara- 
žius. už prieinamą kainą greitam 
nrdavimul. At-išiuklt* sekančiu ad- 
;su: 2134 ĮVEST 23BD PLACE,
r pašaukite telefonu - CANAL #394

DEL GREITO PARDAVIMO — 
parsiduoda 2 namai, 2849 WEST 
24TH ST. BLVD., skersai gatvės 
nuo Harrison High school, 4 dideli 
fletai ir vienas mažesni . $80.00 į
mėnesį jeigos. Kaina $7.800. Ne ant 
mainų. Atsišaukite sekančiu adresu:

I 2935 IV. 25TII SI. (užpakaly Storo).

Nuliūdę:
Vyras, Sūnai. 
Giminės.

Brolis Ir

Laidotuvių direktor'us John 
Pruzin, Telefonas 9000 (Gary, 
Ind).

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PnONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVIČIUS
4348 South California Avenne

Tel. LAFayette 3572

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

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 West 2Srd Pisee 

Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street 
Tel. PULIman 1270

MAŽEIKA lr EVANAUSKAS 
8819 Litnanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlrhlgnn Avenue

Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 50th Avenne

Tel. CICERO 2109

6812 Sonth Western Avenue 
Tel GROvehiU 0142
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Taikos planai
Anglijos ministras lordas Selborne, kalbėdamas lor

dų rūmams, iškėlė visą eilę taikos klausimų. Anot jo, 
po šio karo už pasaulio taiką bus atsakingos keturios 
jėgos: Jungtinės Amerikos Valstybės, Didžioji Brita
nija, Sovietų Rusija ir Kinija. Vokietiją reikėsią lai
kyti visiškai nuginkluotą, bet aukščiau suminėtosios 
valstybės turės pasilikti apsiginklavusios. Tačiau p. 
Selborne nesiūlo “keršto taikos”. Jisai stipriai pabrė
žė pageidavimą, kad Jungtinės Amerikos Valstybės vi
sa pilnuma dalyvautų pasaulio vadovybėj. Amerikos 
vadovybė esanti reikalinga ir moraliniu, ir politiniu, 
ir ekonominiu, ir militariniu atžvilgiu. Kalbėdamas a- 
pie taikos reikalus, lordas Selborn mini tautų sąjungą 
ir stiprią miliciją tvarkai palaikyti.

Kad karo laimėjimas pareis nuo Amerikos, Angli
jos, Rusijos ir Kinijos, abejonės dėl to negali būti. Taip 
pat netenka abejoti ir apie tai, kad ir taikos atsta
tyme jos turės patį didžiausią balsą.

Bet, kad laimėtasis karas atneštų pasauliui ne bet 
kokią, ne laikiną, bet pastovią ir teisingą taiką, nepa
kaks tik aukščiau suminėtųjų valstybių bendradarbia
vimo. Reiks, kad visos tautos bendradarbiautų. Jos 
visos turės įeiti į Tautų Sąjungą ir kitokią tarptauti
nę organizaciją, kuri spręs kilusius tarp tautų ginčus. 
Kad tokios organizacijos nuosprendžiai nebūtų tušti žo
džiai, aišku, reikia turėti “tarptautinę policiją”, kuri 
sudraustų nusižengėlius ir tautų sąjungos nuospren
džius įgyvendintų.

Sulyg Atlanto čarterio ir Jungtinių Tautų pasira
šytos deklaracijos Vašingtone, visos valstybės, ar jos 
didelės, ar mažos, turės būti laisvos ir nepriklauso
mos. Tai pats tvirčiausias taikai pagrindas ir didžiau
sia garantija pastoviai ir teisingai pasaulio taikai.

Bet, jei tautų dauguma bus pavergta, jei, kaip Mask
va ir dalinai Londonas nori, mažosios tautos turės 
išsižadėti daugiau ar mažiau savo suverenių teisių, 
taika nebus nei teisinga, nei pastovi.

Nepaisant kaip maža yra tauta, ji turi teisę į lais
vą ir nepriklausomą gyvenimą. Ir tokiu gyvenimu gy
vendama, ji pasauliui daugiau duoda, daugiau sukuria 
ir pasidaro vertinga taikos palaikytoja ir stiprintoja.

Gerai, kad jau dabar keliami taikos klausimai, kad 
galvojama ir svarstoma. Bet bus dar geriau, jei bus 
duodamas žodis visų tautų žmonėms. Juk visi nori 
būti laisvi, visi trokšta taikos. Neišklausius jų žodžio, 
jų pageidavimų ir troškimų, taikos mamai ir vėl bus 
statomi ant smilčių.

Kadangi ir anglai ir kiti reiškia taip didelį pasiti
kėjimą Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis ir siūlyte 
siūlo joms didžiausią balsą pokarinio pasaulio atsta
tyme ir kadangi Jungtinių Valstybių vyriausybė net 
pakartotinai yra pasisakiusi stovėsianti už visų tautų 
laisvę, nepriklausomybę ir visų žmonių moralinę ir 
medžiaginę gerovę, galima tikėtis, kad bus išlaikyta 
ti© principai, kurie yra užfiksuoti Atlanto čarterio ir 
Jungtinių Tautų deklaracijos paragrafuose.

Kat. mokyklos ir patriotizmas
Kun. prel. Robcrt Magu i re, kalbėdamas Sv. Kazimc- 

ro akademijos mokslo metų užbaigimo iškilmėse, ge 
rai išdėstė katalikiškųjų mokyklų reikšmę ir vaidme
nį, kokį jos vaidina Amerikos gyvenime. Tasai katali
kiškųjų mokyklų vaidmuo yra taip didelis, kad joms 
pastatyti ir išlaikyti katalikai niek© nesigaili — nei 
sunkaus darbo nei gausių aukų. Katalikai savosioms 
mokykloms, anot jo, kasmet išleidžia virš 55 milijonus 
dolerių. Tai yra milžiniška suma. Bet jos katalikams 
negaila, nes tai yra puikus investmentas ne tik Baž
nyčios atžvilgiu, bet ir krašto ateičiai sustiprinti ir 
jo gerovei užtikrinti. _______

Prel. Maguire pažymėjo ir tą faktą, kad katalikų 
vyrų Jungtinių Valstybių kariuomenėj yra 31 procen
tas, kuomet krašte gyventojai katalikai nesudaro nė 
20 procentų. Iš to galima suprasti, kad katalikai yra 
patriotai. Kai reikia kraštą ginti, jie pirmieji stoja 
į kariuomenės eiles.

Tą didį patriotizmą Amerikos jaunuomenei įskiepi
ja ne kas kitas, bet katalikiškosios mokyklos.

Ką pasėjo, tą ir pjauna
Prieš pora savaičių Čekoslovakijoj buvo pašautas 

Vokietijos nacių “giltinė” Reinhard Heydrich, vyriau
siojo Gestapo (slaptosios policijos) vado dešinioji ran
ka. Praėjusiais metais jisai buvo pasiųstas sukylan
čius prieš nacių valdžią čekus malšinti ir valdyti. Šim
tams nekaltų žmonių galvos nuo pečių ritosi, kai jis 
valdė nelaimingąją Čekoslovakiją. Dėl to nestebėtina, 
jei ieškota progų Heydrichui atkeršyti. Vienas kartas 
nemelavo: jis buvo pašautas. Pagyvenęs keliolika die
nų, nuo žaizdų mirė.

Vokietijos naciai dėl savo kruvinojo komisaro mir
ties dabar planuoja tūkstančius čekų išžudyti. Čeko
slovakijos miestai pavirs kraujo ir ašarų klanais. Bet 
tai iššauks dar didesnę reakciją ir čekų ir kitų paverg
tų tautų žmonėse. Ne vienas nacių komisaras gal su
silauks Heydricho likimo. Juo labiau naciai lies pa
vergtųjų tautų kraują, juo greičiau sau galą susi
lauks. Nekaltai pralietas kraujas šaukiasi dangaus 
keršto. Galimas dalykas, kad pats Hitleris paseks ko
riką Heydrichą, vargu ir jis mirs savo mirtimi. Tik 
su juo gali būti dar blogiau — jis gali susilaukti Ju- 
dos likimo — pats pasikarti.

Tuo pačiu kartu, kai nacių “korikas” buvo pašau
tas Čekoslovakijoj, Lietuvoj liejosi žmonių kraujas, nes 
ten du nacių komisarai surado sau negarbingą galą 
ir dėl jų nužudymo keturi šimtai žmonių buvo nužu
dyta. Panašūs įvykiai dažnėja ir kituose nacių paverg
tuose kraštuose. Tai yra aiškiausias ženklas, kad vi
sur žmonės sukyla prieš savo pavergėius, prieš kru
vinąjį nacizmo siaubą.

Rašytojas-apaštalas
Cuba yra davusi katalikų pasauliui didį plunksnos 

darbininką — krikščioniškosios plunksnos vytį ir a- 
paštalą palaimintąjį Antaną Claret. Katalikai žurna
listai visuomet turėtų jausti jam dėkingumą ir reikšti 
pagarbą. Jis yra nepaprastai daug nuveikęs savo ga
bia plunksna.

Šio palaimintojo vyro pasekėjai — Tėvai Klaritai 
yra paveldėję jo energiją, didvyrišką dvasią. Kai be
dieviai Ispanijoj 1937 m. vedė nežmonišką katal’.kų 
persekiojimą, Klaritai neteko šimtus savo narių. Vie
nas jų namas visai buvo sunaikintas. Bet po metų jie 
atidarė seminariją Amerikoj, kuri nepaprastai greit iš
augo. Šiemet ir antrąją įsteigė ir praėjusį mėnesį pa
šventino.
. •

Meksika ir karas
Meksika ilgai vedė vidujinį karą, bet pirmą kartą 

savo istorijoj oficialiai paskelbė karą svetimai valsty
bei. Gegužės 22 d., kongreso pritarimu, prezidentas 
Avila Camacho paskelbė karą Vokietijai.

Darant tokį žygį, Meksikos vyriausybė ir žmonės, 
be abejonės, gerai nusimanė, kad tas aktas pareika
laus didelio pasiaukojimo, pareikalaus gyvybių, turto 
ir t.t. Bet, išrodo, to nebijoma. Meksika savo likimą 
artimai riša su Jungtinėmis. Valstybėmis, šio krašto 
žmonės, be abejonės, tą Meksikos žygį giliai vertina, 
nes tai yra aiškus pareiškimas gilaus pasitikėjimo sa
vo kaimynu — Jungtinėmis Valstybėmis.

Reikia tikėtis ir laukti, kad didysis pasiaukojimas, 
kokio pareikalaus karas, atneš Meksikai neįkainuoja
mai brangią dovaną — patvarią vidujinę taiką ir vie
ningumą, ko tas kraštas jau seniai laukia ir trokšta.

Amerika ir Lietuva
“Kad Baltijos kraštus reiktų prijungti prie Sovie

tų Rusijos neprasitarė nei vienas atsakingas ameri
kietis ir nei vienas jų laikraštis. Priešingumų gi yra 
devynios galybės. Reiškia, visuomenės opinija yra 
tų trijų mažų valstybių pusėje. Tai begalo svarbus 
dalykas.

Po šio karo Amerika bus galingiausia šalis pasau
lyje — militariniai ir ekonominiai. Ji, o ne kas kitas 
pasakys kokia turės būti taika. Imperialistai ir dik
tatoriai bus priversti atsižadėti kitų tautų engimo.”

“Sandara” rašo:
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 53-čiasis sei

mas įvyks birželio 22, 23, 24 ir 25 dienomis, Hartford, 
Conn. šis seimas, manoma, bus ypatingai svarbus, nes 
įvyksta šiais didelių neramumų, karo laikais. Reikia 
manyti, kad jis bus ir gausingas ir sėkmingas.

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 6 d.)

Tautų Federacija Rusijoj. 
Rusijos karo ministras Ke- 
renskis yra sumanęs įsteig
ti tautų federaciją nuo Bal
tųjų jūrų iki Juodųjų jūrų. 
Federacijon įeitų: Suomija, 
Estija, Latvija, Kurlandija, 
Lietuva, Lenkija ir Ukrai
na. Jos visos turėtų laisvę, 
tik su Rusija turėtų bend
rus užsieninius ryšius. Tau
tų federacijon įeitų su virš 
30 milijonų žmonių.

Reikalauja Lietuvai tary
bos..., Iš vokiečių armijos 
vadovybės Lietuvoj gegužės 
mėn. 30 d. pasirodė toks 
skelbimas: “Vyriausias va
das sutiko sutverti pasiti
kimą Lietuvos tarybą iš žy
miausiųjų lietuvių.”

•
Generalinis streikas Pet

rograde,... Rusijos sostinėj 
siaučia generalinis darbinin
kų streikas. Visam mieste 
veikia tamsieji gaivalai — 
anarchistai ir socialistai. 
Riaušėse daug užmuštų ir 
sužeistų.

•
Ukrainai autonomija... Ru 

sijos laikraščiai rašo, kad 
laikinoji Rusijos vyriausy
bė paskelbė Ukrainai auto
nomiją. Tai tarp ukrainų 
sukėlė didžiausią džiaugs
mą.

•
Sheboygan, Wis........ Čia

kalbėjo iš Chicagos atvykęs 
A. Sutkus. Tvarką vedė J. 
Mickeliūnas, kuris taip pat 
pasakė kalbelę.

Po svietą pasidairius
Amerikos balšavikai be 

džėlos, kaip ubagas be ter- 
bos — negali ap3eiti. Vieną 
paliuosavus, kitas turi už
imti jo vietą. Tokia jau jų 
viera.

Nesenai iš džėlo3 paliuo- 
suotas Earl Brovvder’is, 
Amerikos balšavikų partijos 
prezidentas ir viečnas kan
didatas (kaip dr. Graičunas 
į SLA) į visos Amerikos 
prezidentus, kad Sov. Rusi
ją prie mūs kontrės prijung 
tų, kaip buvo padaręs Lietu 
voj Paleckis. Dabar džiula- 
jaus pirmą dieną pradės 
dviejų metų džėlos terminą 
Welwel Warszower, kitu 
vardu žinomas Robert Wi- 
lliam Weiner, ir gi nemažas 
fišė, ba Amerikos balšavikų 
partijos finansinis pisorius- 
sekretorius. Ir tas už klasta 
vimą pasportų. Sudegtum! 
Atrodytų, kad Amerikos 
balšavikus tuo metu, kai 
Stalinas bučiavos su Hitle
riu, buvo apsėdus pasportų 
klastavimo cholera.

Kai kas sako, kad eili
niams balšavikams labai pa 
tinka, kuomet Dėdė Sumas 
jų fišes vieną paskui kitą so 
dima į džėlą. Sako, jiems, 
tas sudaro savotišką zabo- 
vą. Kai sėdėjo Brovvder’is, 
tai jie turėjo zabovos šne
kėti, mitinguoti, kongresuo- 
ti, aukoti, rezoliucijas rašy
ti, delegacijas siųsti, kad

būtų paliuosuotas tasai už 
“tokį mažmožį” taip mūri
jamas žmogus. Ši žabo va 
pasibaigė. Dabar prasidės 
kita. Pamatysit, vėl prasi
dės šnekos, mitingai, kon
gresai, aukos, rezoliucijos, 
delegacijos, kad būtų pa
liuosuotas Welwel, ba be jo 
Amerika negalės karo lai
mėti.

Įsivaizduokit, tavorščiai, į 
ką pavirstų svietas, jei to
kie dokumentų klastuotojai 
pataptų prezidentais, minis
trais!

Dar įdomu ve kas: dau
gelis didelių balšavikiškų 
fišių turi po keletą pavar
džių savo piktiems darbams 
paslėpti. Ir lietuviškų baisa 
vikų fišės nei vienas nesiva 
dina tikromis pavardėmis. 
Kad ir tasai, kurį kasdien 
matot ant pikčerio prieš ma 
ne besiklausantį mano šne
kų. Didieji gengsteriai taip 
pat yra žinomi keliomis pa
vardėmis. Tik kažin kurie 
kuriuos yra pasekę: balša
vikai gengsterius, ar gengs
teriai balšavikus.

. Spiepirvirvio Dumkos
Kai maskviniai buvo Kau 

ne tai Vytauto Didžiojo mu
ziejų uždraudė Vytauto Di
džiojo vardu vadinti, bet 
kai atsidūrė Maskvoje tai 
Vytautą Didijį pradėjo gar
binti visomis dūdomis ir 
simbolais. Vargas moko, 
vargas šoka.

Panelė Birželis

♦
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j 6783 Matusevičius, Lion- ta.
Įginas (Balys), born 1917, ! 6827 Maželytė, UršulėLIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 

RUSIJON VARDAI
plumber, res. Kaunas.

6784 Matusevičius, Anta
nas (Petras), farmer, res. 
Paberžė.

(Tomas), 45, farmer.
6828 Maželis, Laurynas

(Tomas), 40, farmer.

mente, atminimas Jo duos- 
numo žmonijai, nejaugi mes 
būsime nedėkingi patyrę Jė
zaus gerą širdį? A.B.C.J.

RIMTIES VALANDĖLEI
Tiesa, Amerikoje randasi Tokia prasme suprastas j 

turtuolių. Pralobusiems mi- Kristaus įsteigimas Šv. Si- 
6829 Maželis, Antanas rus> giminėms tenka visas kramento mums primins Jė-

(Tęsinys) Matusevičiūtė, Kazė (Jurgis), 39, shoemaker, turtas, kuriuos besidalinant zaus nepaprastą pasiaukoji-
(Petras) 60 farmer res res. Utena _ r r .

(Adomas), 38, housevvife. (Vincas), 28, teacher, res. paberžė 6830 Mažytė, 65 rarmer būna piktumų, dažnai nega- mą mūsų naudai — Jis lau-j
6701 MaslovsKienė, Mari- Kalvarija. Į 6<86 Matusevičius, Mikas res. Kamajai, ’švenč onėliai.’ U ram i1 širdimi prisiminti kia, kad žmogus priimtų Jį

ja (Stasys), 36, farmer, res. 6743 Matulaitienė, Elena, (Vincas), born 1919, wor- 6831 Mažyta, Melanija asmenį, kuriam daugiau bu- savo širdin kaip geriausią, 
ker, re3. Rudnia Vilnius. (Milajevas), 30, farmer. vo mirusio palikta. Bet ką sveč'ą. Nejaugi neturi ką 

6787 Matuš.nskienė, Ona 6832 Mažyta, 15 yrs. old. apie mirusį asmenį, ar jį Viešpačiui pasakyti ar Jo
Pabiržė Pilietiškiai. ! 19, housevvife.

6702 Maslovskis, Tadas, ! 6744 Matulaitis, Juozas
17. j (Matas), 35, army officer,

6703 Maslovskaitė, Izabe- res. Marijampolė.
lė (Kazys), 29, vvaitress. 6745 Matulaitienė, Zuza- /Gr g s), 33, vvorker, res. 1912, farmer, res. Raseiniai. ... . . 6 .. v-j

res. Vilnius. na, (Antanas), 32, house- Vilnius i 6835 Mažylis Jonas born dejęs turto’ keiks’ k"d d£J' D Kuno švente Rudavo
6704 Mašanauskas, Ksave wife. 6/89’MctuEs, Ignas (An- 1901, army officer, res. Ku-, Siad nepaskyrė, gražiai apvaikščiojama pro

fanas), boin 1904, army piškis. Gražiai padaro tie, kurie cesija miestelio gatvėmis,
officer, res. Vilnius. Į 6836 Mažonas, Kazys palieka dalelę turto labda- pasitaikė kad žydelis, kup

6790 Maurukas, Juozas (Adomas), 28, army officer, rybės darbams, kad ten jų č’us su įdomumu sekė, ką 
(Kazys), 32, employee, res. res. Kaunas. apdovanotose įstaigose pri- katalikai darė. Pirmą kartą
PaJt^Žx,8' • - , . ' 688Į Mažonas^ 70, priest, sįmįntų savo maldose; kad jam teko panašų dalyką pa-

6707 Maske, Romualdas 6749 Matulaitis, Vytautas 26> dentist, res. Panevėžys. , 6838 Mažutis, Juozas (Vin 'nors metU Penktų matyti. Paklausė žydelis sa-
(Henrikas), 9, student. | (Vincas), 22, student, res. I 6792 Maurukaitė, Dalia cas), 62, teacher, res. Neva- atmintis gražaus pa- ha stovinčio jaunikaičio, kas

Janina, Vilnius. '(Juozas), 1. rėna’i. vyzdingo darbo ilgiau pasi- darosi, kam ta eisena.
6/50 Matulaitytė, Birutėj 6793 Maurukas, Kazys 6839 Mažutienė, Vanda, liktų. Jų vardas esti įam-j Net žydelis pasipiktinę

(Juozas), 27, emp oyee, res. i (Kazys), 34, forester, res. 47, housevvife. ' žintas.
Kaunas. Sudargas. 6840 Mažutis, Vytautas

6751 Matulaitis, AugUSti-' <5704 Mauru* ian£ Rtnąp (TikimsI 1Q
(Ignas), born 1896, forest na3 (Jona8)> ag, employee,' 28, housewife," res.' Soda/ 6841 Mažutis, Juozas ponijos geradėjas, mir v,; J s, jaunuobs dabar ap-
ranger, res. Kaniava. res. Kaunas. gas (Juozas) 17 student ’ neįkainuojamą auką sišvietęs seka kitokią ma-

6711 Mataitis, Mikas (Mi 6752 Matulaitis, Vincas 6795 Maurukas, Albinas 6842 Medaiinsaas, Vladas Dievui Tėvui atnašavo mū- dą. Patsai žydelis papeikė 
kasb^born juage, res. (Vincas), born 1907, teach- (Kazys), 4, res. Sudargas. (Juozas), 28, army officer, SU hibui, nebenorėjo tuomii tokį nusistatymą, turėdama:

er, res. Kaunas. 1 6796 Mauruka.tė, Asta res. Vilnius. baigti gailestingumo bei mei j tokį gražų tikėjimą nesirū-
6843 Medelis, Justinas lės pradėtą darbą — nore- pino išlaikyti nepaliestą; ži-

(AnatoLus), 25, res. Vilnius 6833 Mažyta, 9 years old. fcag nors prisimena? Ar tars paprašyti sau ar kitiems? 
6788 Ma.vejevas, Mikas 6834 Mažyta, Pranas, born padėkos žodį ar gal pavel. viename miestelyje, kur

500 Nauju 
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ras (Juozas), 46, veterina- 6/46 Matulaitis, Algiman 
rian, res. Kaunas. tas (Juozas), 10, student.

6/05 Mašxe, Henrikas, • 6747 Matulaitytė, Dan-
32, employee, res. Tauragė. 1 guo.ė (Juozas), 6.

6706 Maškienė, 35, emplo- 6748 Matulaitis, Rimvy- 
yee, res. Tauragė. | das (Juozas), 4.

6708 Maškaitė, 
(Henrikas), 7.

6709 Maškaitė, 
(Henrikas), 4.

6710 Maškevičius. Vladas

Birutė jaunuolio atsakymu — ka- 
Jėzus Kristus duosniau- talikų kunigas neša Jų Die-

6712 Mataitienė, Vanda 6753 Matulaitienė, S^asė /Kazvs) 3 
(Jurgis), born 1899. house- (Andrius), born 1910, house 6797 Marukaitė, 

' Wife, res. Kaunas.
Nijolė 6754 Matulaity.ė,

vvife.
6713 Mataitytė,

(Mikas), born 1928, student (Vmcas), born 1932.
Stasė

(Kazys), 2.
6798 Maurukienė,

Alina (Juozas), 24, barber, res. 
i Vilkaviškis.

Stasė 6844 Meigienė, Agota, 85,
(Edvardas), 35, teacher, res. housewife, res. Skudutiškis.

6845 Meigys, Klemensas,

jo, kad Jo atminimas būtų nodamas, kad Viešpats su
gyvas, nuolatinis. Troško 
būti ypatingu būdu su žmo-

6714 Mataitytė, Danutė g.55 Matulaitis Juozas 1 -(Mikas) born 1932 student1 Matulaitis, Juozas, Manjampo.e. 1 00^0 ivieigys, ruemensas, ------------ ’ -------------- ------------------ ,
‘ 6715 ’ Mateika ’ Vladas 44, teacher’ res' Pavarenis- , 6799 Maurukas, Vytautas born 1902, policeman, res. Visų mylimas, gerbiamas6715 Mateika, Vladas, 
born 1912, employee. res.
Seirijai.

6716 Mateikienė, Emili
ja (Mikas) born 1914, house 
vvife, res. Seirijai. j

6717 Mateikaitė, Angelė 
(Vladas), born 1941.

6718 Mateika, Stasys 
(Vincas), 45, policeman, res.
Vilnius.

6719 Matiukienė, Bronė 
(Juozas), born 1904, emplo
yee, res. Kaunas.

6720 Matiukas, Algiman-, . , . A ® 36, teacher, ie3. Giraitetas (Juozas), 4

6756 Matulaitienė, Marija (Juozas), 11, student.
(Vladas), 32, teacher, res. 
Varėna.

6757 Matulaitytė, Judi
ta, (Juozas), 6, res. Pava- 
renis.

6758 Matulaitytė, Marga
rita (Juozas), 4.

6759 Matulevičienė, Mari-

Eišiškis.
6800 Maurukas, Rimantas 6846 Meigienė, Marija, Asmeniui.

(Juozas), 9 student. 30, housewife.
6801 Maurakaitė, Danguo- 6847 Meigytė, Nijolė (Kle 

mensas), 5.
6848 Meigys, Vidutis (Kle

lė (Juozas), 7 student.
6802 Marušaitė, Emilija,

(Karo.is), 26, worker, res. 1 mensas), 3
Kaunas.

6803 Masarakas, Stasys
ja, 65, housevvife, res. Laz- (Juozas), 40, employee, res. 
dijai Šilėnai. 'Vilnius.

6760 Matulevičius, Jonas 6804 Mazeliauskas, Leo-

jais, Jo negerbia.
Šią savaitę buvo Dieve

nėmis, visiems prieinamas. Kūno šventė. Argi mes pri
siminėme kokį nepaprastą 
svečią turime čia. žemėje? 
Gyvena Kristus Šv. Sakra

kaip dera Antram Trejybės

6874 Melninkas, Algirdas tanas), born 1910, emplo-
(Kostas), 16, student. yee, res. Kaunas.

6875 Melninkaitė, Graži- 6889 Merkelienė-Pakštie- 
na (Kostas), 14, student. nė, Marija, born 1919, em-

. 6876 Melninkaitė, Janina ployee.
(Aleksas), 24, soldier, res. Į (Kostas)( student. ■ 6890 Merkelis, Algiman-
įlmus. , 6877 Melninkaitė, Aldona tas (Jonas), 7.

6891 Merkevičius, Anta
nas (Antanas), 60, farmer,

6849 Meigla Zigfrydas

6850 Mažutis, Antanas (Kostas), 13 student.
(Kazys), 17, res. Šiauliai. nardas (Juozas), bern 1898, Nevarėnai. ’ ’tU “ ’ i 6878 Meliv čaitė, Jadvy-

6761 Matulevičienė, Ona, employee, res. Kaunas. I. 6851 ga, 46, farmer, res. Vilnius.

6721 Matiukaitė, Elena 
(Juozas), 13.

6722 Matiukienė, Sofija, 
res. Zarasai.

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

Geros mažos radios po
$19.95

Radios automatiškos su 
phonografu po

$35.00 ir auk.
Dideliuose, gražiuose ka

binetuose radios po

$69.00 ir auk.

rės. Kėdainiai.
6892 Merkevičienė, Elena 

(Juozas), 50, farmer.
6893 Merkevičiutė, Danu

tė. (Antanas), student, res. 
Kėdainiai.

6894 Merkys, Jonas (Ka
rolis), 66, farmer, res. Ska-

.... M t — - I ' , vMeilU8;„o„Prara3 6879 Menich, Stefa (Jo-
6805 Mazurkev.Ciene, Ju- (Vincas), (x>rn 1882, far- į 33 housewife, res. 

.... .. . , ••• ll)a dg»a8>. 65, farmer, mer, res. Tvereč.us Kalviški Vilni„«
6762 Matuleu.ciute, Danu res. Kalvarija. | 6852 Meilus, Leonas (Adol V“mUS'

Merkinė.

tė (Stasys), 8
6763 Matu.evičius, Gedi-

6723"Ma"tiukaitė, Danutė m'“3 '?,tai3?’’4'.-
6764 Matulevičiūte, Emi

lija, 25, vvorker, res. Kau
nas.

6765 Matulevičius, Julius

6806 Mazurkevičiutė, Elz- fas), born 1906, farmer, res. i a 
/Amanas) 18 far. ! Tuaroflii. lys;,±z.bieta, (Antanas), 18, far- Tverečius.

6880 Menich, Emilija (Ba

mer.
6807 Mazurkevičius, Vy- 

ttūtas (Antanas), 16, stu
dent.

6853 Meinurienė, Stasė jygj6881 Menich, Maria (Ba

(Augustinas) 45 house- g8g2 Menich, Edvardas iįkis Bajorai.
els'?'K‘rslal- (Balys), 3. 6895 Merkienė, Albina,

unus cane Tnnoa /Mi - Mekiepe’ lev^> , ’ 6883 Mereckienė-Staliorai 26, farmer.
eolo.1 41 “ s“!: I re3- Lygumal VllU- , ty«, Gražina, (Jonas), born 6896 Merkytė, Emilija

1911, farmer, res. Bubeliai. (Jonas), 3.
6884 Mereckas, Kazys), 6897 Merkys, Pranas (Kip I 

1937.

kas), 41, vvorker, res. Sku- naičiai 
dutiškis. 6855 Mekytė, Bronė (Pet-

6809 Mažeika, Jonas (Vincas), 9, student.
6856 Mekys, Petras 

(Petras), 7.

(Alfonsas), 3.
6724 Matiukas, Antanas 

(Alfonsas).
6725 Matiukonienė, Uršu-, 

lė (Antanas), 30, vvorker, I (Vincas), born 1898.,
res Anykščiai ine1’ res- Kaunas-

6726 Matiukonis, Stasys 1 6766 Matulevičius, Kazys,

(Petras), 5. Į cas), 45, res. Kunigaikščiai
6727 Matinkauskas, Va-1 6767 Matulevičienė, Jad- 6810 Mažeika, Jonas (Jo-

lentinas (Andrius), 31, em- vy£a» employee, res. Kau- nas), born 1904, baker, res. 
ployee, res. Vilnius. nas- . . _ Kaunas.

6728 Matonis, Stasys (Ka 6768 Matulevičiūtė, Ele-. 6811 Mažeikaitė, Izabelė
zys), 40, policeman, res. na (Kazys), 6,
Seirijai Alytus. Į 6769 Matuliauskas, Liutava Sįmnas.

6729 Matonienė, Monika ras (Kazys), 4. i 6812 Mažeika, Juozas,
(Stasys), 36, housevvife, res. ' 6770 Matuliauskas, Vikto- born 1904, army sergeant,
Seirijai. ras,_ 35, res. Vainutas Tau- ies. pabradė.

6730 Matovskis, Vincas ragė. ... ! 6813 Mažeika, Kazys, 39,
(Karolis), 35, worker, res. 6^71 Matuliauskienė, Jad- army officer, res. Vilnius.

(Petras), 27, teacher, res.

Švenčionys. vyga, 24, res. Vainutas.
6731 Matukaitis, Kazys » 6772 Matuliauskaitė, (Vik na( j/j, housewife.

6885 Merkelis, Bronius nas
ras), 46, driver, res. Kau-

, t j (Juozas) born 1906, emplo-6857 Mekys, Leonardas yee, res Kaunas.
v ė- t / o 4. 6886 Merkelienė-Turbaitė,6858 Mekyte, Ieva (Pet- 19Q9 hou8ewife res.

ras), 2. v
6859 Me!aveckis, Vytau- Ka^8‘ 

tas, 60, farmer, res. Kėdai- ®^®7 Merkelyte,
niai Gabrielava.

6860 Melaveckienė, Vladė, 
48, housewife.

6861 Melaveckis, Vytau-
6814 Mažeikienė, Katari-lfas (Vytautas), 8

Ruta
(Bronius), 3, res. Kaunas. 

6888 Merkelis, Jonas (An i

6898 Merkys, Kazys, 32, 
employee, res. Anykščiai.

6899 Merkienė, Pulcherija 
(Pranas), 26, employee.

6900 Merkytė, Nijolė (Ka 
zys), 4.

(Bus daugiau)

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

JOS. F. BUDRIK, 
Ine.

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

Tel. YARds 3088

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

, 6862 Meleika, Aleksas,
Irena 81, priest, res. Vyžuonos.

I 6863 Melienė, Matilda
toras), 6 years old. , 6815 Mažeikaitė,

6773 Matulionis, Vincas (Kazys), 8.
(Kazys), born 1894, colonel, i 6816 Mažeikaitė, Julija,' (Petras), 35, employee, res. 
res. Marijampole. ~ 28, vvorker, res. Šiauliai. Kaunas.
i_677^^at?hC1tiene’ Soflja’ 6817 Mažeika, Stasys, 50,1 6864 Melinauskas, Anta-

ki garmsr, res. Šiauliai. nas (Juozas), 37, farmer,
._6775 D4anU’ 6818 Jonas (Le- res. Kvėdarna Kalniškiai.

1 onardas), 22, farmer, res. 6865 Mėlinauskienė, Pet-
^ 4 ? ’ JU°78’ b°rn ronė, 33, farmer.
1900, teacher, res. Jurgene- e819 Mažeikienė, Marija 6866 Melinauskas, Silves- 
va- , (Motiejus), born 1906, tras, 18.

(Jonas), born 1911, emplo- 6777 Matulienė, Jadvyga housevvife, res. Bobraunin- 6867 Melninkas Juozas 
ye^e8>,P^V€Žy8- v (Pranas), born 1918. kai. (Rokas), 40, employee, res.

6736 Matukynas, Kazys, teacher. | 6820 Mažeikaitė, Janina Ažuo’ų Buda
26, vvorker res. Marijampo- 6778 Matulytė, Pina (Juo (Balys), 12, student. 6868 Melninkienė, Marce
lė. • zas), born 1938. | 6821 Mažeika, Jonas, 11,

6737 Matukonis, Antanas 6779 Matulis Salemonas, student.
(Laurynas), 35, teacher. 33, vvorker, res. Marijampo-, 6822 Maželis, Napoleonas (Juozas) 11.

6738 Matukonienė, Alek- lė. (Jonas), 13, res. Želva,
sandra, 33, teacher.

(Vincas), born 1908, agro- 
nomiat, res. Lukšiai.

6732 Matukaitienė, Bronė 
(Jurgis), born 1911, agrono 
mist.

6733 Matukaitienė, Emili
ja, 50, housewife, res. Krig- 
džiai Vilkaviškis.

6734 Matukaitytė, Milda 
(Motiejus), 16, farmer.

6735 Matukas, Antanas

6739 Matukonis, Algirdas vvorker, res. Marijampolė
(Antanas), 7.

6740 Matukonis 
(Antanas), 5.

6741 Matukonytė, Audro 
nė /Antanas), 1.

6780 Matulis, Jurgis, 37,! 6823 Maželienė, Kazė, 27,

6742 Matulaitis, Jonas wife.

6781 Matulis, Antanas 
Vytas (Motiejus), born 1874, em

ployee, res. Kaunas.
6782 Matulienė, Bronė 

(Juozas), born 1881, house-

farmer.
6824 Maželis, Stasys (Jo

nas), 27, farmer.
6825 Maželis, Antanas 

(Stasys), 2, rea. Želva.

lė (Vincas), 33, housevvife. 
6869 Melninkas, Sigitas

6870 Melninkas, Romual
das (Juozas), 5, student.

6871 Melninkas, Vytautas 
(Juozas), 3.

6872 Melninkienė, Kazė 
(Povilas), 43, housevvife. 
res. Vilkaviškis.

6826 Maželis, Kazys (To-1 6873 Melninkas, Vytautas
»>, mas), 55, farmer, res. Alun- (Kostas), 21, student.

FOR AMERICA... 
. and for you!

AflkRlUCA neetb billions of dollurs to build the 
enormously 
Stamps will
enormousty expensive «inews of war. Defense 

~ help pay the kilk

YOU can nov purehase Defense Stamps eveiy 
<Jay with even greater eonvenience—— berause 
from now on we’re selling them at each of onr 
cash registers. Invest regularly in the world’» 
ssfe* security «t

STORE NAME

'tekentčkltl Žemo per M 
meti' <elbė]o tmonėma. Pa
Halina tetėną, litorinai.
•pnofaa tr kitokiu odoa 
negalavimu. Pirk Žemu 
liaadleti I Vlaaoae aptteko
.. «1 no

■'■v— žemoPOU $K‘N.lhpnh+'IQrjS
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Saulė nebenusileis! Dėmesio, kurie 

priklausote Sv.
Antano draugijai

Cicero. — šv. Antano dr-
nusileis tiems, kurie myli gijos susirinkimas įvyks sek

AUKA J. V. VALDŽIAI SU CEREMONIJOMIS 
PRIE DARIAUS GIRĖNO PAMINKLO

šis įvykis bus nuflmuotas 
“saules nusileidimo” parke

Tas įvyks šį sekmadienį. 
Kas ypatinga, kad saulė ne-

Iniciatyva Li t h u a n i a n I ton, D 
Chamber of Commerce of 
Illinois ir kooperuojant Am.
Legiono Dariaus-Girėno Po s 
tui No. 271, sekmadienį bir
želio 7 d. prie Dariaus Gi-

C., ir lietuvis leite
nantas Stanley J a k u b s. 
Kviestas yra kalbėti ir ma-! 
joras Edvvard J. Kelly ir'

Iš LGF veikimo
Bridgeport. — Gegužės 26 

d. skaitlingame skyriaus su
sirinkime užsibrėžta daug 
naujų darbų.

Komisija rūpinasi kun. S. 
Gaučiaus pagerbimo vaka-

daugelis žymių chicagiečių. r*ene’ ivyhs šio mene
Tvarkos vedėju bus teisėjap 
John T. Zūris.

Baigiant ceremonijas. Lie
tuvių Prekybos Buto ir Da
riaus Girėno posto valdybos

matys visi ištikimieji Lie- silankyti, nes yra daug svar- direktoriai ir nariai Am.‘J. sudės nupirktų bonų certi- 
tuvo3 prieteliai. Nepaprastas bių reikalų svarstymui. Bu- 
įvykis bus matomas kaip tik vo nutarta ruošti pikniką

laisvą, nepriklausomą ir de- madienį, birželio 7 d. 1 vai. rėno paminklo, prie kampo 
mokratišką Lietuvą, tiems, popiet parapijos mokyklos California ir Marquettn 
kurie darbuojasi jos nepri- kambary. Blvd, bus iškiimės, kuriose
klausomybes pr kėlimui. Tai i Visi narai kviečiami at- Sios dvi organizacijas ir jos

“Sunset” (įsitėmykit var- Labdarių ūky. Dabar suži-
dą!) parke. Kokios priežas
tys to įvykio? — Tą dieną 
(birž. -7 d.) jau nuo vidur
dienio prasidės Liet. Pilie
čių Są-gos Chicagos sky

nota, kad iš priežasties ga
zolino taupymo, nebus ga
lima gauti busų. Todėl, gal, 
šį parengimą reikės atlikti I 
parapijos salėj. Be to, pa-!

Valstybėm? paaukos pini- fikatus ant aukuro, kaipo 
gus, o (Defense Bonds) cer-iauką mūsų valdžiai. Tą pa-
tifikatus sudegins.

Ceremonijos prasidės 3 
valandą popiet. Legionieriai

tį padarys ir kai kurie di
rektoriai Lithuanian Cham 
ber of Commerce ir Dariaus

uniformose su vėliavomis i Girėno posto, 
lydimi Drum and B u g 1 e

riaus piknikas. Bus įdomiųi mpįjos piknikas jau čia pat.' Corps ^0 lietuvių jaunuo-
išlaimėjimų, skanių užkan
džių ir gėrimų, bus tautiš
kų šok ų At-kų grupės šo
kamų, o dainų dainų — vi
sa apylinkė skambės lietu
viška daina.... Visus daly
vius, visus svečius tokia pa
kilusi nuotaika pagaus, kad 
jie nepajus ir saulės nusi-

Kaip žinoma, kas met drau
gija darbuojas prie baro. 
Reikia apie 30 darbininkų. 
Dėl to. vyrai, susirinkite, j 
kad būtų iš ko išrinkti.

Šis susirinkimas bus pus
metinis, dėl to reikės pada
ryti praeito pusmečio drau
gijos gyvavimo apžvalgą ir

lių pradės maršuoti nt>

Pranešimu War Savings 
Štabo Vashingtone, lietu
viai pirmi padarys tokią au

kampo 69-tos ir Westerr. ką Amerikos valdžiai.

leidimo. Skambi dainelė juos. nustatyti veikimas sekan- 
užliuliuos.... Jie pasijus tu- čiam pusmečiui. Valdyba 
rytum Lietuvos laukuose
besilinksminą.

Dar viena įdomybė, —'
kun. Deksnys pikniką ir vi
sus jo dalyvius nufilmuos.
Toji filmą bus istorinė. Ji 
parodys prisikėlusčai tėvy
nei ištikimuosius Lietuvos 
prie lėlius Chicagoje.

Mielas lietuvi, jei trokšti, 
kad Lietuvai saulė nenusi
leistų, kad jos nepriklauso
mybės atstatymo darbai bū
tų varomi pirmyn ir kad 
daugiau galimybės būtų ga
lima rasti užmezgimui ryšių 
su Sibirijon ištremtaisiais 
broliais, nepagailėk valandė
lės, atvyk ir paremk š. m. 
birželio 7 d., sekmadienį, L.
Piliečių Są gos pikniką Sun
set parke (135 St. ir Archer 
avė., Kubaičio darže, Le- 
mont, III.). Vykti galima Ar
cher gatvekarių ir autobu
su.

ARD XXIII seimo 
protokolas
Seka sveikinimai ir 

dovanos

1 Avenue. Maršuos 69 gatve 
iki California Avenue. Ca
lifornia pasisuks į žiemius 
ir atei3 prie Dariaus Girėne 
pamnklo. Čia bus prireng 
ta platforma kalbėčojams ir 
aukuras, ant kurio mergai
tės lietuviškuose kostiumuo 
se palaikys ugnį deginda
mos eglių šakas, kaip buvo 
daroma Kaur.e prie Karo 

į Muziejaus kas vakaras.
Kalbės atstovas Treasury

! Departamento iš Wa.3hing-

Su $20.00 sveikino Ona 
Butkienė. Su $10.00: kun. I. 
Albavičius, B. Nenartonis, 
O. Šambarienė, P. Jokubaus- 
kienė, Simulevičių šeima, S. 
ir O. Mažonių šeima. Su $5: Į 
kun. J. Mačiulionis, adv. J. 
Grišius, A. Jansonienė, K. 
Vaitkienė, O. Eišvinskienė, 
J. ir M. Puišiai, N. N., kun. 
G. česna iš Dės Moines, Ia.,1 
M. Mikšienė, B. Lindžių šei
ma. S. Cibulskis, P. Junčie- Į 
nė, B. Visockienė, Ag. Pet- 
raitienė, D. Riminienė, iš 
Ind. Harbor, Ind., Ona Ra- 
davičienė, iš Ind. Harbor, 
Ind., Alb. Petraitienė iš Ga

ma, H. Nedvarienė, K. ir O. 
Vilimų šeima, Ag. Cutrienė, 
Dabuskai, V. Doveikienė, E. 
Čepulionienė, L. Druktenie- 
nė, Šaučiūnų šeima, Prose-

ghts, V. Baturienė, A. Sa
baliauskienė, R. Staradoms- 
kienė, J. Phillips, A. Zalums- 
kis, M. Majorienė, M. Jona- 
vičius, A. Krumbienė, J. Ar- 
mor. Toliau sveikino: “Drau
go” adm. kun. P. Cinikas, 
MIC., red. L. Šimutis, kun. 
J. Dambrauskas, MIC., A. 
Valančius, Kareivių moti
nos: O. Jonaitienė, P. Ko- 
dienė (jos pridavė nuo savo 
sūnų, corp. Jonaitis ir corp. 
Kodis po $5.00), kun. Al. 
Baltutis, prof. K. Pakštas, 
D. Kuraitienė, Tėvų Marijo
nų provinciolas, kun. dr. K. 
Rėklaitis (telegrama) ir Mo
tina M. Juozapa pasveiki
nusi savo ir visų seselių var-

Seniau buvo pranešta, kad , ta vandens nuę 6 iki 9 mili- du atpa«akojo akademijos

ry, Ind., Giržaičių šeima, 
Lietuvos Piliečiui, Antikauskų šeima, Kilų šei-

Chrysler Įsigijo naują žemės 
ruožą savo fabrikams
Chrys'er kompanija pietva
karinėj Chicago daly įsigy- 
jo 363 akrų žemės plotą ir 
pradėjo ten statyti aviaci
jos inžinų gamybai fabri
kus. Paskiau pasirėdė, kad 
tas įgytas p’otas yra per ma 
žas. Tad greta pripirko dar 
120 akrų ruožą. Šis naujas 
ruožas yra tarp 76 ir 77 
gatvių ir tarp Pulaski road 
ir Cicero avė. Taigi ruožas 
vieną m'estinį bloką platus 
ir vieną mai’ę ilgas.

Jau pasirengta prie fab
rikų statymo, kurie atsieis 
iki 160 milijonų dolerių. Fa
brikuose, kaip pranešta, dar 
bo b šią iki 45,000 vyrų ir 
moterų.

Chicago miesto aldermo- 
nų taryba nusprendė visame 
plote suspenduoti gatvių ir 
gatvaičių išvedimą.

Iš miesto į fabrikus bus 
išvesti vandentiekiai, ku
riais fabrikams bus parūpin

jonų galionų kasdien.

Bus imami judami paveiks 
lai visų iškilmių, o ypač de
ginimo bonų, taip pat foto
grafuojami ir tie atvaizdai 
pasiųsti į Washington “The 
Minute Man” spausdiniui.

šio 28 d.
Išrinkta komisija — šei

mininkės Lietuvių Piliečių 
Tarybos piknikui ateinantį 
sekmadienį Kubaičio parke 
— Vilniaus Kalneliuose.

Atsilankęs prof. K. Pakš
tas pasakė įdomią kalbą. 
Skyrius susirūpino L. Kult. 
Instituto išlaikymu. Kadan
gi prof. Pakštas yra institu
to direktorius, jam paaiški
nus įstaigos svarbą Lietuvos 
propagandai Amerikoj, iš
rinkta komisija iš V. Balan
dos, Aleliūnienės ir St. Pet
rauskaitės ieškoti institutui 
metinių rėmėjų. Čia pat pir
mininkė St. Petrauskaitė 
paklojo dešimkę, rašt. O. A- 
leliūnienė yra pirmiau tapu
si rėmėja. Skyrius apsiėmė Į 
išplatinti knygučių instituto

’Baltoscandian Confedera- dvi naujos narės: O. Ben- 
Įtion” Kelios buvo vietoj par- ' dauskienė ir J. Rožienė. Pas- 
duotos. i taroji, be metinio mokesčio.

Piknikas skyriaus naudai aukoja $1,00. Jei mes daug 
bus birželio 14 d. Labdarių toki4 žmonių atsidavusių 
ūky. Komisija sparčiai ren- Lietuvos labui turėtumėm, 
giasi. Tikimos geriausių sek- Jos nepriklausomybės atga- 
mių.

Prie

Lietuvių Prekybos Butas palaikymui. Knygutės išleis-
ir lietuviai legionieriai Da
riaus Girėno posto kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti 
šiose ceremonijose. Jei pa 
sitaikytų lietus, viskas bus 
Gimimo P. Šv. parap. sve
tainėje, arba “Field House”.

loj, vargingą padėtį seselių 
Argentinoj ir plačiai kalbė
jo apie lokalę statybą. Visų 
seselių yra noras .— įam
žinti Motinos Marijos vardą

skyriaus prisirašė

d

tos anglų kalboj: “The Lith
uanian Situation” ir “The

vičių šeima, O. Daukšienė iš | pastatant naują kolegiją pn 
Chicago He:ghts, E. Dam-1 vad'nant ją “Mother Maria { 
brauskienė iš Chicago Hei- College” (Motinos Marijos

stovį, Juozapo-Marijos Vil-

Teisybės Mylėtojų Draugystė
— Rengia —

Milžinišką Pikniką!!!
Sekmadienį, Birželio 7 d., 1942

LIBERTY GROVE
WILL0W SPRINGS, ILL.

GERA MUZIKA — 12 LAIMĖJIMŲ
Kviečia KOMISIJA IR VALDYBA

4

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atlankydami 

j šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Maasage ir Movementa.

Moterims — Trečiadilenlals.
Telefonas: VIRgiaia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas MASSAGC
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

J

vimas būtų užtikrintas.
Laima

Progress Furniture Co.
KRAUTUVE PATARIA 

Prisirengkit dėl žiemos dabar
Pagal Valdžios patvarkymą turite pirkti alyvos M 

kūrenamą pečių tuojau. Nes po 15-tos dienos Bir- ?. 
želio (June) kurie pirksite šildytuvą negausite už- M 
tikrinimo dėl alyvos pristatymo. Tie, kurie turite, 
ir kurie pirksite dabar, alyvinį šildytuvą galėsite M 
naudotis proga gauti užtenkamai alyvos dėl apšil- .;. 
dyrao. (')

Kolegija). Jos kalbą seimas 
sutiko griausmingu plojimu. 
Pirmininkaujančiai papra
šius, atsistota vienos minu
tės susikaupimui pagerbti 
a. a. Motinos Marijos at
mintį.

(Bus daugiau),

Nervous? Shaky! 
No Pep?

SVAIGINANČIU GRRYMV VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
n"rvi»kumo. dr bulio, nemigos, 
; kausmo ar silpnumo koiu (neu- 
rit s ar rheumatizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug luos- 
nūs. Si dies skausmu,. Vartotoja, 
ir aankiai gali p-adėti negirdėtus 
bals'-s girdė i, isi al-dlrtl nebūtus 
da ktu, ar kalbėti su s>vimi. 
VI-MIN pagelbsti apga Sti mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotoial tanki i kenčia. Tai 
ya tas trūkumas kuris priveda 
pr e kenkimo rervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas ir rekon enduojamos Alintų. 
VI-MIN nėra nuodingas Ir nepri
veda prie blogo jpr tinto. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
per paštų, pr’s’unčiant pinigus, 

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

kainuoja 12.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3. 0.
Pars duoda tiktai prie:

STEVEN’S PHARMACY
00.1 W. flS'ti Street, Tel. ENG. #515

CHICKGO. II.L.

PROGRESS KRAUTUVE turi didelį pasirinki
mą geriausių išdirbysčių, gražiausių ir naujausių 
alyva kūrenama šildytuvų —

Coles - Quaker - Monogram - Frogil 
- Florence - Preway - Siegler ir k.

Didelės Mieros Šildytuvai, Alyva !•) 

kūrenami, Pasirinkimas nuo ”49.50 |
LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI U

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

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

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

3222-26 So. Halsted Street
(Prie 32-tros Gatvės)

Vlctory 4226

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liąuor 
(staiga Chicagoje

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Dideliu Pasirinkimai 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemama.

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną.

Vai.: 10 iki 5 Kasdien FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPubllc 1538—9
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E!wood ordnance dirbtuvėse 
t6 asmenų žuvo per sprogimą

šaunios mokslo metu užbaigimo iškilmės

Elvvoodo ordnance dirbtu 
vėse vakar anksti rytą šovi 
nių užtaisymo darbo linijoje 
įvyko sprogimas. 16 asme
nų žuvo ir apie 40 sužeista.

Sprogimas buvo taip smar 
kus, kad visos apylinkės per 
keliolika mylių sukrėstos.

Karo departamentas tuo
jau įsakė pravesti nuodug
nius tirimus, nes, galimas 
daiktas, kad šiame atsitik- 
me gali būti ne vien darbi
ninkų neatsargumas, bet ir 
sabotažas.

Kai kurių žuvusiųjų su
lamdyti lavonai iš nelaimės 
vietos nutrenkti už mailės, 
sako dr. H. L. Schultz.

Negrai priimami 
marynų korpusan

Pranešta, kad visoj šaly ' 
marynų korpusan savano
riais bus priimta 1,000 neg
rų, kūnų daugelis, kaip ir 
baltieji, veržias karo tarny
bon.

Marynų rekrūtavimo vir
šininkas Chicagoj Įeit. pulk. 
C. L. Fordney sako, kad čia 
marynų korpusan norima 
gauti 200 jaunųjų negrų sa
vanorių.

Sukaktuvinis
■ v va

Šv. Kazimiero akademijos mokinės, laimėjusios meda
lius už pasižymėjimą muzikoj. Pirmoj eilėj: Dolores No
vickį, Bernice Vitkus, Catherine Jansen, Mary Rose Haus- 
ser, Dorothy Phillips, Josephine Jagmin, Ruth Simutis, 
Mary Ginski; antroj eilėj — Colletta BaLaam, Joyce No- 
lan, Eleanor Kuzinas, Frances Passarello, Betty Lough- 
nane, Joan Kazanauskas, Mary Tindle.

Neduoda darbo 
Negrėms technikėms

Karinės pramonės šau
kiasi vyrų ir moterų techni
kų. Tačiau jos nepriima ne
grių technikių, kurios yra 
paruoštos užimti tas pozici
jas.

Taip anądien nusiskundė 
Illinois Institute of Techno
logy profesorius John I. 
Yellot kalbėdamas Publicity 
Club susirinkime Stevens 
viešbuty.

Jis sakė, kad gegužės 30 
dieną institute mokslus bai
gė 86 moterys. Jos išmoks
lintos braižytojomis, pramo
nės chemikėmis ir ordnance 
inspektorėmis. Bet iš 6 bai
gusių kursą moterų negrių 
tik viena buvo laiminga gau 
ti darbą. Kitos nepriimtos 
tik dėl to, kad jos yra neg
rės.

Anot prof. Yellot, toks 
stovis tikrai nepakenčiamas. 
Pramonės ieško kvalifikuo
tų darbininkų, kurie karinei 
gamybai labai reikalingi.

išvažiavimas
TT. Marijonų Bendradar

bių 10 skyrius. Bridgeporte. 
j sekmadienį, birželio 7 d. šven 
, čia vienų metų įsisteigimo 
sukaktuves gražiu išvažia
vimu į Labdarių ūkį, prie 
Orland Park, III.

Kurie neturi automobilio, 
gali važiuoti sykiu su kitais 
troku, kuris apie 12:30 sto
vės prie Gudų krautuvės ir 
maždaug tuo laiku išvažiuos 
į Labdarių ūkį.
________________________I
Bet kaip atitinkami darbi 
ninkai atsiliepia, pramonių 
vadovybės daugiau žiūri dar 
bininkų kilmės, negu kvalifi
kacijų.

Illinois Institute of Tech
nology jau išmokslino iki 
15,000 asmenų įvairiems ka 
ro pramonių technikiniams 
darbams. Į trijų mėnesių 
kursus priimamos jaunos 
moterys nemokamai — fede 
raliniais kaštais. Moterys 
turi būti baigusios viduri
nę mokyklą ię kurios ėju
sios fizikos ir trigonometri
jos kursus.

Mutual Federal Atsižymėjo 
Bonų Pardavime

Mutual Federal Savings and Loan Association, Lietu
vių įsteiga, buvo įtraukta į Garbės Sąrašą dėl. garsaus 
atsižymėjimo pardavime karės bonų. Pardavimas bonų 
siekė suvirš 5% viso įsteigos turto.

Sekantis laiškas gautas iš United States Savings and 
Loan League sveikindamas įsteigą toliau paiškina pasi
žymėjimą:

UNITED STATES SAVINGS AND LOAN LEAGUE 
221 North La Šalie Street

Telephone Central 2234 
Chicago

Morton Bodfish
Executhe Vicc-Preaident June 3, 1942

Dear friend Kazanauskas:

I note from the May issue of the FEDERAL HOME IX)AN 
BANK REVIEH that you have been placed on the Honor Roll for 
having sold War Bonds in an amount exeeeding five per cent of 
your assets.

This is rertainly a commendable performanee and merits a 
lot more applause than this note of congratulation. The sale of 
U ar Bonds is one of the most signifieaut contributions vvhich the 
sav ings and loan associations can make tovvard a inning the vvar.

Vou are making a real eontrlhutlon to that end and I hope 
tliat you keep up the prestige of the savings and I^oan business by 
oonrlinucd first class performanee in this direction.

Sincerely,
MORTON BODFISH 
Exeeutive Vicc-President

— Katalikiškoji mokykla, 
jaunimui duoda pilną moks
lą. Ji ne tik moko, bet ir 
auklėja. Ji rūpinasi ir me
džiagine ir dvasine jaunuo
lio gerove. Mūsų mokyklos 
skiepija mokiniuose Dievo 
įr tėvynės meilę. Šv. Kazi
miero Seserys yra puikios 
mokytojos, auklėtojos ir ad
ministratorės.

Tokias mintis reiškė prel. 
Robert C. Maguire, buvusis 
arkidiecezijos kancleris, sa
vo pasakytoj kalboj praėju 
sį ketvirtadienį šv. Kazi
miero akademijos mokslo 
metų užbaigimo iškilmėse. 
Jo kalba buvo labai turinin
ga ir šiems laikams pritai
kinta.

Lietuviškai kalbėjo kun. 
Pr. Lukošius, palinkėdamas
abiturientėms visuomet pa-••• • .• 1 
silikti ištikimoms tiems ide
alams, kuriems tarnauja a- 
kademija. Vienuolijos kape
lionas ir akademijos religi
jos profesorius kun. B. Ur
ba vedė visą tvarką, pasa
kydamas trumpą, bet reikš
mingą įžanginę kalbą. Mies
to galva — majoras Ed. Kel
ly telegrama pasveikino a- 
biturientes: “Congratula-
tions to the Faculty and 
members of the class of 1942

M r. Ren. J. Kazanauskas
Mutual Federal Savings and Loan Assn. 
2202 Weat Cermak Road 
Chicago, Illinois

of the St. Casimir Academy. 
Sincere good wishes to the 
members of the graduating 
class for every possible hap- 
piness and success in the 
years to come.”

Šv. Kazimiero akademijos 
orkestrą, muziko Guy Cal- 
low diriguojama, tikrai ge
rai ir galingai grojo gra
žius klasiškus muzikos vei
kalus. Sesers Bernardos va
dovaujamas choras nepa
prastai gražiai, meniškai pa
dainavo keletą dainų. Ade
lė Druktenaitė dainavo solo 
ir žavėjo klausytojus savo 
gražiu balseliu. Akompanis- 
tė (pianu) buvo Felicija Žal- 
dokaitė, arkitekto M. Žaldo- 
ko duktė, kuri baigė akade
miją ir, be to, pelnė pianis
tės diplomą.

Šiemet akademiją baigė 
126 mergaitės. Moksle pasi
žymėjo ir gavo medalius:

Budriko sekmadienio 
radio programa

Birželio 7 d. 5:30 vai. va
karo, tuoj po basebolo rung
tynių transliacijos, įvyks 
Juozo Budriko sekmadienio 
radio programa iš galingo
sios WCFL radio stoties. 
Sekmadienį be nuolat daly
vaujančio didžiulio Budr’ko 
radio orkestro, kuris išpil
do gražias lietuvių liaudies 
dainų meliodijas, dar daly
vaus svečias solistas Algir
das Brazis, kuris sudainuos 
keletą gražių lietuviškų dai
nų. Tad, kur bebūtumėte šį 
sekmadienį, ar namuose, ar 
kelyje automobiliu, ar pik
nike, nepamirškite pasukti 
savo radio rodyklę ant 1GO0 
kil. ir bent pusvalindį pasi
klausyti taip malonių mūsų 
tautos dainų.

Sekmadienio ir ketvirta
dienio lietuviškų programų 
leidėjais yra Jos. F. Budrik, 
Ine. dvi didžiulės radio ir 

•rakandų krautuvės — 3241 
S. Halsted ir 3409 S. Hals
ted St. Pranešėjas

Marguerite Zralek, Mary 
Pawlak, Genovaitė Kripas, 

i Virginija Jonaitis, Sofija 
Į Spetyla. Stipendiją į įvai- 
, rias mergaičių kolegijas lai
mėjo šios lietuvaitės: Lucile 
Augulis, Adeline Butkus,
Rosalie Locaitis.

Visos iškilmės buvo tvar
kingos ir įspūdingos. Bra
vo, seserys Kazimierietes ir 
kapelionas kun. B. Urba!

Susirinkimai
Cioero. — Mot. Są-gos 2 

kp. pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 8 d. parapijos 
mokyklos kambary 7:30 v. 
vak. Narės prašomos skait
lingai susirinkti, nes randa
si daug svarbių reikalų ap
tarimui. Taip pat prašome 
patikrinti mokesčius.

Valdyba

želio 10 d. Chicagos Lietu-
’vių Auditorijoj, 3133 South 
1 Halsted St. 7:30 vai. vi’k. 
Visi nariai kviečiami daly
vauti.

LucHle S. Dagis, rašt.

Lietuvių Keistučio Pašai 
pos Klūbo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
birželio 7 d. Hollyvvood sve
tainėj 1 vai. popiet. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

Lucille S. Dagas, rašt.

Palaimintos Lietuvos dr- 
gijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, bir-

CONRAD
Fotografas

Studija (rengta pir 
mos rUšios su mo- 
dernlškomls užlal 
domis ir Hollywooo 
šviesomis D&rbae 
Garantuota*.

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio - ENGIevvood 5883 

Bea: <• ENGIevvood 5840

JC8 ESATE KVTECIAMI ATSI
LANKYTI I MTSV UPEPIALJ 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ
SEKANČIU MUZIKOS 

INSTRUMENTU
X M M

Didelių Barabanų, maZų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms" pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdiniai “Cymbols” lr 
"Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais” 
benams ir orkestroms, Trūbos, 
Clarinetai, Saxaphonai, Trombo
nai “Standard” ISdirbysčių, Smui- 
kos, Cellos. Strūninial Basai, Gui- 
tarai, Banjos, slūnai, ir "cases”, 
"mouth pleces”, "mute reeds”, ir 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių lr 
"cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių ISdirbysčių pbonogra- 
fus ar jųjų dalis.

A. B.C. DRUMMERS SERVICE 
•14 MaxweU Street, Chicago

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
%

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

v Mūsų Specialybe

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

DARAD ^rB Geriausias taikąs Pirkti Pirmos Rūšies 
LJz»D/\l\ Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk J mfisų jardą ir apKfirCk ata
ką ir aukštų rfišj LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA
TERIJOJ. Dėl garažų, porėlų, viš
kų, nklepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konntrak- 
cijott ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272
jbkulb).

Toun of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks ry
toj, birželio 7 dieną 1 vai. 
popiet parapijos mokyklos 
kambary. Visos narės pra
šomos atsilankyti. Valdyba 
nori, kad ir vasaros metu 
narės skaitlingiau lankytų 
susirinkimus. Valdyba

Orendžių produkcija Bra
zilijoj gerokai sumažėjo per 
pastaruosius du metus. Prie
žastis — stoka marketo eks
portui.

I AI1ZAC R A R A D Pasirinkti ir Prisipirkti 
L./\ll\r\J Lz/AD/Alv Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI ŽIEMAI
KOL KAINOS NKI'AKILi; IR KOL JŲ DAR GAI,(MA GAUTI! 

GeaesuSs Rūšies Anglys Gaunamus Tik Iš Tolimesnių Valstijų. 
(Valdžios patarimai anglininkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karta pro
dukcijos dūlei, gelzkelių tranzitus bus žymiai sumažintas namų reikalams)

PRIPILDYKIT SAVO SANDELIUS Iš SEKANČIO PASIRINKIMO:
~ V 's. U’ĖST VIRGINIA Pocahontas Mine Run, Iš r n

► U A gerų mainų, daug dulkių išimta. Perkant 5 ipOoUU
-• “ ' tonus arlm duiigam, už. tonų .............................

.. . y .v—c Smulkesni yra daug pigesni.
I BIJtCK BAND LUMP anglys, ui $10.50

tonų ...............................................................................

KOPPERS COKE (KOKSAI), už vie- C1OQC 
nų tonų..........................................................................

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

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertiaed items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

v----------------------------------- —'

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS ?

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 

i B Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū- 
sų kojoms, kad paleng-

■ vinti visus kojų skaus- 
mus.

"HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

BATAI Pa,1K,nt, ?0cUHIHI lr paplatinti V 
189 NO. LA SALLE ST.

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKftS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

H1ARGUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-I45O Idl J
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

PASKOLOS DAROMOS AHT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Proteetion 
for your

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%- Jūbu pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

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

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.



T A šeštadienis, birž. 6 d., 1942

VAŽIUOKIME VISI Į ŠVENČIAUSIOS PANELĖS MARIJOS GIMIMO MARQUETTE PARK PARAPIJOS

PENKIOLIKOS METŲ SUKAKTUVIŲ PIKNIKĄ'
Šiame Sukaktuvių Piknike bus visokių įvairumų, būtent: Gera Muzika Šokiams, Dainų 

Programas, Kautynės Stalino su Hitleriu ir Ženočių su Singeliais Virvės Imtynės. Prie 
to, Šv. Teresės Draugijos Ladies pagamins gardžiausių valgių, kad nereikėtų vestis iš namų. 
Vyrai gi turės skanių įvairių gėrimų, žodžiu, visi linksmai praleisite laiką ir pasimatysite 
su savaisiais bei paremsite gerą parapijos darbą.

kuris Įvyks Rytoj, Sekmadieni, Birželio (June) 7 d. 1942
VYTAUTO GRAŽIAME DARŽE, 115th ST. prie CRAWFORD AV.
Pradžia 10 valandą............................Įžanga tik 25c su geito laimute pirma $10, o antra $5. Visus nuoširdžiai kviečia, KLEBONAS A. P. BALTUTIS IR KOMITETAI

KARO PRAMONĖMS REIKIA PENKI 
MILIJONAI DARBININKŲ DAUGIAU

Žiniomis iš Washingtono, mankšta, pripažįsta dalykų 
penki milijonai daugiau vy 
rų ir moterų reikalinga 
Amerikos laivų, lėktuvų ir 
ordnanso fabrikams ir dirb-

žinovai. Tad darbininkų 
mokslinimas šiandie plačiai 
vykdomas ne tik mokyklose, 
bet ir darbavietėse. Kuo

tuvėms, kad 1943 metais ne visuose karinių pramo- 
įvykdyti prezidento Roose- nių fabrikuose įsteigti įvai- 
velto užbriežtą karinės ga- riaušių amatų kursai. Juos

I!,ioi<»i.wome;sv. KAZIMIERO AKADEMIJOS
RYTOJ WGN RADIJO PROGRAMOJE

mielai lanko milijonai darbi 
ninku.

mybos programą.
Vadinamoji War Manpo-

wer komisija turi nepapras
tai daug galvosenos ir dar- hjjj V „7farura|. 
bo, kad tą milžinišką dar- A JZiaiylflU

bininkų armiją kaip reikiant stebuklingai išgijo 
suorganizuoti ir darbo pra- Londono |aikraštis Catholic 
monėse paskirstyti, taip kad rpįmes įg Romos gavo žinią,
darbai nė vieną valandą ne j ka(j popiežiaus Pijaus X už- Į Kompanija vaidins dvi ope- 
būtų sutrukdyti. Amerika . tarymu tenai sergąs džiova jras- Pirmoje operoje “Ca- 
turi nepaprastai dideles vy- yįenas vyras staiga išgijo, valleria Rusticana”, daly 
rų ir moterų pajėgas. Ta- gįo stebuklingo išgijimo fak
čiau reikia juos išlavinti tai t,us įteikti Ritų kongre- 
darbų žinovais specialis- gacijai. Anot žinios, vieno 
tais. šiam tikslui atsiekti darbininko sūnus sunkiai 
reikia laiko ir pasiaukojimų, sirgo džiova ir gydytojas 

Darbininkams pramoninis nematė vilties jam išgyti.

Genovaite Klevickaitė 
(Jean Justin)

Rytoje, birželio 7 d., Kim 
bąli Hali American Opera

mokslinimas yra tiek būti
nas, kiek kareiviams karinė

Iš radijo stoties WGN 
kas sekmadienis transliuo
jama “Citizens of Tomo- 
rrow” programos. Rytoj, 
birželio 7 d. (sekmadienį), 
1:30 popiet, programoje bus 
£v. Kazimiero Akademija.

. Šv. Kazimiero Akademi
jos šimtai auklėtinių mer-

rų kongregacijos motina 
Maria Josepha; sesuo Maria 
Eucharista, Šv. Kazimiero 
Akademijos vedėja; Mrs. A. 
Nausėda, Šv. Kaz. Akademi 
jos Rėmėjų dr-jos preziden
tė; Miss Mary Dunneback, 
Šv. Kaz. Akademijos Alium 
nių pasitraukianti preziden-

mu

vaus ir lietuvaitė Genovai
tė Klevickaitė (Jean Justin,. 
Ji dainuos Santuzos rolę. 
Taigi tą pač:ą dainininkę, 
kuri taip stebino ir džiugi-1 
no klausytojų širdis per pe
reitą labai sėkmingą “Drau-

gaičių trečiadienį atlankė tė; Miss Emily Prose, iš- 
WGN radijo studiją ir tenai ! rinkta nauja Šv. Kaz. Alium 
į plokšteles įrekordavo kai- ' nių prezidentė; Mrs. J. J. 
bas, muziką ir dainas. Tai Daužvardis, Lietuvos konsu 
visa rytoj iš tos stoties bus lo žmona.
transliuojama plačiajai vi- j Be kitko, Akademijos ka- 
suomenei. 1 pelionas Kun. B. Urba trum

Su auklėtinėmis studiją 
atlankė Šv. Kazimiero sese-

pai apipasakos Šv. Kazimie
ro Akademijos istoriją.

kiekvieno nuoširdaus lietu
vio ryškesnis pasirodymas
turi būti ne tik mielas, bet 'skardin§S 
ir svarbus.

Tikietai į operą kainuoja

Chicagoj bus renka-

83 centai ir $1.10 su visais
Pranešta, kad liepos mė

nesį Chicagoj bus pradėta
taksais. Jų galima gauti tą'kampanija rinkti įvairių rū 
vakarą prie durų ir dabar: šių skardines dėžes ir tą

Darbininkui prie Pijaus X
kapo meldžiantis už sūnų jis ! S°” koncertą, sausio mėne- 
netikėtai išgirdo balsą: * sYje- “Draugo” skaitytojai! iš The American Opera Com- laužą pavartoti karinei ga- 
“Pakilk, tavo sūnus bus iš- kviečiami pasiklausyti jo- pany, 771 N. Clark St. ir'mybai.
gijęs”. Tą pat taiką kažko- ' s'os dainavimo ir operoje,'Suite 629 Kimhall Hali. 
kia pcslaptinga jėga klūpan tai labai sunkioje Santu-I Vaidinimo pradžia 8:20 v.

United Service 
Organizations

tį darbininką pastatė ant l zos rolėje. 
J. E. arkivyskupas S. A. kojų. Už keleto valandų jo Kenoshietė 

Stritch, Chicago arkivysku- sūnaus stovis pagerėjo. Pa
pas, įpareigojo visus klcbo- skiau gydytojas susekė, kad

vakare.

X Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero, vakar prasidėjo no- 
vena į stebukladarį šv. An
taną. Noveną veda kun. dr. 
V. Andriuška, marijonas. 
Pamokslai sakomi rytais ir 
vakarais, žmonių bažnyčio
je visuomet gausu, nes pa
mokslai turiningi, o pamal
dos įspūdingos.

X Kastas Kundrotas, Kas
to KondToto sūnus, baigė 
prirengiamąją Quigley semi
nariją ir stoja į arkidiece- 
zijos Mundelein kunigų se
minariją.

X A. D. čepulionių, žino
mų sočikagiečių veikėjų, du
krelė praeitą sekmadienį pa
krikštyta vardais Barbara- 
Ann. Krikšto tėvais buvo V. 
ir E. Cickevičiai.

X Į Liet. Piliečių Są-gos 
pikniką, kuris įvyks sekma 
dienį, birželio 7 d. Kubaičio 
darže (Vilniaus Kalneliuo
se) galima lengvai nuva
žiuoti ir be savo automobi-

. liaus. Reikia važiuoti Arch- 
X Gimimo Panelės Šv. pa- er-Cicero gatvėkariu iki Ii

rapijos piknikas jau priruoš- nijos galo. Ten paimti busą
tas. Jis įvyks rytoj Vytau- į Lemont, III. Busas sustoja

nūs, kad birželio 7 d., sek
madienį, bažnyčiose per vi
sas mišias tikintiesiems bū 
tų pranešta apie vykdomą 
United Service Organiza
tions kampaniją tikslu su
rinkti 32,000,000 dol. fondą. 
Taip p3t paaiškinti, kad iš 
to fondo dalis skiriama Ca
tholic Community Service. 

United Service Organiza-

vyras visiškai pasveikęs.

to parke, šiame piknike bus 
kai kas naujo, dėl to įdomu 
bus visiems. Marketparkie- 
čiai savo parapijos piknike 
ruošias skaitlingai dalyvau
ti.

X Kun. A. Deksnys, Visų 
Šventųjų parap. vikaras ir 
narys Lietuvos Piliečių Są
jungos, filmuos tos sąjun
gos pikniką ateinantį sek
madienį, Kubaičio darže. 
Kas bus piknike, bus ir fil- 
mose.

prie Kubaičio daržo.
X Elzbietos Samienės na

muose surprizas. Gegužės 
31 d. Samienei su trimis vai
kučiais išėjus į bažnyčią, 
kur jos sūnelis pirmą kartą 
priėmė šv. Komuniją, kiti 
sūnūs ir dukterys su drau
gėmis namuose suruošė per
versmą. Grįžusią motiną ir 
mažąjį broliuką apdovanojo 
ir iškėlė pietus. E. Samienė 
— tikras darbščios moters 
ir motinos pavyzdys. Ji au
gina ir gražiai auklėja skait
lingą šeimą, palaiko reika
lingą tvarką namuose ir dar 
randa laiko prisidėti prie

Jau surinkta 
460,865 doleriai
United Service Organiza-

X V. Baltuška, veiklus 
sočikagietis, ižd. Šv. Vardo 

tions fondui jau surinkta draugijos ir parapijos ko- 
460,865 dol. Chicagoj, prane jmiteto narys, ruošias vedy-j visuomeninio darbo, bendra- 
ša kompanijos vedėjas H. Iboms su pavyzdinga Šv. Te- darbiauja katalikų spaudai.

Po aštrios dijetos 
priimtas tarnybon

Joseph Schmid, 26 m. 
amž., 2537 W. 50 gt., prieš 
pusantro mėnesio bandė įs
toti pakrančių sargybom Ne 
priimtas dėl per didelio savo 
svorio — 198 svarų.

Tad jis kreipės į gydytoją 
pagalbos, kaip sumažinti 
svorį. Gydytojas jam nusta 
tė dijetą, kaip ir kuo turi 
maitintis ir ko nevalgyti.

Per pusantro mėnesio J. 
Schmid pildė gydytojo nuro 

Reikia tikėtis, kad lietu, Pagaliau jo svoris
viai skaitlingoj susirinks pa- sumažėjo iki 160 svarų.

Genovaitė Klevickaitė yra 
kilus iš Kenosha, Wis., kur 
jos tėveliai ir dabar gyve
na. Per kelis metus ji gas
troliavo po Ameriką su ope
rečių grupe ir dažnai jose 
dainavo svarbias roles. Be

Joliet reikalauja 
mažinti savo plot?
Jolieto miesto taryba krei- to, ji yra dainavus Vyčių 

pės į VVill apskr. autoritetus, seimo parengimuose. Kai 
kad jie susiaurintų šio mieo “Draugas” šventė 25 metų 
to plotą, nustatydami jam jubiliejų Dariaus ir Girėno 
naujas sienas. salėje, ji buvo vakaro solis-
Prieš vienerius metus Jolie tė ir pelnė ypatingą J. E.

tions surinktu fondu tarny- to miestas pasisavino Lock- arkivysk Samuelio Stritch, 
boję esantiems vyrams parū port miestelio dalį. Dabar I imą už gražų Hetuviš- 
pina rekreacijų ir kitų pato pasirodė, kad tas Jolietui . R da? išpildymą
gumų centrus, kuriuose ka- yra tik nereikalinga našta 
riai ir jūrininkai gali jau- ir norima ta dalimi nusikra- Pirmoji proga 
kiai praleisti laisvą laiką. tyti.
Tuo būdu palaikoma vyruo
se pakili dvasia — moralė. Did. Britanijoj ant visų sigerėti savos dainininkės
Tikintieji turi būti .paragin- kosmetikos daiktų valdžios pirmuoju debiutu ir tiuo au
ti prididėti prie šio fondo yra uždėta 33’-j nuoš. tak- teiks jai moralės paramo3. šį kartą ir priimtas tarny- 
sudarymo. sų. ’ Juo labiau, kad lietuviams bon.

Kadangi fiziškai buvo 
sveikas ir tinkamo ūgio, tad

D. Pettibone.
Chicagos distriktui kvota 

yra 1,749,432 dol.

resės Sodalicijos nare — 1.1 Fed. apskrity eina raštinin- 
Venzeriūte. Laimės ir sau- kės pareigas, Moterų Są gos 
lėtų dienų. 20 kp. korespondentės ir kit.

Taupyki! apsau gotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap- 
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAYINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackiewlch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE________________ Tel. VIRGINIA 1141___________________________

CHARTERED AND SUPERV1SED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C. 

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

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

|i Lietuvos Piliečių Są-gos Chicagos skyrius turi garbės kviesti

METINI» 
i

| kuris įvyks š. m. birželio mėn. 7 dieną, sekmadienį 12 vai.
jįj KUBAIČIO darže. Lemont. Illinois SUNSET GROVE <’35‘h .«•lr

Archer Avė.)
Pikniko programa žada būti nepaprastai turtinga, jvairi ir jdoml. BUS LINKSMOS IR NE- 

GIRDĖTOS DAINOS, MENIŠKAI ATLIEKAMI ATEITININKŲ DRAUGOV fcS TAUTIŠKI ŠOKIAI. 
Bus puikus bufetas su skaniausiais valgymais ir gėrimais. Bus įdomūs dalyvių tarpe laimėjimai. 
Galėsit linksmai pasidžiaugti ir magaryčioms parsivežti karo honą, o moterys ir panelės galėsit laimė-

visus Chicaqos miesto ir apilinkių lietuvius atsilankyti i

PIKNIKĄ!
ti gražiausią Chicagos suknelę. Bus daug netikėtų dovanų ir laimikių suaugusiems ir mažiems.

Tai bus didžiausias lietuvių piknikas, kurį aplankys visi be jokios išimties ir pažiūrų skirtu
mo lietuviai. Visi pasimatys ir draugiškai pasidžiaugs. Tai bus piknikų piknikas, nes jame pamaty
site ne tik savo artimesnius kaimynus, kuriuos dažnai ir taip matote, bet visus Chicagos lietuviškų 
laikraščių redaktorius, visų lietuviškų parapijų dvariškus vadus, žymiuosius lietuvių veikėjus, gausin
gus lietuvių profesionalus ir minias linksmų kilnios lietuviškos širdies tautiečių. Tai bus didžiausias 
ir įdomiausias, o gal ir paskutinis prieš gazolino suvaržymų įvedimą piknikas. Tad nepraleiskite nei 
vienas šio nepaprasto ir visų lietuvių jungtinėmis pastangomis rengiamo pikniko. Nepraleiskite, nes 
paskui patys gailėsitės. RENGĖJAI

;■? j. .. K - ;;


