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Kovos Netoli Alaskos!
Britai Įspėja pran
U. S. karo sekretoriaus cūzus išsikraustyt
pavaduotojas (undersekretary)
Patterson pranešė
prezidentui Rooseveltui, kad iš pajūrio zonos
šiais 1942 metais bus dau
KARO GAMYBA.

Koelnas po atakos

Japonijos laivyno nuostoliai
siekią U karo laivų

r

Tikimasi didžiųjų laivyno kovų Alas
kos pakraščiuose. Japonai pasitraukė

Londonas, birželio 8 d.—
giau lėktuvų pagaminta, ne Britų radio šiandie prancū
gu prezidento buvo nustaty zų kalba paskelbė prancūzita. Prezidentas gi buvo nu jos gyventojams išsikraus
rodęs pagaminti 60,000 lėk tyti iš pajūrio zonos nuo
tuvų. Be to, jis dar pranešė, Belgijos iki Ispanijos sie
kad tankų ir amunicijos ga nos. Šią zoną vokiečiai nu
myba vyksta nurodyta pro- skyrė draudžiama militarigrama. O karo gamybos ne zona
boardas pareiškia, kad nauRadio praneSinra3
jų mašininių įrankių garny-,
jOg atatinkamu laiku
ba yra 72 nuošimčiais didės-Į Ppancūizjos islai8v į n i m u i
ne, negu pernai.
l prasidės “vieni svarbiausių
| veiksmų.”

Washingtonas, birželio 8
d.—Didžiosios Pacifiko koi vos šiandie išsiplėtė nuo
i Midway salos iki Alaskos ir
j yra galima, kad Dutch Har-

Sevastopolis
tebesilaiko

bor apylinkėje gali išsivys
tyti viena didžiųjų jūrų ko
vų.
Adm. Nimitz, Pacifiko
livyno vadas, pareiškė, jog
japonų laivynas pasitraukęs
nuo Midway salos, bet pra
nešimai iš Washingtono duo
da suprasti, jog kovos jau
prasidėjusios prie Aelutų
salų.

Maskva, birželio 8d.—Ne Midway Ramu.
žiūrint vokiečių milžiniškų j
KARIUOMENES
Civilių Kliūtys.
I pastangų iš oro ir žemyno' Iš Pearl Harbor adm. Ni
DIDINIMAS.
1 sunaikinti Sevastopolio at- mitz paskelbė, jog šalia sil
Pasak padarytojo pareiš
Kariuomenės štabo virši kimo, jau anksčiau pastebė
' sparumą ši paskutinioji ru pnų submarinų veiksmų Mid
r-,
• •
TT,
.
,
.
.
,
„ v. _. fOraugas" Acme telephotol
ninkas gen. Marshall skel ta, kad civilių gyventojų bu
Pareimo Koelne (Cologne) miesto nuotrauka iš oro. Desinej viršutinėj daly matoma sų laivyno bazė Kryme tebe way salų sektoriuje yra vis
bia, kad iki 1942 metų galo vimas fronto linijose labai garsioji katedra. Ji išlikusi sveika nuo britų orinių bombų. Bet visa miesto apylinkė silaikanti tvirtai ir po sep kas ramu, bet iš Alaskos
J. A. Valstybės turės apie apsunkina karo veiksmus, išgriauta. Ir kitos miesto dalys pakeistos griuvėsiais (Cablephoto London — Nevv tynių mėnesių apgulos tebė- kol kas negauta oficialių
žinių.
puspenkto milijono apgin ypač draugingų kariuomenių York, passed by censor).
, na rusų rankose.
kluotų vyrų. Karo pradžią veiksmus.
Pasak rusų, paskutiniosios' Anksti šiandie adm. Ni
planuota apginkluoti tip
trijų dienų atakos ant Se mitz savo komunikate pra
“Pajūrio apylinkės oku- Kinijoje japonai pradėjo
apie puspenkto milijono vy
vastopolio vokiečiams bran nešė, jog japonai skubiai
puotojoj
Prancūzijoj
labai
rų. Tik per paskutines ke
giai kainavusios ir laukia- Į pasitraukę ir amerikiečių
naujas
atakas,
pranešama
gali
tapti
karo
veiksmų
zo

turias savaites (iki birželio
mų rezultatų nedavusios. j žvalgybiniai orlaiviai negalį
nomis,” tęsė įspėjimas. “Šie
Sidmey,
birželio
8d.
—
šian

Chungkingas, birželio 8 d. cidentą” ir panaikinti gali
jų bepasiekti.
1 d.) kariuomenė padidinti
Žuvo 528 Nacių Orlaiviai.
veiksmai neišvengiamai su —Šiandie japonai pradėjo
die
anksti
priešo
submarinai
300,000 vyrų. Civil Aeronomą Amerikos aviacijos ata
Sovietų informacijos biu žuvo 17 Laivų.
apšaudė Sidney ir Newcastic Administration atsišau darys didžiausį pavojų civi penkias svarbesniąsias ofen- kų pavojų.
ras pareiškia, jog į vieną
syvas Kinijoje, matomai, no
kia į vyrus savanoriai įstoti liams gyventojams.”
Aršioms kovoms tebevyk tle, Australijoj. Apšaudy savaitę sunaikinta 528 vo-, Tuo pačiu laiku praneši
rėdami užbaigti “Kinijos in- stant Mongolijos fronte, 340 mas vyko pusę valandos.
į mokyklas mokslintis sklan Nežiūrint Sunkumų.
kiečių orlaiviai, kai tuo pa-! mai skelbia, jog japonų lai
Submarinų apš a u d y m o
dytuvų skridikais. Priimami
mylių į vakarus nuo Peipinčiu laiku žuvę tik 151 rusų vyno nuostoliai siekią septy
Britų radio įspėjimas pran
niolikos nuskandintų ar su
18 iki 35 metų amžiaus vy cūzams pažymėjo, jog na
go, apsuptieji kinai tebesi metu Sidney padarytieji nuo orlaivis.
stoliai
menki
ir
yra
žuvu

rai.
Vokiečiams Sevastopo 1 i s žalotų karo laivų prie Midciai darysią sunkumus išsi Japonu pralaimėjimas laiko Cheshiene, vakarinėj sių asmenų. Newcastle spau
•
Chekiango provincijoj.
yra strateginiai svarbus, way salos. Amerikos nuos
kraustymui, bet prancūzai
rašo,
jog
bombardavimas
da
svarbiausias—britai
Chungkingo šiuo ganiai
nes jį užėmus išnyktų pavo toliai, palyginamai, labai
ATAKUOJA PROKURORĘ. turį tai padaryti nežiūrėdamiestui
padaręs
mažiau
nuo

jus rusų atakų iš užnugario menki. Paskelbta, jog japo
Londonas, birželio 8 d.— pripažįsta, jog apsuptųjų
1 mi sunkumų.
stolio negu “bet kokia di
Amerikos raudonieji gai
žygiuojant Kaukazan ir pa nų submarinas nuskandinęs
Londono stebėtojai įsitikinę, kinų pozicijos kaskart daro
desnė audra.”
“Nelaukite iki paskutinio jog japonų pralaimėjimas si blogesnės.
valai susimeta atakuoti U.S.
naikintų paskutiniąją sovie Amerikos destrojerį.
Nors laivynas ir patenkin
generalinį prokurorą Biddle, momento.. Bus pervėlu. Iš prie Midway salos gali būti
Beto, japonai atnaujimo
tų laivyno bazę Juodojoj jūtas įvykusia kova, bet aukš
kurs nusperendė deportuoti vykite kaip galima grei svarbiausiu šio karo laimė savo ofensyvą Chekiange,
,roj.
tesnieji laivyno sluogsniai
darbininkų vadą komunistą čiau,” įspėjo pranešėjas.
Yunan, Kwantung ir Kiangjimu sąjungininkams.
Pranešime
nieko
nepažy

nenori pripažinti, kad japo
Harry Bridges. Henry J.
si provincijos. Šiose atakose
New Delhi, birželio 8 d.—
Pasak šių sluogsnių, šiuo
nų pasitraukimas būtų ga
Dettinger iš Waukesha, Wis. mima apie galimą veiksmų
dalyvaują apie 300,000 japo Šiandie pirmą kartą dienos
žygiu
ne
tik
pusiau
sumažin

lutinas japonų pralaimėji
pareiškia, kad prokuroro laiką ir vietą.
nų kariuomenės, pusė visos metu Amerikos kariuomenės
ta
japonų
laivyno
pajėgu

mas Pacifike, nes japonų lai
Biddle nuosprendis džiugina--------------------------japonų kariuomenės Kinijo didieji bombanešiai atakavo
Londonas, birželio 8 d.— vynas dar esąs pajėgingas.
mas, bet ir sulaikyta mato
Dieso, Coughlino, McCormi-! PADANCŲ BCSIA
je.
japonų okupuotą Rangooną. Londono spauda šiandie pa
mai svarbiausias šių japonų
cko, Hearsto ir Hitlerio šir- PAKANKAMAI
Tuo tarpu britų aviacija skelbė pranešimą iš Geneatakų tikslas—užimti Aleudis. Girdi, prokuroro, nuo
atakavo japonų okupuotą vos, jog didelis skaičius
Daw Chemical Co., Mid tų salas ir svarbiausias Britai bombardavo
sprendis yra smūgiu tauti
uostą Akyab, kur sužalota Prancūzijos kolonijų ka
niam šios šalies viėmngu- land, Mich., kaip praneša Alaskos bazes pasiruošimui
vienas priešo laivas. Kiti riuomenės atvyko Nicon ir'
nacių bazes
mui (The Chicago Suh, birž. angliški laikraščiai, daro atakoms ant Rusijos.
sąjungininkų orlaiviai apmė užėmė pozicijas Italijos pa-1 Berlynas, birželio 8 d. —
»• i
sėkmingus bandymus ga
14).
Londonas, birželio 8 d.—- tė bombomis japonų kariuo
Šie planai buvę sudaryti
Nacių radio paskelbė, jog
«
f. 1/
minti priemoninę gumą, kuri dar 1937 metais Vovietijos Šiandie nacių okupuotuosna Į menės koncentracijas Ho- sienyje.
Paskutiniuoju laiku kas Reinhard Heydricho kūnas
šiandien Amerikai labai rei ir Japonijos laivynų štabų kraštuosna išskrido šimtai
maline.
REIKIA TIKĖTIS IR TO.
kart didėjąs italų fašistų laidotuvėms pervežtas iš Če
kalinga. Priemoninė (sinte viršininkų.
britų bombanešių.
reikalavimas Prancūzijos te koslovakijos Vokietijon.
Amerikos lietuviškieji rau tinė) gurno pavadinta thioBritų orlaiviai atakavo
Kiek anksčiau Pragos ga
ritorijų privertė Vichy vy
dongalviai kacapai per savo kol, nes Thiokol korporaci
taikinius šiaurinėj Prancū-!
riausybę pasiųsti savo at tvėmis Heydricho karstas
šlamštus visus nekomunis- ja, Trentom, N. J., atrado Rusų žygiai
zijoj ir Olandijoj pereitą j
stovus Romon pasitarimams buvo rodomas čekams, ku
tus vadina naciais, arba fa kaip gaminti gumą, o Daw
naktį ir sužalojo vokiečių •
rie buvo priversti pasirody
šistais. Kas tik prieš komu-' Chemical Co. tik reikalingą Kalinino fronte
laivą prie Frisian salų. Iš Į Kairo, birželio 8 d.—šian
ti
gatvėse ir gedėti.
nistus, tas, jų nusistatymu,' medžiagą parūpino. Daw
Kalininas, birželio 8 d.— šių atakų visi britų orlaiviai die jau keturiolikta diena
Tuo tarpu iki šiol vokie
yra nacis, arba fašistas. Gir-' kompanijos prezidentas dr. Rusų kariuomenės sluogs grįžo į savo bazes..
kaip vyksta Libijos dyku
čiai išžudė už Heydrichą
di, tik vieni komunistai šian W. H. Daw tvirtina; kad jo niai pareiškia, jog į šiaurTuo tarpu nacių aviacija moje milžiniškos tankų ko
jau 216 nekaltų čekų.
dien Amerikoje esą patrijo- kompanija jau dabar galinti Į vakarius nuo Maskvos sovie- pravedė silpnas atakas An vos, kurios aiški persvara
IVashingtonas, birželio 8
tai.
kas mėnesį pagaminti prieglijoje ir pereitą naktį ap prie Knightsbridge ir Bir i d. — Senatas šiandie nubalReikia tikėtis, kad ir ge moninės gumos tiek, kiek j tų kariuomenė yra giliai mėtė bombomis pietvakarių Macheim yra britų ir laisvų . savo priimti pakėlimą AmeAustralija, birželio 8 d.—
neralinį prokurorą Biddle reikėtų vieno milijono auto- prasiveržusi vokiečių fron- pajūrį, kur vienoje vietoje jų prancūzų pusėje.
! rikos paprastiems
karei Gen. MacArthur pareiškė,
raudongalviai apšauks fa- Į mobilių padangoms. Anot tan ir todėl vokiečiai nuola yra žuvusių žmonių ir pada Britų komunikatas pareiš viams mėnesinės algos iki jog laivyno laimėjimas prit
šistu. Nes prokuroras andai jo, thiokol gumai medžiagos tinai puolą šioje vietoje ru- ryta nuostolių gyvenamo kia, jog jų artilerija sulaikė 50 dolerių. Balsavimas pra Mldvvay salos pakėlęs visos
pareiškė:
Amerikoje yra daugiau, ne- sų linijas ir tvirtai laikosi. sioms vietoms.
dar vieną marš. Rommelio ėjo 58 balsai už ir 20 prieš. Australijos nuotaiką.
Vokiečiai biją, kad rusai
“Komunistų partija moki- gu reikia ir gaminimas vipastangą prasiveržti Tobru
Šį padidintą mokesnį ka
na smurto keliu sugriauti siškai paprastas. Tik reikia galį kartais prasiveržti to
ko linkui.
reiviai pradės gauti nuo
Londonas, birželio 8 d.—
gyvuojančias vyriaus y b e s,' autoritetų pritarimo ir lei- liau į vakarus negu Smolen
New Yorkas, birželio 8 d.
Tuo pačiu laiku laisvųjų birželio 1 dienos. Naujasis Reuters paskelbė, jog nacių
įėmus ir J. A. Valstybių vy-|dimo imtis darbo. Tas gi skas ir todėl dedą visas pa —Berlyno radio šiandie pa prancūzų pajėgos atmušė vo įstatymas pasiųstas galuti apskaičiavimu, Koelne žuvo
riausybę” (Chicago Herald- šiandie ir yra didžiausia stangas, kad surastų rusų skelbė, jog Irakan atvykusi kiečių atakas prie Bir Ha- nam svarstymui atstovų rū 11,000 asmenų ir 180,000
pajėgumą.
American, birž. 1 d.).
.kliūtis.
Amerikos kariuomenė.
mams.
cheim.
iškraustyta.

Submarinai puolė
Sidney, Nev/castle

Amerikiečiai atakavo
Rangoono bazę

Prancūzų kariuomenė
pasienyj

Sušaudė 216 asmenų
Čekoslovakijoj

Atmušė nacių
tankus Libijoj

Senatas priėmė karių
ilgų pakėlimą

DRAUGAS

2

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

TT’ESE WOMEN!

Of

Aritra'dionis, birž. 9 cl, 1942

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

WOIK STUniO

.1945 W«,t 35':‘ Street

kasmet pageidauja, bet gal
negalės į pikniką atvykti
dėl gazolino stokos; tai se
Viloje piknikas
ADVANCED PHOTOCKAPHY
(Tęsinys)
serys daug tikisi iš tų savo I.OWEST
POSSIBLE PBICB8
'o
7001 Migrytė, Teresė (Sta res. Vilnius.
geraširdžių rėmėjų, kurių PHONE I.AKAYETTE 2M3
Sekmadienį, birželio 14 d., vardu ir pavardžių sarašą
sys), 23, vvorker, res. Ra7042 Mikulėnas, Kazys 80,
Juozapo Marijos gražioje turi, brangina ir labai užsišeiniai.
j farmer, res. Daugailiai Su- į
ADVOKATAS
7002 Mikainis, Vilius (Ge- deikiai.
viloje, Nevvton, Pa., įvyks tiki. Visas pelnas iš paren
dertas), 56, farmer, res.
7043 Mikulenienė, Emiliseserų kazimieriečių — mo- gimo ir prisiųstų aukų, kaip WHITNEY E. TARUTIS
Nairiai Biržai.
ja, 70, farmer.
kytojų, kaip visuomet, sma žinome, eina išlaikymui au7003 Mikainienė, Milda,
7044 Mikulėnas, Petras
ADVOKATAS
gus metinis piknikas. Bus I kštesnės mergaičių mokykhousevvife.
Į (Kazys), 28, farmer.
Centrinis Ofisas:
gera muzika, gėrimų, užkan los Juozapo Marijos viloje.
7004 Mikainiutė, Elena
7045 Mikulėnienė, Janina
3133 S. HALSTED ST.
džio ir žaidimų. Šįmet sykiu
Motinėlės, leiskite
savo
(Vilius), 18, student.
j (Kazys), 19, farmer.
(Lietuvių Auditorijoje)
bus džiaugsmingas dešim- , dukreles į šią mokyklą. Vi- VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
7005 Mikainis, Vilius (Vi7046 Mikulenienė, Anelė,
liūs), 10.
28, farmer.
ties metų sukaktuvių pami- sai nesigailėsite. Jūsų dukre
valandos1 vakare.
7006 Mikainiutė, Ona (Vi7047 Mikulenytė, Rimutė
Telefonas CALumet 6877
nėjimas Juozapo Marijos vi- i lės bus jums labai dėkingos
liūs (Vilius^, 8.
(Norbertas), 1.
134 N. LA SALLE ST.
los aukštuosios mokyklos kai gaus dorinį išauklėjimą.
7007 Mikainiutė, Erika
7048 Mikuličius, Danielius
gyvavimo.
Rašėjas linki , Tuo svarbiu reikalu pasitar Room 20,4
Tel. sta t* 7572
(Vilius), 9.
(Simas), 12, student, res.
A CONTtlIUtlON to *ICTO»V lt
Juozapo
Marijos
aukštesnei
kitę su mokytojomis seseri
AMERICAN SOCIETt Of UA6AIINE CA«TOONISTS
7008 Mikalajūnas, Petras Vilnius.
pu»u«neks
mokyklai
daug
dešimt
meti

mis kazimierietėmis.
(Kazys), born 1904, emplo
7049 Mikulskis, Juozas
I Stanislovas T. Gross
"Why, David—-are you frying to say you want me 1to be
nių
sukaktuvių
sulaukti.
yee, res. Sakiai.
(Adomas), born 1902, teach
j Kurie galėsime būtinai da
co-owner on your War Savings Bonds from now on?
ADVOKATAS
7009 Mikaljunienė, Sofija, er, res. Viešnagiai.
buvusls
Sveikindami sumanias lie- lyvaukime piknike. Seserys
born 1911, housevvife.
Assistant State's Attorney
7050 Mikulsaienė,
res.
NATICK,
MAfeS.
—
čia
;
tuves
seseris-mokytojas,
nekazimierietes
kviečia
visus
(Jonas), 49, vvorker, res.
of Cook County
7010 Mikalauskas, Jonas, Meteliai.
Dabar veda generalinį teisių praktiku
katalikės
mergaitės
nutarė,
pamirškime
pridėti
didesnę
'
lietuvius
atsilankyti
ir
links
Gervėčiai.
po antrašu:
12, student, res. Kaunas.
7051 Mikulskytė, (Juo7085
Milevičiutė,
Stasė
One
North
La Šalie St.
kad
vaikinai
kurie
jas
lydi
ar
mažesnę
auką.
Juk
žinomai
praleisti
dieną
gražiame
7011 Mikalauskas, Karolis zas), res. Meteliai.
(Antanas),
born
1914,
vvor

ROOM 1215 — Tel.; KANilolpli 8323
į
šokius
Šv/Patriko
salėje,
me
gerai,
kad
patys
turime
Juozapo
Marijos
vilos
sode.
(Kazys), 43, employee, res.
7052 Mikulskis, (Juozas),
VALANDOS: nuo B ryto iki 5 v. vak.
ker, res. Vilnius.
Kaišedorys.
res, Meteliai.
Praktikuoja visuose teismuose.
su jomis turi eiti pėsti, kad išlaikyti savasias lietuviš
F. P. Specializuoja
7086
Milevičius,
Juozas,
kriminaiiškuose srityse.
7012 Mikalauskienė, Pet7053 Mikulaitė, Kazė, 65,
tuo būdu taupius padangas kas įstaigas. Tuo labiau pa
40,
farmer,
res.
Namališkiai
ronė, 35, employee, res. Ma- housevvife, res. Panoteriai.
tartina tolimesniųjų koloniLIETUVIAI DAKTARAI
rijampolė.
7054 Mikulskis (Andrius), Į 7087 Milevičienė, Veroni ir gazoliną. Be to, jos pa
geidauja ne gėlių, bet karo J1* lietuviams, kurie kaip
TeL YARda 3146
7013 Mikalauskienė, Elena 62, farmer, res. Elzbietavas'j ka, farmer.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
7088
Milevičius,
Marijo

ženklų korsažus turėti.
(Jonas), born 1898, teacher, Rudamina.
DR. V. A. ŠIMKUS
nas
(Juozas),
19.
DANTISTAS
res. Luokė.
7055 Mikulskienė, Alek
7089 Milevičius, Algirdas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 So. 49th Court, Cicero
7014 Mikalauskas, Julius sandra, 45, farmer.
Airijoj, dėl stokos popie-,
WHOLESALE
(Juozas),
14.
IR AKINIUS PRITAIKO
(Juozas), born 1904, teach
Antradieniais, Ketvirtadieniais
7056 Mikutavičius, Alek
rio, cigaretai parduodami
7090
Milevičienė,
Sofija
ir
Penktadieniais
LIQUOR
er, res. Luokė.
sandras (Antanas), born
744 West 35th Street
liuosi, ne dėžutėse. Dėžėse1
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
7015 Mikalauskas, Tomas 1882, employee, res. Panevė (Liudas), 37, res. Ukmergė.
ĮSTAIGA
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
7091 Milevskis, Vaitiekus parduodami tik krautuvėms i
(Julius), 13, student, res. žys.
Pirmadieniaja tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Luokė.
7057 Mikutavičienė, (Ju- į (Mečys), born 1912, engi- perkant urmu (vvholesale). I
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
Valandos: 3 — 8 popiet.
7016 Mikalauskaitė, Judi liūs), born 1895, housevvife. neer, res. Vilnius.
Išvcžiojame
Tel. CANal 5969
7092 Miliauskaitė, Ona
Dievas suteikia mums ge
ta (Julius), 12.
po vi 4
7058 Mikutavičius, Alek
Cliitago.
(Vincas), 47, vvorker, res. rus daiktus per mūsų pačių
DR. F. C. WINSKUNA5 DR. WALTER J. PHILLIPS
7017 Mikalunas, Jonas, sas), born 1924, student.
9
Marijampolė.
rankas.
Italų priežodis
48, res. Mikališkis Pušalotas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7059 Mikšys, Kajetonas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7093
Miliauskas,
Stasys,
7018 Mikalunienė, Stefa born 1907, employee, res.
REMKITE
2158 VVest Cermak Road
Gilus
vanduo
sriauniai
ne

31, teacher, res. Marijampo
SENĄ
Ofisas ir Rezidencija:
Ofiao tel. OANal 2346
(Adolfas), 47,housevvife.
Kaunas.
LIETUVIŲ
bėga.
lė.
Ofiso
vaL:
2
—
4
ir
7
—
9
2155
VVest Cermak Road
DRAUGĄ.
7019 Mikalunas, Algirdas
7060 Mikšienė, Eugenija
Seredoj
pagal
sutartį.
7094 Miliauskienė, Mari
N. RANTER, sav.
(Jonas).
| (Gabrielius), born 1907, arOFISO VALANDOS
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue
ja,
23,
housevvife.
Bes. teL: HEMlock SlfiO
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
7020 Mikalonis, Karolis tist, res. Kaunas.
LIETUVIS DAKTARAS
MUTUAL LIQUOR CO.
7095 Miliauskas, Juozas
(Kazys), born 1899, emplo- į 7061 Mikšys, Aleksandras
ANTRAS OFISAS
OPTOMETRISTAS
4707 So. Halsted St.
Tel. YARda 2246
yee, res. Lazdijai.
(Kajetonas), 7, res. Kaunas (Stasys), 3.
Pritaikina akinto
2017 So. VVestern Avė.
Telefonas: BOULEVARD 0014
a t s ak o minga! ui
7021 Mikelionis, Juozas
7062 Mikšys, Vladas (Juo ! 7096 Miliauskas, Juozas
TeL CAN ai 7171
DR. G. YEZELIS
33,
teacher,
res.
Uta
Gude

prieinamą
kainą.
(Flioras), 38, farmer, res. zas), born 1901, driver, res.
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
DANTISTAS
liai.
Leipalingis.
Kaunas.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ VIRginia 1886
JOS P. SUDRIK
DR. G. SERNER
7097 Miliauskienė, Magda
7022 Mikėnas,
Povilas
7063 Mikšienė,
Marija
arti 47th Street
KRAUTUVĖJE
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
(Juozas), 32,
technician, (Jurgis), born 1904, house- Iena (Julius), 21, housevvife,
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
DR. AL. RACKUS
res. Vilkaviškis.
Seredoj pagal sutartį.
res. Šimkaičiai.
vvife, res. Kaunas.
25 metų patyrimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7098 Miliauskaitė, Zosė 3241 So. Halsted SI.
Tel. Yards” 1829 Telefonas: HEMlock 5849
7023 Miklaševičius, Anta7064 mikšytė, Romualda
(Jonas), 29, res. Vilkaviš
Pritaiko Akinius.
4204 Archer Avenue
nas (Antanas), 38, vvorker, (Vladas), 9, student.
Telefonas:
Kreivas Akis
DR.
PETER
T.
BRAZIS
kis.
res. Marijampolė.
7065 Mikšys, Jonas (VlaLIGONIUS PRIIMA:
Ištaiso.
7099 Miliauskas, Petras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Calumet 4591
7024 Miklaševičienė, Pet- das), 15, student.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
6757 So. Western Avė.
ronė, 38.
7066 Mikšys, Jonas, 41, (Augustinas), 37, employče,
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
S401 SO. HALSTED ST.
res. Vilnius.
OFISO
VALANDOS:
DEL RADIO PATAISYMO
7025 Miklaševičius, Anta- teacher, res. Tauragnai,
kampas 34th St.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
7100 Miliauskienė, Bronė
PAŠAUKITE:
nas (Antanas), 11, student.
7067 Mikšienė, Stasė, 36,
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
DR. CHARLES SEGAL
Nedčliomis pagal sutartį
(Juozas), 27,. housevvife.
YARDS 8088
jTrečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
7826 Mikličius, Jonas (Ra teacher.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Bus daugiau)
polas), 24, teacher, res. Bai
7068 Milaknienė, Ona, 70,
Telefonas CANal 4796
4729 So. Ashland Avė.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI DR. PETER J. BARTKUS
soniaį Pabaiskas.
farmer, res. Mitrgaliai Ro(2-tros lubos)
7027 Miklinevičienė, Mag kiškis.
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Ofiao teL VIRginia 0036
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TsL MIDvay 2880
Chicago, HL
dalena, 56, vvorker, res. Tur
DR. SEIMĄ SODEIKA,
7069 Milaknis, Juozas
Rezidencijos tsL: BEVerly 8244
1913
So.
Halsted
St
sučiai Marijampolė.
DR. A. W. PRUSIS
(Antanas), 40, farmer.
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
O. D.
Nuo
10
iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki •
7028 Miklinevičius, Pet
DR.
T.
DUNDULIS
7070 Milaknienė, 40, far
.
ir pagal sutartį.
6924 So. Western Avė.
vai.
popiet
ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
F
Sekmadiesiais
taipgi
pagal
sutartį.
ras (Pijus), born 1909, far mer.
AKIS ISTTRFNfcJA
Chicago, Hl.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL rytą.
Res.
telefonu
SEEley
0434.
mer, res. Tursučiif.
7071 Milaknytė, Aldona,
AKINIUS PRITAIKINA
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
7029 Miklinevičiutė, Elz (Juozas), 14,
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;1 TsL Cicero 1484
DR. MAURIGE KAHN
Ofise randasi kiti patateymo
iki 5:00 vai. po piet ir,
bieta, 22, housevvife, res.
7072 Milaknytė, Regina metodų įrengimai akims, ku Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M nuonuo2:00
6:30 iki 9:00 vai. vakare. I
DR. S. R. PALUTSIS
Trečiadieniais : pagal sutartį. .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tursučiai.
rioms akinių pagelba neužtenka.
(Juozas), 12, student.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7030 Mikalainienė, vvor
4631 So. Ashland Avenue
7073 Milaknytė, Danutė
Res. 6968 So. Talman Avė.
VALANDOS:
rais pagal sutartį.
Kamp.
15tos gat. tr 49th CL
Res. Tei. GROvehill 0817
ker, res. Kybartai.
Ofiso Tel.: Yards 0994
(Juozas), 4.
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. Office teL HEMlock 4848
OFISO
VALANDOS:
7031 Mikalajūnienė, Tek
Tel.
OANal
6122
Res. Tel.: Kcnwood 4300
7074 Milašauskas, Juozas
Antradienio ir ketvirtadienio
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
vakarais.
lė, 40, farmer, res. Ukmergė (Born 1919, student, res
VALANDOS
ir pagal sutartį.
DR. RĖŽIS
DR. J. J. SIMONAITIS
137 No. Marion Street
Paulinava.
Ukmergė.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vnk.
Nedėliotum nuo 10 ik. 12 vai. dieną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR 0HtRURGA8
Tel. Cicero 1484
7032 Mikalajunaitė, (Sta7075 Milašauskas, ZigOak Park, Illinois
sys), 18, student,
mas (Pranas), 50, Janitor,
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
2201 VVest Cermak Rd.
TELEFONAI:
(Prie kampo Lake St.)
Ketvirtad. ir Nedoliomls susitarus. Valandos: 1—8 popiet ir 7—b v. v
7033 Mikalajunaitė, Aldo- res. Kaunas.
Office — HEMlock 5524
DR.
A.
JENKINS
Telephone: — EUCUD SOS.
REZIDENCIJA:
Emergency — caU MlDway 0001
2423
VVest
Mfcrąiiette
Rd.
na (Stasys), 13.
7076 Milaševičius, Alek— REZIDENCIJA —
(Lietuvis)
6631 S. California Avė.
Res. — HEMlock 1648.
1441 So. fiOth Avė., Cicero, DI
7034 MikoEunaitė, Kosy- gandras, 75, res. Vilnius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REPuhlic
7868
Tel.
TeL: Cicero 7081
tė (Elzbieta), born 1919, stu
7077 Milaševičienė, Ju2ė,
2500 VVest 63rd Street
DR. STRIKO
DR. ALBERT J. VALIBUS
Tel. OANal 0257
dent, res. Kaunas.
68, housevvife.
OFISO VALANDOS:
Rea. tel.: PROspect 6659
PHYSICIAN AND BURGEON
PHYSICIAN AND SUBGEON
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
7035 Miknevičius (Juo7078 Milčius, Jurgis (VinTaipgi
pagal
sutartį.
4645 So. Ashtand Avenue
OFISO VALANDOS:
DR. P. Z. ZALATORIS
zas), 32, teacher, res. Trus- Cas), 29, vvorker, res. KauOfiao telefonu PROspect 6737
Būkit
Malonūs
Nuo
1
iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
OFISO
VALANDO8:
kava, Ramygala.
nas Gaižeriai.
Namu telefonu VIRginia 2421
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo
2
iki
4
ir
nuo
8
Iki
8
vai.
rak.
7036 Mikniunas, Julius
7079
Milčiutė,
Stasė
SAVO AKIMS !
2408 West 63rd Street
Rez. Tel. LAFayette 0094
Nadčliomia pagal sutartį.
1821 So. Halsted Street
(Juozas), born 1906, teacher (Juozas), 30, teacher, res. Tik vtena pora aktų vlaam gy
Offics tsL YARds 4787
venimui.
Saugokite Jau, letadaml
Ofiso Tel.: VAN BIJREN 5709
res. Alsėdžiai.
Vydiškis.
ISrgzamlnuotl Jas mndnrnUklausla
Namų teL PROlptot 1WO
Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. DR. EMILY V. KROKAS
metodą,
kuria
regėjimo
moknlas
7037 Mikniunienė, Marce 7080 Milcika, Aleksandras,
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
.
gali sutelkti.
DR. A. F. NEMIRO, M.D.
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
TsL YARds 6921.
* iki 0 vaL vakarai.
lė (Antanas), born 1911, 59, priest, res. Utena VyBB METAI PATYRIMO
8167.
Rss.:
:
KENvood
4146
Archer
Avenue
pririnkime akinių, kurie pašalina
PHYSICIAN AND SUBGEON
teacher, res. Alsėdžiai.
žuonys.
vl<s aktų įtempimų. ..
Ofiao
Tel.
LAFayette
3210
Tel.:
HEMLOCK
206L
Harrison-Cravvford
Mcdical Bldg.
DR. I. X DERI ASH
7038 Mikniunas, Jonas,
7081 Milcnienė, Koste, 51,
523
SO.
CRAVVFORD
AVĖ.
Jeigu
Neatsiliepia
—
38, teacher, res. Alsėdžiai. farmer, res. MonkiŠkis Grin Dr. John J. Smetona
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Putoki
Kd.)
Sauk KEDzio 2868
DR. JOSEPH KELLA
7039 Mikniunaitė, DanutėA * kiškis.
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 0 vak.
Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30
Dr.
J.
J.
Smetona.
Jr.
VALANDOS:
(Julius), 4 res. Alsėdžiai.
Sekmadieniais pagal sutartį
DANTISTAS
7082 Milenas, Jurgis, 24,
OPTOMETRISTAl
756 West 35th Street
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
7040 Mikučionis,
Mikas farirter.
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
1801 So. Ashland Avenue
6558 So. VVestern Avė.
Trečiadieniais nuo 2 lc 4 popiet 2150 Lincoln Park West
18-tng
(Juozas), born 1900, emplo
7083 Mileška, Jonas (Juo relefotiaa:Kampan
Kas bus ištvermingas Iki
NeHAlinmla Pacai R’ialtarlma
CANAL OM3. Ohioage
Rez. Tel.: DIVERSEY 6800
OFISO VALANDOS:
yee, res. Kaunas.
OFISO VALANDOS:
zas), 32, farmer, res. Gcrgalui, tas bus Išgelbėtas. Kandlen nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
Kasdien »:10 a. m. Iki 8;«0 p. ra.
7041 Mikučionis, Ignas i večiai
Trečlad. Ir >e*tad. 1:10 a. m.
▼ai. vak.; tračladlaniala nuo >:••
Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge’
Iki T:0* p. m.
J Vincas). 43, army officer,1 7084 > Milevičius, Juozas
(Mat 10, 22)
vaL erto IMI UtH rak

Juozapo Marijos

Dtaam

Antradienis, b:r5. 9 d., 1942

Dėdės kun. Antano Deksnio vaikystės
nuotykiai

Marianapolio žinios

ŠIANDIEN LAIDOJAMA

Malonu pasidžiaugti, kad
iš Marianapolio alumnų šie
met keturi yra įšventinti į
kunigus. Tai J. Lukšys, St.
Lukšys, L. Pečiukevičius ir
B. Mažukna. Marianapolio
auklėtinių kaskart gausėja
atsakingose pareigose.

CLASSIFIED

ADS

HEI.P WANTEI> — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

AKMATURE INSEKTORS
AND CONNECTORS

Vilniaus šventovėje, paklū
AUKŠČIAUSIOS ALGOS YRA MO
pojęs ant to netašytų ak
‘•DRAUGAS” HEI.P \VANTFD
Vilniuje prie Aušros
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.
menų grindinio, įgijęs tvir
ADVERTISING DEPARTMENT
RUSSELL ELECTRIC CO.
Vartų ir jo egzaminai
127 No. Dearbom Street
tybės ir pasitikėjimo, jis
Tel.: RANdolph 0488-U48V
340 West Huron Street
Atėjo Laikas Antanui ap- grįžta atgal tiesiog į egzaPATARNAVIMAI
HEI.P WANTEI> — VYRAI
sispręsti į kurią pusę sukti minų salę. Aspirantai jau
TOOL MAKERS
gyvenimą. Ar laikyti viduri- susirinkę, jie dūzgia, kaip Neseniai Marianapoly po
DIAMOND POINT SAW
JIG
BORERS
nes mokyklos kurso egza-j bitės avilyje. Jie pasakoja sėdžiavo a. a. kun. J. Navic
FILING W0RKS
PRECISION DARBAI
Taisome visokius plūklus. Taisymas
minus ir toliau varytis į ko-' vieni kitiems girdėtas kal ko fondo komisija. Posėdy
KARO DARBAI — 'TOP” ALGOS naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Frte Catalogue”
Geriausia tranaportaclja. Dėl pasi
kią nors profesiją, ar vykti bas iš klierikų, kaip kuris je dalyvavo prelatas J. Amkainavlmo surašo.
turimo atdara iki 7 vai. vakaro.
egzaminuojąs. botas, kun. dr. K. Urbona
į seminariją ir po keletos profesorius
O. D. .IENNINGS * CO.
Prisiųsklte plūklus paštu "parcel
43011 W. Lake St.
post.”
metų tapti kunigu. Jis gy Visi ypač gązdina rusų isto vičius, kun. J. Švagždys, ku
28 NO. I.OOMTS STREET
TEL MONroe 13U7
CLEVELAND PLANER
vendamas pas brolį, susi rijos profesoriumi, kuris nigas J. Vaitekūnas ir kole
OPERATOR
durdamas su kunigais, pa kerpąs klierikus iki pat skū- gijos rektorius kun. dr. J.
RE3KA.I.1NGA MOTERIS gaminta
SINGLE POST — 42 INCH BED. paprastus valgius I“ abelnlems leng
norėjo ir pats tuo keliu nu ros, nes nenorįs, kad kata Vaškas.
with largo jobbing shop experlence. viems darbams. Ketvirtadienio po
Mušt be able to ilo largo varlety of pietais ir kas antrų sekmadien, ne
eiti. Ir taip turėdamas 20 likų kunigų skaičius daugė
dirbti.
Gera
užmokestis.
sot-ups anil operute wtth niinimuin reikia
of supervlsion.
For pluning largo Kreipkitės prie ANTANO ,1. Kiti Smetų amžiaus, vieną gražią tų. Antanas tai girdėdamas,
castings, plane augios and surfaoos ZA pašaukdami telefonu — BEVGegužės 24 d. automobi
KI1I.V 0021.
to augios, insble planlng. poriodlpavasario dieną, jis atvyks nueina pas vieną pažįstamą liu į Oregon valstybę, išvyoal planlng. taperod jlb keya and
machine tool basos. CO hour work MERGINA AR MOTERIS REIKA
ta į Vilnių ir prisistato se ir prašo paskolinti jam ruj{un rp poška, kuris pasweek. I’roof of citizonshlp reųuired. LINGA prižiūrėti mažų. kūdikį ir
APPLY:
liūtį ant. vit tos. Telefonu pašaukite:
minarijos kanceliarijoj, kaip sų istorijos vadovėlio.
taruoju metu buvo Maria
PROSPECT 43(13.
FOOTE BROS.
— “Jei neprivalgei, nebe- napoly. Jis paskirtas kape
aspirantas į seminariją. Vi
GEAR d MACHINE CORP.
PRANEŠIMAS
4543 So. Westem Blvd.
siems kandidatams egzami prilaižysi” išsitaria vienas lionu į aviacijos bazę.
NEATSAKAU už mano vardu pa
nai paskirti vieną dieną. matydamas Antano norą dar
VYRAI rolkallngl
prie
“loadlng”
darytas žmonos skolas nuo Birže
platformo. Reikia Kuoduoti tavorų lio 9-tos dienos. MIKE ŠEPUTIS,
Kandidatai viens kitą gaz- pakartoti istoriją. Bet An
(Union Dook). valandinė rata67%o.. 3348 South Morgan Street.
Dabar čia smarkiai eina
naktimis darbas. Turi mokėt gerai
dina, ypač tuos eksternus, tanas paima knygą, užsi darbai prie Liurdo statymo.
skaityti angliškai.
PAKDAVIM UI
KEESHIN MOTOR E X PRESS CO.
kurie nelankė rusų gimnazi merkia ir sau mąstydamas: Jį pastačius, Marianapolio
221 W. .Roosevolt Rd.
PARDAVIMUI KRAUTUVft
jos. Prie jų, ypač kimba ru kas atsivers, apie tai gal šventovės darbais rūpinasi
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
KEPYKLOJ PAGELBININKAI
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
sų profesoriai, kurie semi mane egzaminuos, atverčia Tėvų Marijonų provincijolas
mo prh'žastis — liga. Kreipkitės prie:
Turi būti greiti darbininkai. Valan
Mr. \Valtrt- Nutoiv, 2200 W. 37th St.,
dos nuo 7:30 ryto iki 3:30 popiet.
A.
a.
Motina
M.
Cyril,
I.
H.
M.,
Šv.
Kazimiero
Sese

narijoj dėstą maskolių kal knygą.
kun. dr. K. Rėklaitis.
Sekmadieniais ir Šventadieniais ne Chicago, Illinois.
reikia dirbti: Valgis, uniformos ir
bą ir istoriją. Jei šioj srity . .“Ivan Kalita” aiškiai pa
Mokykloje jau eina pas rų Kongregacijos pirmoji auklėtoja ir globėja, šiandien jų
išvalymas duodama. Amžiaus —
EMPLOYMENT AGENCIES
nepataikei, — toliau kitų rašyta. Jis perskaito aty- kutiniai egzaminai. Kolegis- laidojama Scranton, Pa. Dalyvauja laidotuvėse Motina nuo 18 iki 35 metų.
HAItDING’K, 21 So. Wahash Avė. 2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
dalykų nė nemėgink, vis tiek džiai šį straipsnį. Po kiek tai jau seniau yra baigę ir Juozapa ir Motina Immaculata iš Chicagos.
Visokiam amžiui — visose vietose
‘•TOOL MAKERS” .reikalingi, tai
egzaminų neišlaikysi. Anta laiko sueina, profesoriai, išvažinėję. Registruotų stu
VYRAM— MOTKICI M— VAIKINAM
pogi ir GRINDER HANDS (exterIR
MKKGINOM
nal and internal), LATHE HANDS
Didžiuma
darbų yra Def**n«e dirbtuvėse.
nas, girdėdamas tokias kal dvasiškiai ir rusai pasaulie dentų šiais mokslo metais
Reikia
bijoti to žmogaus, ir CI.EVEI.AND and GRIDLEY
Al . — nuo >24 Iki >llo | savaitę
Skubotai paieško
8CREW MACHINE OPERATORIAI.
bas, pradeda bijoti. Nors jis čiai, susėda už didelio ap buvo 68, neskaitant tų, ku
kurs Dievo nebijo.
W A B A S H
AGENCY
Turi būti patyrę. Kreipkitės prie:
A. II. EQl IUMENT CO.
202 So. State St. (15th Floor)
ruošėsi gerai, bet visko ne tiesto stalo ir iškilmingu to rie turėjo pasitraukti. High mas Feliksas Con
Kur kas yra geriau turėti
223 Vest Erto Street
gi prisiminsi, ypač iš isto nu pradeda egzaminuoti kan school šiemet baigia 29.
išmintį, negu auksą.
REIKALINGI
"GRINDERS
and
rijos, o kas blogiausiai — didatus. Artinasi Antano ei Kaip kiekvienais metais, rad; yra palikimas
SHAKE OUT" VYRAI.
CAI’ITOL BRASS A ALUMINUM
jis eksternas, o tokių rusai lė. Jam kažkaip neramu, šir taip ir šiais Marianapoly
Reikia skubotai paieškoti
FOI <I»RY CO., 3700 N. Campbell.
nemėgo, nes jie per maža dis pagreitina mušimą ir rengiama liepos 4 d. Lietu- Feliksą Conrad, kuriam yra
TOOL MAKERS
rusiškojo patriotizmo pri štai, jis girdi egzaminų ko-1 vįų Diena. Joje kalbą sakys palikimas su apsaugos pi
Pastovūs darbai ir "overtime” 15pumpuoti. Egzaminų dienos misijos pirmininko balsą:
pildant A-l-A KARP.S KONTRAK
pulkininkas K. Grinius. P. B. nigais. Steponas Ulas, ku
TUS. Garai įrengta dirbtuvė, pa
“Gospodin Deksnis... Jis
rytą Antanas perėjęs keletą
togios durbo sųlygos. Tiktai pirmos
ris gyveno po adresu 4508
| klasės darbininkai page daujam. At
gatvių, ieško vienos nedide prisiartina prie stalo. Ru momentas visame egzaminų So. Wood St., staigiai mirė
sišaukite prie Mr. Brettenstein.
JUOZAPAS
|
I.1ON MANI FACTUKING CO.
PRANCKEVICIUS
lės gatvelės, jis eina ten, sas egzaminatorius peržvel procese.
TTekentėkit! Žemo per SO
~
\
i
birželio 4 d., 1§42 m. ir paį 2840 Belmont Avė.
JUN. 2010
—
Gospodin
(ponas)
Deks
.
’
r
metę
gelbėjo žmonėms. PaMirė
Blrž.
6.
1942.
2
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kur dar nuo keletos šimtų gia jį nuo galvos iki kojų,
Iliko visą savo turtą ir ap
ialiua eciema, iibėrimna,
te, Rulaukęs pusės amž.
VYRAI
IR
MOTE
RYS
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
spuogu. ir kitokius odoi
metų miesto vartai tebesto- į pažvelgia į jo prašymą pri- nis, papasakok mums apie saugos pinigus artimam gi
valkų
apskr.,
IJudvinavos
REIKALINGI DEŠRŲ KIMŠRJAI,
negalavimus.
Pirk Žemo
Ivan
Kalita....
Antanui
akys
miestelio.
vi, jis ieško Aušros Vartų, siųstą seminarijos rektoriui,
pastovūs darbai, gera užmokestis.
šiandieni Visuose aptiekominaičiui
ar
prieteliui
Fe

Paliko
dideliame
nuliūdime
Darbai dienomis. Atsišaukite prie
ee S6c. 60c. tl.00
mylimų moterį Pranciškų f po
Daug ten keleivių per dieną dar žodį kitą taria šalę sė- prašvito girdint tuos žo liksui Conrad. O Felikso
Mr. Henry. UNITED l’ACKERS,
tt
vais
K
astuskaitė),
tris
duk

džius.
Jam
daugiau
drąsos
INC., 1018 West 37th Street.
teris: Eugenijų.
Mildrenl ir
praeina, daug ten savo pra- dinčiam kitam egzaminatoniekur negalima rasti! Jei
jos vyrų Petrų Gelbudų, ir
atsirado
ir
jis
išrėžė
viską
šymų sudeda, o kiek į tą riui, sužinodamas, kad tai
I.ilijų; broli Rrontų. ir daug
p- O R
S K ! N . lRRITflTlQNS
kas žinotų apie Feliksą Con
kitų giminių ir pažįstamų.
taip,
kaip
neseniai
buvo
Laimės negalima prie vie
šventą vietą vilčių suplau esąs brolis Deksnio prieš 5Velionis taipgi priklausė
rad, susisiekite su — J. F.
prie Susivienijimo 3G kuopos.
nos vietos pririšti. Ji yra
kia.... Antanas klūpo ir pra ketą metų baigusio semina skaitęs. To pakako. Peržen Eudeikiui, šaukite YARds
Kūnas pašarvotas namuose
Nesidžiaug radęs, nede
po adresu; 4119 S. Roekwell
visur, arba niekur..
Papė
šo Aušros Vartuose šv. Pa riją ir trumpai valandėlei gė aukščiausį slenkstį, o ki 1741.
St. nam-ų telef. Laf. 7386.
juok pametęs.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
nelės užtarymo tos dienos nutyla. O toji tyla ir tas ke ti — mažiau pavojingi. Bai
Motinos širdis, tai gelmė,
Birž. 10. iš namu 8 vai. ryto
Nelaiminga būtų moteris,
bus atlydėtas į Nekalto Prasi
jo bandyme, nes nuo laimė letos sekundų laukimas: ko gus visus egzaminuoti, sa
dėjimo Svenė. Panelės parap.
kurios dugne randasi dova jei ji gimtų tokia, kokia pa
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
jimo priklausys visas jo gy kį klausimą duos, — aspi lėj iškilminga nuotaika. Eg
Kai suardom gyvenimą
lingos
pamaldos už velionio
ti save pasidaro.
nojimas.
sielų. Po pamaldų buR nuly
venimas. Pabuvęs valandėlę rantui yra pats sunkiausia zaminų pirmininkas skelbia dėl pinigų, tai suardytas gy
dėtus į šv. Kazimiero kapines.
išlaikiusiųjų pavardes. An venimas nesirūpina pinigais.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažysta
tanas girdi savo pavardę,
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
mus dalyvauti laidotuvėse.
Tikrą draugą tik bėdoje
Nuliūdę
jis džiaugsmo pilnas grįžta
Moteris, Dukterys,
Zitftas,
PRUZIN FUNERAL HOME
Brolis ir Giminės.
į Lydą pas savo brolį ku pažinsi.
Laidotuvių Direktoriai Ma
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
nigą ir ten maloniai pralei Tegul mano galvą puošia
žeika Ir Evanauskas. Telefo
(įsteigta 1889 m.).
nas Yards 1138-39.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
džia šiltą vasarėlę.
ne kepurė, o smegenys.

(Tęsinys)

ko m

žemo

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

5

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma vlrS 50 m. tos
pačios šeimos rankose 1

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

J. LIULEVICIUS
4848 South Califomla Avenue
Tel. LAFayette 3572

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRTE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the I.lthnanlan Charaber of Oommeroe,

MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.

5919 South Troy St
Tel. REPublic 4298

TeL ESTebrook 3645

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

JOHN F. EUDEIKIS

laiMl Direktoriis
AMBUHANCE Dieną Ir Naktį

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

2314 Weat 28rd PIaee
Tel. CANal 2515

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

Radio Programas — 10:M vai. antradienio Ir šeštadienio rytala
U Stoties WHIP (1B20), su P. galtlmleru.

10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI

42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULlman 1270

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

LEONARD F. BUKAUSKAS

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 501 h Avenue

Tel. CICERO 2109
6812 South Weatera Avenue

Tel GROvehill 0142
8354 South Halsted Ttreet

I

Skyrius: 710 Weat 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

MAŽEIKA

ir EVANAUSKAS

8819 Lituanica Avenue

Tel. YARda 1138-1139
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų nėgraHnarhe,' jei ne
prašoma tai padaryti ir nepristupčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau tęisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašbmaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusio® korespondencijos laikraštln ne
dedamos.
______
. Entered as secpnd-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.

Vašingtonas, Londonas ir Pabaltė
Sąryšy sū Sovietų Rusijos spaudimu j Londoną ir
Vašingtohą pripažinti jai Lietuvą, Latviją, Ėstąją, Len
kijos dalį, Kareliją, Bukoviną ii* NtBldiaViją, politinių
pastabų rašytojas Paiil Mttllori daro rinitų išvadų. Jo

AVGXB

Antradienis, Birž. 9 d., 1942

laimėję (1920 m.) respublikonai nebūt paneigę viso
to, kas prez. Wilsono buvo padaryta pastoviai taikai
palaikyti ir jei, pagaliau, Tautų Sąjungai būt buvę
duota stipri tarptautinė policija, aišku, kad taika būt
pasilaikiusi jei jau ne pastoviai, tai bent žymiai ilgiau.
Pirmoje vietoje Amerikos visuomenė turėtų stipriai
paremti prez. Roosevelto planus pastoviai ir teisingai
taikai atstatyti. Antra — svarbu yra žiūrėti, kad visos
Jungtinės Tautos pildytų savo žodį, kad nesiimtų
(“Draugas”, 1917 m. bir
skriausti kitų, kad visu šimtu nuošimčių kooperuotų
želio
9 d.)
Jungtinių Valstybių taikos planų įgyvendinime.
Reikia tik džiaugtis, kad Amerika ne tik visais fron
Darbininkų prakalbos... L.
tais kariauja karui laimėti, bet dirba ir planuoja, kad D. S. centro valdyba pri
taiką laimėti.
siunčia Chicagon žymų kal
bėtoją, darbininkų prietelių
K. Česnulevičių, Yale uni
versiteto studentą.
Lietuvių atkaklumas

The Sun kolumnistas M. W. Fodor praėjusį sekma
dienį parašė gana ilgą straipsnį apie lietuvių vargus
ir kančiai po nacių vergija. Jisai tą rašinį davė sąryšy
su sUšaUdymu 400 nekaltų žmonių Lietuvoje. M. Fodoras teisingai pastebi, kad Lietuvos žmonės stipriai
ir atkakliai laikosi ir priešinasi nacių vergijai. Auto
rius pasigiria, kad 1939 m. jisai lankęsis Baltijos val
stybėse.

t

Komunistu akcija prieš Rooseveltą

Brooklyno “V-bė” gerai daro dažnai primindama lie
tuviškiems komunaciams, ką jie rašė ir sakė prieš prez.
Rooseveltą.kaii jis ragino visuomenę rūpintis krašto
ir
saugumo stiprinimu ir remti Angliją kare su Hitle
riu. “Vienybės” redaktorius J. Tysliava primena “Vil
Paul Mallon pastebi ir tai, kad slapti pažadai bū nies” bernui Joe Sacal, kurs visai neseniai šitaip rašė:
tų lygūs slaptoms sutartims. Prezidentas gi neturi tei
“It is no war for democracy, no war for peace and
sės ir nėra įgaliotas užmegsti bet kokikš slaptas su
liberty of the World, būt a war for i m peria! interests.
tartis. Jungtinių Valstybių valdžios forma reikalauja,
It is a war where only the rich profit, galn territory
kad sUtkrtis ratifikuotų ir paskelbtų senatas. Jei bet
and possessions, all at the expensė of us....”
kuris vyriausybės pareigūnas ir būtų daręs kokių pa
Be to, “V-bė” rašo, šitas komunistų pastumdėlis
žadų, jie nėra vykdytini ir, dėl to, yra beverčiai.
sakė, kad “Roosevelt’s National Emergency means bayPagaliau, jei taip ir nebūtų, ir Londono ii* Vašing onets for workers.”
tono oficialūs žmohės liikytų pavdjingu dalyku daryti
Tokią šlykščią agitaciją prieš prez. Rooseveltą ko
slaptus pažadais sąryšy su skirstymu teritorijų savo munistai visai dar neseniai vedė.
draugams. Tuo būtų sudarytas labai pavojingas pre
cedentas.
MaŽųjiį tautų akys dėl to ir yra atkreiptos Vašingtonari, nes jos žiba, kati šio krašto vyriatlšybė nelaužo Agresija neapsimoka
“Garsas” rašo:
ir nelaužys riėi Atlanto Cartėrib, nei- Jungtinių Tautų
“Deja, vokiečiai sumokėjo aukštą kainą savo ko
deklaracijoj ifuStatytų- tiksli — išlaisvintai visas pa
lonijomis, laivynu, kontribucijomis. Išrodė, kad jie
vergtąsias tautas, neišskiriant nė Baltijos valstybių.
gavę gerą pamoką bus taikingesni, tiek, nepasitikės
Gerai, kad Malltin ir kiti rašytojai kelia tūos klausi
savo karingumu, nesivaduos obalsiu, kad jėga su
mus, kurie šiaridiėn yra if aktualūs ir labai Svarbūs,
daro teisę. Bet apsirikta. Įsigalėjus Hitleriui ir jo
kurie liečia! ne vifert LifetuVą, bet’ dešimtis tautų:
naciartis, teutonų karingumas pasiekė negirdėto laips
nio. Nieko nepadėjo sugrąžinimas Ruhro krašto, pri
sijungimas Austrijos, Sudetų, Klaipėdos krašto. Deja,
Planuoja pokarinį pasaulį
prieš kiekvieną užgrobimo aktą Hitleris duodavo iš
Prririėškma, kad: Jurigtiniiį Valstybių vyriausybė la
kilmingus pažadus ir užtikrinimus, kad tai yra pas
bai rimtai svarsto, kaip sutvarkyti pasaulį po šio karo
kutiniai teritoriniai reikalavimai, bet po kiekvieno
ir kokiu būdif prilaikyti taiką. Taikos planavimas jau
akto grobimo gašlumas tik padidėdavo.
gerdkai esąs pastūmėtas pirmyn. Į tuoš planus įeina
“Pradėjus antrą pasaulinį karą, neužteko sunai
nemažai tokių dalykų, kurie buvo priimti taikos kon
kinti Lenkiją su kuria turėjo ginčą dėl teritorijų,
ferencijoj po pirmojo pasaulinio karo, bet yra ir daug
bet mačių visa draskanti ranka pasiekė tokias neunaujų.
trales ir taiką mylinčias šalis, kaip Norvegiją, Olan
Pirmoje vietoje yra užsimota tol kariauti; kbl visai
diją, Belgiją, Luksemburgą; jų karo mašina didžiau
nekapituliUos Vokietija, itallja ir Japotiija. karui siisiu triukšmu nusiaubė Jugoslaviją, Graikiją. SusistbjUS, paliaubos t d rės tęstis keletą mėtų; kol taikos
piovus su raudonąja Rusija, vėl apgriauta visa eilė
sutartys bus pradėtos formuluoti. Bus okupuotos' ir
šalių, tarp jų if mūsų senoji tėvynė Lietuva.
nuginkltiotoš nugalėtosios valstybės. Bus teikiama pa
“Dabar vis daugiau aiškėja, kad vokiečiai ne tik
šalpa priešų šalių ir priešų okupuotų tautų žmonėms.
praiošią šį antrąjį pasaulinį karą, bet jų šalis gali
Jungtinės Tautos įsteigsiančios tarptautinę policijos
būti daugiau sunaikinta, negu jų karo mašina su
jėgą, kuH priiriikys tvarką visantie paSalily, kol bus įnaikino užkariautas ir pavergtas šalis. Tai priklau
steigtk pastovi saUgrimti ūžtikritiimo stetfeiMft: Platttfflsys, kaip ilgai vokiečiai stengsis laikytis. Amerikos
jama įsteigti “prisdtiiiti^ valstybę” arba tautų fbdėrair Anglijos karo vadai jau išdirbo planus griauti
Hją, kuri būs aprūpinta girtkluotofbiŠ pajėgoniis, kad
nacių karo pramonę, militarius centrus, jų didmies
patroliuOtl pasarilį: Išlkisvinimak visų pavergti^ taktų.
čius. Pareinio metropolis Cologne jau suplotas su
Visiems laisvas priėjimas prie žaliavos.
žeme. Virš tūkstančio bomberių vienu kartu puolė
šie ir kiti' klausimai Vašlhgtoflė yra svarstomi visu
šį didmiestį. Anglai sako, kad artinasi laikas, kai
rimtumu. Daug dėmesld kreipiama. į pokarinį badaualijantal — anglai ir amerikiečiai — kasdien galės
nČių žmonių šelpimą ir į tvarkos palaikymą. Polioipaleisti po tūkstantinę bomberių malširiti nacių ka
3 jėgos daugumoje būsiančios sudarytos iš Ameri
ringumą.
kos ir Anglijos kariuomenių.
Daug kas apie taikos planus paaiškėjo i# Jungtinių
“Amerikiėčių galybė auga su kiekviena diena, aūValstybių Vitie ptezldentd iVallace ir valstybės pasekga riėgirdČttt tfempu. Naciai ir jų talkininkai netru
retoriaus Siimnėr Welles paskutinėmis dienortiis pasa
kus pamatys, kad agresija neapsimoka; taipgi nėkytų kalbų. Jie ypatingu būdu pabrėžė pavergtųjų žmo
apsitrioka perdaug pasitikėti savo ginklo galė; ne
nių iŠlaisviriilną ir pasaulinės valstybės, tautų fede
apsimoka pulti kitas tautas ir jas skandinti vargo,
racijos ar sąjurigos kUdkrymą. Net kai kuritis anglų
kančių, kraujo klane.”
valdžioje esančios tautos būsiančios lalSVoš.
Iš šių kelilj Čia padribtų bruožų galima suprasti, ko
Sekihadienį, birželio 7 d. girdėjome per radiją (iš
kį milžinišką vaidmenį pokariniarhe pasaulyje žada vai
dinti Jtdigtinės Valstybės. If gerai. Kitaip tuščios bū* galingosios WGN stoties) dainuojant šv. Kazimiero
tų kalbos apie talką, ’rtk labai svarbtt, kad šį kartą akademijos chorą. Klausėmės, gėrėjomės ir džiaugėJungtinės Valstybės rtetlėsustotų pušiaukeiyjė, kaip p6 riiČs, kad liėtuvaičių vedama įstaiga taip didelę pažan
pirrtitijb pasaUliriib karo. Jėi ptezideritb WilS0P0 taikos gą daro, taip gražų kultūros darbą dirba ir taip sėk
mingai mūsų tautos vardą kelia.
planai būtų buvę priimti visa pilnuma, jei rinkimus

Rusijos vargai... Socialis
tai visais frontais dirba, kad
privesti Rusiją prie atskiros
taikos su Vokietija. Jie kur
sto kariuomenę atsisakyti
kariauti. Dėl to visame kraš
te priviso daug dezerterių,
kurie triukšmauja ir viso
kiems anarchistams ir kri
minalistams padeda daryti
betvarkę.
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Vokietijoj badas... Mais
to stovlis Vokietijoj, anot
pačių vokiečių laikraščių
pranešimų, tiesiog apverkti
nas. Nėra bulvių, trūksta
'duonos ir kitokio maisto.
Beje, vyriausybė įsakė lai
doti minlsitis su popieriniais
drabužiais.
•
Sprihg Valley, IH.... LRK
SA 164 kp. surengė vakarą.
Kalbėjo iš Chicagos atvykę
A. Sutkus, J. Poška ir vie
tos klebonas kun. A. Deksnys. Dainavo varg. A. Mondeikos vedamas choras. De
klamavo A. Masokaitė ir
Rupšlauskis. Vakarą vedė L.
Šimutis, St. Bede kolegijos
studentas.
•
Detrolt, Mich... Vietos
lietuviai Lietuvai šelpti per
Tautos Fondą bažnyčioj su
rinko $365.00. Stambiausias
aukas davė; kun. K. Skripka, Pr. Gustaitis, J. Kaušis,
F. Perminienė.
•
Sukilimai Čekijoj.... Čeki
joj ne juokais prasidėjęs re
voliucinis sąjūdis prieš aus
trus. Austrijos vyriausybė,
numatoma, dėl to turės daug
nesmagumų.

=-

Po svietą pasidairius
Vakar iš Bruklyno gavau
gromatą, kurioj geras mano
tavorščius tlumočija, iš ko
yra išsivystęs lietuviškas
balšavizmas ir kokia buvo
jo pradžia.
Prieš buvusį svietinį karą
Lietuvoj vienas gaspadorius
laikė berną,
o savo sūnų lei
♦
do į škulę, kad padarius jį
naudingą lietuvių tautai
žmogų, kad jis darbuotus
Lietuvos ir jos žmonių la
bui.
Atėjus Kalėdoms, gaspadoriui reikėjo išmokėti ber
nui sutartą pėdę. Jo sūnus
kaip tik tuo metu buvo par
važiavęs vikeišinui. Jam pa
sirodė, kad bernas buvo per
daug išsidrėjęs iš tėvo, dėl
to pradėjo su bernu vesti
derybas ir reikalauti, kad
bernas atsisakytų pusę sa
vo algos. Bernas jokiu būdu
nesutiko ir reikalavo išmo
kėti tiek, kiek buvo suderė
ta. Sūnuje užvirė apmaudas.
Sulaukus nakties, kai ber
nas po sunkaus darbo kietai
miegojo, gaspadoriaus sū
nus žiauriu būdu berną nu
žudė ir lavoną paslėpė. Kurį
laiką viskas buvo tvarkoj.
Ale, kaip amerikonai sako,
piktadarybė
neapsimoka.
Taip ir čia. Atsitikimą už
uodė žandarai. Pajutęs nege
rą kvapą žmogžudys, pasi
raitojęs kelnes, “per beržy
ną į Berlyną”, o iš ten į
Ameriką, Kurioje ir šiandie
laimingai gyvena ir naudoja
si visokiomis geriems žmo
nėms laisvėmis, ale tos lais
vės nekenčia, kaip kokios*
pavietrės, ir nori, kad kuogreičiau būtų užvesta balšavistinė diktatūra su tokiu
“rojum”: kas yra mano, tai
ne tavo, o kas tavo, tai ir
mano.
nelaisvę 10,000 italų karei
vių, kurių tarpe 256 karinin

10,000 belaisvių.... Prane
šama, kad austrai paėmę į kai.

Postskriptum tasai mano
tavorščius rašo, kad Nevv
Yorke tūkstančiai darbinin
kų skundžiasi negauną dar
bo. Dvylika tūkstančių dokų
darbininkų jau trečias mė
nuo sėdi be darbo. Tuo tar
pu fabrikių bosai dėjubja,
kad negali gauti darbininkų.
Sako, mano smikalka (galva) negali išfigeriuoti to
kios nevatnos rokundos.

Vienoj mokykloj per eg
zaminus mokytojas paklau
sė vaikų:
— Ar galite kuris man pa
sakyti, kaip indijonai vadin
davo savo viršininką?
— Chief! — atsiliepė vi
sa klasė.
— Gerai. O kaip tada va
dindavo jo žmoną?
Klasėj pasidarė. Tyla. Po'
sekundės vienas vaikų pakČ
lė ranką.
— Na, pasakyk, tarė mo
kytojas.

— Mischief — atsakė vai
kas.
Jonas Pajuntaitis vakar
minėjo savo birdei. Žmona
duoda jam dovanų ir sako:
— Žiūrėk, Džian, ką- aš
nupirkau tau dėl birdės:
šiaudinę skrybėlę, enkečį ir
va šią dresę, kurioje aš tau
atrodysiu daug gražesnė.

Spicpirvirvio Dilintos
Burlokų organai prisimy
gę tvirtina, buk kum K. J.
Prunskis esąs “nacis”, bet
Stalinas buvo. toks “mAlonus” (Pagal tų pačių- bur
liokų pasakojimą) kad kun.
Prunskio motiną “išgelbė
jo” nuo karo audrų ir apgy
vendino Sibire.

Saugokitės, burliokai, kad
draugas Stalinas jus uJf pa
karpos nepaitritų Už teršimą
žmogaus, kurio nrtritirtą Sta
linas “jjagloboja”!

ATSIMOKĖTI UŽ PEARL HARBOR

Leit’. David N. Goldenson Chicagoj prisaikina 162 naujokus savanorius karo liivynan, kaipo atsimokėtojus japonams už Pea rl Harbor atakas. Visoj šaly atsimokėtojai
rekrutuojami, šį birželio mėnesį Chicagoj norima gauti 10,000 savanorių jūrininkų.
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LAMDOMAS JAPONŲ LAIVYNAS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
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Gerasis Dievas žino ir ma(to mūsų širdis kupinas dė
' ‘
f
*
A
SANIUZ» BUVO GYVA, JAUSMINGA IR NUOŠIRDI
kingumo jausmų visiems
**^r**tri^p 1
1
.»
1 mūsų geradariams ir geraI diarėms. To dar neužtenka.
Norime ir žmonėms pareikš
ti žodžiu tuos mūsų jaus
.. fl, »•
^-jC<HWii0BrTrril1Tr
•r a*
mus. Reiškiame nuoširdų dė
Griausmingi aplodismen mo ir pasigerėjimo jausmus.
kingumą mūsų didžiausioms
American opera kompani
tai, gausios gėlės ir visa ei
j geradarėms — ARD 10 kuolė nuoširdžių sveikinimų a- jos grupėje mūsų Genovai
1 pos valdybai ir narėms, ku
pipylė Genovaitę Klevickai- tė geriausiai pasirodė ir nu
z
.
.
.
.
.
.
•
•
♦
rių geroji širdis atjaučia ne
'• < ~ -y-: ?z «.• Ą .
s. « • L 1
*>v>’'
tę sekmadienio vakare, Kim- stelbė visus vakaro daini'•A, .
' ... Z' X
. 'r ..
t!*» •
> ~
,
vien akademijos reikalus,
ball salėje, kur suvaidinta ninkus.
♦ V**?*,'
,
• •' *
X
.
•bet lygiai rūpinasi ir vieti
opera Cavalleria Rusticana. Temperaminga Santuza
•
rs~ 'C- '
, 1 * w J ..... - — •
Japonų lėktuvnešis Kaga. U. S. adm. NimLtz praneša, kad Amerikos laivynas nuskandino du, o gal ir tris, tos nių seselių reikalais. Jos tą
Klevickaitei teko dainuo
Klevickaitės
švelnus
bairūšies japonų lėktuvnešius kovose Midvvay salos apyl'nkė se, Pacifike. Japonai labai nukėntėjo ir po nepavykimo rūpestį yra parodžiusios įti Santuzos rolę toje operoje, kurios puikiu išpildymu 1 sas verk5' PS*0' kerSt0 šau‘ pasitraukė Bet Amerikos laivynas ir pasitraukusius japonų laivus atakuoja ir blaško. Vargiai japonai grįš į savo vairiais atvejais. Už tokį tą
jų nuoširdumą esame ir pa
Genovaitė Amerikos lietu- k5s ir meiliai glamonėj® — bazes.
siliksime joms dėkingos.
viams sudarė pasididžiavi- ’tai buv0 Santuzos karakte_________________________ ris visoj savo pilnumoj. San
Taip pat nemažesnė padė
176 kp. $3.00; Mokyklos So miero akademijos alumnės l D
$100.00.
Kaaio
tuza leido Klevickaitei pasi
ka priklauso Dievo Apvaiz
dalicija $1.00. Viso — $22.rodyti publikai visu savo
dos Parapijos Jaunų Mote
Chicago, 'III. — Kat. Fe
50.
meniškumu. Ji įrodė turinti
Dainuos
Jonas
Romanas,
rų Rėmėjų draugijai už jų
Gary, Ind.: ARD 22 skyr. deracijos apskritis $5.00.
(Tęsinys)
ne tik malonų balsą ir moseserys Praninskaitės; daly- malonų prijautimą vietinių
$77.00. Dr-jos: Mokyklos So Pavienių aukos
CHICAGO HEIGHTS, IL
vaus “dėde” Vaitekūnas;
seselių reikalų. Jos būdamos
Visa Chicaga sekmadienį, kanti jį meistriškai valdyti,
(Bus daugiau)
dalicija $5.00. Viso — $82.
“piršliai”. Dus juokų, pat a- jaunos ir energingos sumabirželio 14 d., parodys pa- bet kad ji taip pat kupina LINOIS: ARD 13 skyr. $5.
Shertandoah,
Pa.
:
ARD
27
niai surengė kauliukų loši
rimų, pranešimų, etc.
šauliui, kad jos žmonės su- vaidybinių gabumų, be ku- Dr-jos: Šv. Onos $5.00, Soskyr. $5.00. Dr-jos: Šv. Jur
OAK PARK, ILL. —
dalicija
$5.00,
Šv.
Vardo
$5,
mą, per kurį uždirbtus pi
sijungė Amerikos laimėji-1
operos išeina sausos ir
Šv. Kazimiero mokykla $2. gio parap. Sodalicijti $5.00. Pėnkių čia parapijinių mo Radio klausytojai galės nigus, $123.00, paskyrė sese
muį
bejausmės.
Ministrantų $5.00. Viso — kyklų
mokiniai pardavė smagiai ir įdomiai valandė lių būtiniausiems reikalams.
Tą dieną iš ryto bus pa-J Reikia manyti, jog San- Viso — $22.00.
$15.00.
328,000 dolerių vertės karo lę praleisti klausydami re- Už tuos pinigus nupirkta
SCRANTON, Pa.: Mokyk
radas, o 2 valandą popiet tuza praskynė Genovaitei
Mt. Carmel, Pa. (nėra A bonų ir ženklų. Eikš Club guliarės antradienio radio šeši čiužiniai ir labai reika
visi susirinks patriotiniame Klevickaitei kelią į tas dai- los mergaičių Sodalicija — RD skyr.): Mokyklos Soda už tai mokiniams skyrė do
programos, kuri įvyks šian lingi rakandai vieškambaparengime į Soldier Field. i nininkų aukštumas, kurių ji $3.00.
licija ir Ministrantų dr-ja vanas, kurias Chicagos au- die, 7 valandą vakare, iš riui. Už tokią didelę malo
Manoma, dalyvaus virš 200,- ; drąsiai gali siekti. Tiesa, tas
PHILADELPHIA, PA.: A $5.00.
xiliarus vyskupas B.
J. stoties WGES. Programų nę visados būsime joms dė
000 žmonių. Bus kalbos, dai-1 kelias bus sunkus, bet Kle- RD 15 skyr. $5.00. Dr-jos:
Sheil
išdalino.
Newtown, Pa.: Juozapo
leidimu rūpinas Peopies Fur- kingos ir bandysime atsily
nos ir kiti patriotiniai pa i vickaitė jį galėtų pereiti,
Gyvojo Rožanc $5.00. Apas. Marjjoa vulog studentfe _
ginti savo maldomis pas Ge
rengimai.
Maldos $5.00, Šv. Kazimiero
niture
Co.,
4183 Archer Avė.
Lietuvių nuoširdumas
$3.00.
riausiąjį Dievą.
DAYTON, O. — Šv. Al
Svarbiausiu tos dienos
Mokyklos Sodalicija $2.00,
Nepamirškite
pasiklausyti.
Rockford, III. (nėra ARD berto parapijos Holy Name
Švento Kazimiero
Kartu labai miela pašte Ministrantų $2.00. Viso —
kalbėtoju bus Donald M.
skyr.):
Mokyklos
SodaliciSeserys, vietinės
Rep. XXX
draugijos žaidėjų kuopos
Nelson, viršininkas War Pro bet i, kad Chicagos lietuviai $19.00. Šv. Andriejaus par.:
------ja $5.00.
į per paskutinę kampaniją
duction Department, kuris aiškiai suprato savųjų mo- Mokyklos Sodalicija $5.00,
Providence, R. I. (nėra A |pardavg daugiau kaip už
atvažiuos tiesiog iš Wash- ralės paramos vertę ir įver- Ministrantų dr-ja $5.00. ViRD skyr.): Mokyklos Soda- 25000 doI kar0 bonų jr
tino savo jaunąją daininin- go _ $10 00
WHOLESALE
ingtono.
licija
$1.00.
ženklų.
Didelis spektaklis bus pra kę. Kimball salė gal pirmą
FURNITURE
Brockton, Mass. (nėra A
kartą matė tiek gausiai lie-j WAUKEGAN, ILL.: Modėtas malda arkivyskupo Sa
RD
skyr.)
$62.00.
tuvių, susirinkusių pasiklau- kyklos Sodalicija $5.00. Mi
muelio A. Stritch, kuris su
BROKER
ESATE KVIEČIAMI ATSIChicago, III. — ARD (iš JfTB
syti operos, kurios vieninte nistrantų dr-ja $5.00.
-fcAITKYTl | MISI SPECIALI
tiko dalyvauti šiame patrio
MINERSVILLE, PA.: Mo akademijos) $100.00.
Dining Room Sets — Parloe,
VASAROS IflPARD.AVt.MA
lė atrakcija buvo lietuvė dai
SEKANČIU MUZIKOS
tiniame parengime.
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
kyklos Sodalicija $2.00. MiChicago, III. — Šv. KaziINSTRUMENTŲ
nininkė.
M
K
— Radios — Refrigerators —
Visos programos vedėju
inistriantų dr-ja $5.00. Visc
Washers — Mangels — and
į
Be
to,
Klevickaitės
šeimos
Didelių
Barabanų,
maZų
Baraba

bus Bob Hope, žymusis ra
•— $7.00.
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
Stovės.
1 nariai ir keletas prietelių iš
komi prie visokių Barabanų se
dio ir mūviu žvaigždė.
BALTIMORE, MD.: Mo CONRAD
tų, greiti pėdintai “Cynibols" lr
Nationally advertised items.
“Cynibol Holders" kur tik reika
Dalyvaus rinktiniai cho Kenosha, Wis. buvo atsilan kyklos Sodalicija $5.00. Mi
Fotografas
lingi, “Hi-Boy after beat Pėdais”
rai iš Chicago tautinių gru- kę su gėlėmis. Kadangi Ge- nistrantų dr-ja $5.00.
benams ir orkestroms, Trūbos,
8tudlja ]rnn<tA plr
darinėtai, Saxaphonal, Trombo
mos rūfilezi su mo
pių, kurių tarpe bus ir lie ’• novaitė ilgą laiką dirbo WH
nai "Standard" t&dirby.ačlų, SmulWORCESTER,
MASS.: derniškomis užlai
kos. Cellos. Strūniniai Basai, Guldomis lr Hollywood
tuvių choras. Kuris Chica- IP radio stotyje, todėl dide- Mokyklos Sodalicija $5.00.
tarai, Banjos, stūnal, Ir "cases",
ŽTlesointri
Darbas
“mouth pleces", "mute reeds”, ir
go choras dalyvaus, vėliau
skaičius jos nuoširdžių
FACTORY REPRESENTATIVE
Ind. Harbor, Ind.: ARD Oarantuotaa.
muzikos stoviklės.'
Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičLų
ir
bus paskelbta.
pnetelių atvyko iš Ham- 21 skyr. $5.00. Dr-jos: šv. 420 W. 63rd Street
“cases”. Pataisome lr atnaujina
6343 South Western Avenue, Chicago
me visokių iidirbysčlų phonograLietuvius atstovauti pa- mond- Ind'
Pirmam “Pa Rožančiaus Moterų $5.00,
fus ar Jųjų dalis.
TeL: Btado - CNGtareod M
Telefonas — REPUBLIC 6051
rengimo komisijon tapo pa- ratinin Prirodymam
Federacijas 42 skyr. $5.00.
A. B.O. DRUMMERS SERVICE
KNOievrftod 8M0
B14 Maxwell Street, Chicago
Tretininkų $3.50, SLRKA
kviesti šie asmenys: teisė-----------------jas Jonas T. Zūris, bankiNE2ICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
ninkas Justinas Mackiewich.
Federacijos Chicago apsAR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI
dr. P. Grigaitis, Naujienų ięrįties susirinkimas įvyks
FEET HURT?
red., Leonardas Simutis, dnr.1 tre{iadienį, birželio 10 d g
AR SKAUDA KOJOS?
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
‘Draugo” red., kun. Petras vai. vakare Aušros Vartų
Dėl geriausio palengvinimo
P. Cinikas, “Draugo” adm., parapijos mokyklos kamba
KAINOMIS
kreipkitės prie
į
BADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Antanas Kasper, komandie- ry. Į susirinkimą atvyks
FOOT E—Z SHOE SHOP
rius Dariaus-Girėno posto, kun. dr. A. Deksnys su pas
Vienintėlis lr Smagiausias
“NO PAIN“ Patentuoti.
Vakariais
Lietuvių Programas į
PILNAS
PASIRINKIMAS
Arches,
prieinamomis
’
Amerikos Legijono ir A. kaita. Paskaita bus įdomi.
Amerikoje!
kainomis, pritaikinti jū
SUKNELIŲ
—
SERMĖGŲ
—
Nausėdienė, ARD pirm.
sų kojoms, kad paleng-,
Tat, kviečiame visus drau- i
- VIENUOLIKTI METAI! SICTŲ IR KAILIŲ
vinti visas kojų skaus
Visą programą ruošia The gijų ir organizacijų atsto
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
mus.
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
KITOMIS Diehomls 9:S0 v. vak.
Chicago
Herald-American vus. taip pat ir visus kata
“HEALTH SHOES.“ Padufikaltės
dėl
Kortų,
Callouses
PENKTADIENIAIS
7 v. v.
pagerbimui generolo Doug- likus veikėjus ir veikėjas 1
Mųsų Specialybe
ir Bunions.
las MacArthur.
atvykti.
Valdyba
WHFC-1450 kil J
vniMi
BATAI
,
r
paplatinti
a-VU
PEOPIES CLOAK and BRIDAL SHOP
Gencralinėn rengimo ko
6755 So. Western Avenue
Dievas algas išmoka ne
misijon įeina to dienraščio
189 NO. LA SALLE ST.
Phone: GBOvehUl 2242
1711 W. 471h St.
Yards 2S88
redakcinio štabo narys, lie savaitėmis, bet kiekvieno
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
tuvis Stasys Pieža.
Rap. žmogaus metų gale.
'<•
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Klevickaitė nustelbė vakaro artistus savo
talentingu dainavimu.
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ARD XXIII seimo
protokolas

Dalyvaukim patrio
tiškam parengime

ALEX AlESAUSK&S and SONS

fcta.:

r

Dėmesio

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

niARGUIlT

1

Tb"«",h20c

A IIZ A C

HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti

L./Allx/AO

Lz/AD/AIx Geresnės Rūšies Anglis

ATEINANČIAI

ŽIEMAI

D A R A P ^ra Geriausias Laikas Pirkti

Pirmos Rūšies
L^<aD/Aix Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

KOI, KAINOS NEPAKILę III KOI, .IŲ MR GALIMA OAIITII
(Vaidilos patartinai anallnlnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, karfta produkcljoa dėlei, gelzkellų tranzitus bus žymiai numažintas namų reikalams)
PRIPIliDYKlT SAVO SANDftl.IUS Ik SEKANČIO PASIIUNKI.MO:

Cf|

WEST VIRGINIA Ptn-ahontaa Mine Kun, Iš
I

X

gerų mainų, daug dulkių lAImta. Perkant &

, tonus arba daugiau, už tonų .........................
Smulk<wnl yra daug pigesni.

BI.ACK BAND LUMP anglys ui
tonų ....................................................................... .. ..

$10.50

KOPPERS COKE (KOKSAI), ui vienų tonų.......................................................................

<10 QC

CRANE COAL COMPANY
5332

SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

-ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

PIRM PIRKIMO

ROmIch AiikIva Gmiiiumimm Tik IS Tolimesnių Valstijų.

i*y_\

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGtOŲ!

Atvyk { mūsų Jardą lr apžiūrėk šla
ką Ir aukštą Hišį LKNTŲ—MIIJL.VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. l)Al garažų, porėtų, vis
ki), skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Protection
for you<’

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mflaų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/,%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba lengvais Išmokėjimais

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
— 46 Metai S«6m*ngo Patarnavimo I —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER <CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

9022
3039 South Halsted St.
-1%

Tel. VICtory 1272

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

n * A TT
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Karo nelaisviams laiškai ir siuntos per
Chicagą bus siunčiamos
Cenzoriaus ofisas iš Wa-' Laiškai ir siuntos karo ne
shingtono
paskelbė, kad laisviams ir internuotiems
Chicago bus vyriausias cen- civiliniams siunčiami nemotras siųsti iš Amerikos laiš- karnai (be jokių pašto ženk
kus ir siuntas į Europą ka lų). Tad ant laiškų vokų be
ro nelaisviams ir internuo kitko dar turi būt pažymi
tiems civiliniams. Čia pat ma “Postage Free”. Tas tū
bus ir nelaisvių ir internuo- , ri būt parašyta dešinėj vir
tų civilinių prisiunčiamų lai šutinėj voko daly, kur papškų priėmimas ir adresa- rastai ženklai lipdomi.
tams jų paskirstymas. Laiš Į Japoniją ir japonų kon
kai ir siuntos nuodugniai
bus cenzūruojami, šiam tik troliuojamus kraštus laiškai
karo nelaisviams tegali būt
slui Chicagoj bus sudarytas
cenzūros
štabas, jei bus siunčiami tik tada, kai ka
daug laiškų siunčiama ir iš ro, arba laivyno autoritetai
praneša nelaisvių pavardes.
Europos apturima. Kol kas
Laiškai siunčiami “Via Chi
šį darbą atliks dabartinis cago, III.” per tarptautinį
pašte cenzūros ofisas.
Raudonąjį Kryžių Ženevoje,
Ant kiekvieno laiško vo
Šveicarijoj. Siuntos į Japo
ko, arba siuntos turi būti
niją kol kas nesiunčiamos.
pažymima nelaisvio vardas,
Į Europos kraštus siunčia
pavardė ir ranga, šalis ir
stovykla, kur jis laikomas. mų siuntų svoris tik iki 11
Ir apačioj turi būti parašyta svarų. Jose neturi būti laiš
kų, nė tokių daiktų, kaip me
“Via Chicago, III.
Kairiojoj viršutinėj pusėj dicinai, cigarečių popieriuant voko turi būt pažymėta kės ir degtukai.
“Prisoner of War”, jei ad
resatas kovos laukuose pa
imtas nelaisvėn. Galima pa
žymėti prancūziškai “Prisonnier de Guerre”, o jei ad
Kennedy parke, 114 gt., ir
resatas yra Vokietijoje, tai
vokiškai — “Kriegsgefange- Western avė., praeitą sek
nensendung”. O internuotam madienį viešųjų darbų komi
civiliniam reikia parašyti sionieriaus O. E. Hewitt su
“Interned Civilian (Intern daryta' iš 18 vyrų apsaugos
grupė piliečiams rodė, kaip
Civil).
kovoti su nuodingomis dujo
mis, jei priešas iš oro išmes
tų dujines bombas.

Rodyta kaip kovoti
su dujomis .

Šerifo policija
neturi gazolino

Šiam tikslui visi grupės
vyrai buvo apsitaisę stam
biais
guminiais drabužiais
Angliška spauda praneša,
kad Cook apskrities plentų ir su dujakaukėmis. Susprog
policijai trumpa gazolino, j dinta bomba su paprastais
Šerifas O’Brien neturi tam dūmais. Bomba su dujomis
tikslui fondų, o apskrities buvo slopinama ją užberiant
iždininkas John Toman pra- smiltimis. Dujų suneutralinešė, kad jis taip pat netu- zavimui pavartota kalkių
ri jokių priedinių fondų.
skysčiai, kurie paskiau suIšdininkas pareiškia, kad šluota į artimiausią srutų
jis seniau buvo įspėjęs šeri- nubėgimą.
fą, kad jis apribotų išlaidas,
Cheminis inžinierius H.
kad neišleistų daugiau kiek Hagerdorn per garsintuvus
turima. Bet jo neklausyta. susirinkusiai miniai aiškino
Apskrities komisionierių apie nuodingųjų dujų pavo
boardas leido šerifui padidin jingumą ir su jomis kovos
ti plentų policijos skaičių. visą eigą. Jis aiškino, kad
Bet nepagalvota, ar bus tu pamesta ir susprogusi bom
rima reikalingų fondų. Šian ba išlieja skystį, iš kurio
die apskrities policija turi ima kilti dujos. Jei skystis
automobilių, bet neturi gazo kokiu nors būdu nesunaiki
lino. Be to, dar įsiskolinusi namas, iš jo dujos gali ga
vienai gazolino kompanijai. ruoti vasarą visą parą, o
Iždininkas Toman sako, žiemą — iki poros savaičių.
kad apskritis negali dau Per paprastus drabužius du
giau išleisti, negu surenka jos momentaliai persisun
pajamų.
kia.
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Official U. S. Trea»ury War Bond Quotas for June
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The above raap of the coun’.ry show» the War Bond
Quota by statės for the month of June totalling M,OUU Everybody every pay day is expected to tnvest at
k-ašt ten per cent of his Income in War Bonds to aid in
financint America’s offensive against the Axis powers.

• įsus »u n mk. nu
• 5.000.000.000
• MTUMl I9N0 QU0T»
fiS JUK uooooo.ooo

The ultimate quota for the nalion will be on a basis of
one billion dollars per month effective in July. This sum
is necessary to provide for all-out production of plaues,
guns, ships and munitions adequate to arm our bghting
men with the tools necessary to win the war.

W A A C dienomis ir vakarais bus
mokslinamos, mankšiomos
Moterų armijai WAAC įvairių šalies dalių. Parinki
(Women’s Army Auxiliary mas jau vyksta. Pranešta,
Corps) kandidatės į karinin kad jau pie 300 rasta tinkes bus mankštomos ir mo kamųjų.
kslinamos taip, kaip karei
viai, išėmus aktualios kovos
pamokas, anot žinių iš Dės
Moines, Iowa, kur joms lie
pos 20 d. bus atidaryta kari
nių kursų mokykla. Bus
joms dėstoma higijena, mo
kinamos karinio driliaus,
apsaugos nuo orinių atakų
ir eilę kitų dalykų, kas ka
riams reikia žinoti. DienoImis ir vakarais kasdien jos
bus užimtos. Tik sekmadieniais turės liuoslaikį. Tą die
ną joms bus leista lankyti
miestą, bet iš miesto išva
žiuoti bus galima tik su spe
daliais leidimais.

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.

Neturi apleisti
turimu darbu
Illinois valstybės karinės
vyrų konskripcijos direkto
rius pulk. P. G. Armstrong
įspėja tuos vyrus, kuriuos
drafto boardai pripažįsta
tinkamais tarnybai, kad jie
po to pripažinimo nemestų
turimų pramonėse darbų,
bet dirbtų iki indukcijos
dienos. Nes po indukcijos
randama netinkamų tarny
bai. Anksčiau pasitraukę iš

i darbo vyrai gali darbo neat
Moterų kursų viršininku 1 gauti, jei būtų nepriimti ir
bus pulk. Don C. Faight. j jų darbą užimtų kiti darbiInstruktoriais bus eiliniai i ninkai. Ypač karo pramonėarmijos kariai. Kursai tęsis se vyrai turi dirbti iki pat
aštuonias savaites. Kursus tarnybon pašaukimo dienos.
užbaigusios bus pripažintos Suprantama, tas yra reti
karininkėmis ir po to jau atsitikimai, bet jų yra ir
jos mokslins kitas eilines paskiau su darbo atgavimu
korpuso moteris, kurioms yra sunkumų.
kursai tęsis tik keturias sa
vaites.

Kongreso
nuosprendžiu
leista iš 150,000 moterų su
daryti auxiliarinį korpusą.
Prezidentas gi karo depar
tamentą autorizavo pradžiai
sudaryti tik iš 25,000 mote
rų korpusą, šis korpusas
bus pradėtas organizuoti,
kaip tik pirmoji moterų lai
da užbaigs karininkių kur
sus. Pirmąjai karininkių lai
dai bus priimta 420 mote
rų. Jos bus parinktos iš

Ši savaitė Chicagoj mini
ma kaip Karo Laimėjimo Sa
vaite. Gubernatorius Green
ją paskyrė. Per visą savaitę
bus darbuojamasi visus Illi
nois valstybės piliečius pat
raukti solidaruman, suce
mentuoti juos vienybėn, kad
visi kaip vienas darbuotųsi
už karo laimėjimą visomis
priemonėmis remiant vyriau
sybęį
Praeitą sekmadienį įvai
riose miesto dalyse įvyko
patrijotiniai
susirinkimai.
Pagerbti Pearl Harbor žuvu
šieji sukakties pusmečiui
suėjus nuo to lemto japonų
užpuolimo.

Vaikams rodoma
karvė su lėliuku
Chicagoj mokyklas lankan
čiųjų daug vaikų nėra dar
matę karvės, kurios pienu
jie minta. Tad Chicagoland
dairy month komiteto pasi
darbavimu šią savaitę 17-os
viešųjų pradinių mokyklų
vaikams rodoma karvė ir
dar teliukas.

Prigėrė valstybės
senatorius, klerkas
. Iš Danville, UI., praneša,
kad ten gretiman ežere mo
torinei valčiai apvirtus pri
gėrė valstybės senatorius J.
M. Speakman, 42 m. amž.,
ir Vermillion apskrities “pro
bate” teismo klerkas Robert
Edvvards, 35 m. amž.
SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

FACTS YOU NEVER KNEW!.'J

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
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Karo laimėjimo
savaitė

Lincoln Notpapcr Fc«»ur*«

f ne

patapus “grandma”. Jos du
ktė Bronė ir žentas Juozas
Giedraičiai nemažiau džiau
giasi sulaukę naujo šeimos
nario.

X Marcelė Aliošicnė, adr.
10918 S. Vernon Avė., nuo
latinė “Draugo” skaitytoja
ir rėmėja po sunkios ope
racijos ilsisi Šv. Kryžiaus
ligoninėj. Linkim greit pa
sveikti.

praeitą sekmadienį lankėsi
daug svečių pasveikinti L.
Šimutį Jr., mokslo baigimo
proga, dovanų įteikti ir pa "X šv. Kazimiero akade
linkėti pasisekimo U. S. ka- f mijos studentės puikiai už
riuomenėje, kurion šaukia sirekomendavo
programoj
mas išvyksta rytoj, birželio “Citizens of tomorrovv” per
10 d.
didžiąją radio stotį WGN.
X Kun. dr. A. Deksnys šį Garbė akademijai.

trečiadienį, birželio 10 d.,
Aušros Vartų parapijos sa
lėj Federacijos Chicago aps
krities susirinkime duos la
bai svarbią paskaitą. Kata
likų veikėjai ir veikėjos kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.
Pradžia 8 vai.

X TT. Marijonų Bendra
darbių skyrius Bridgeporte
savo pikniką, kuris turėjo
įvykti Labdarių ūky, praei
tą sekmadienį, dėl nepalan
kaus oro suruošė parapijos
salėj. Smagiai pasilinksmin
ta.

X Lietuvos Piliečių Są
X Kun. Kaz. Barauskas,
jungos piknikui praeitą sek “Draugo” nuolatinis bendra
madienį pakenkė lietus. Pa- darbis šiuo metu atostogau-

vakarop tačiau buvo šuva- j ja Rytuose ir renka naujos
ziavę nemažai žmonių.
medžiagos dienraščio skil
tims. Chicagon grįš apie pa
X J. Laurinas, savininkas
baigą kitos savaitės.

valgomųjų daiktų krautuvės
X U. Gudienė, žinoma iprie 46 ir S. Paulina gatvių,
išvežtas į Šv. Bernardo li dėjinių organizacijų darbuo
goninę. Jis nuo seniai sirgu toja Bridgeporte, nors Ame
rikos pilietė, bet šauniai dar
liavo.

bavos Lietuvos Piliečių Sągos pikniko virtuvėje, pada
nomos West Side biznierkos
rydama arti $60 pelno.
ir veikėjos sąjungietės E.
X J. Vaitkus, brolis ži

X Darius-Girėnas vardo
Karlavičienės, tarnaująs ka
riuomenėj, šiomis dienomis Am. Legiono 271 posto benas naujose uniformose pui
vieši pas tėvus.
X Gimimo Panelės šv. pa

rapijos piknikui praeitą sek
madienį lietus mažai paken
kė. Popiet Vytauto parkas
ūžė kaip bičių avilys. Marketparkiečiiai yra dideli sa
vo parapijos patriotai.
X Paukščių namuose, 4318

S. Maplevvood Avė., praeitą
sekmadienį buvo šaunios
krikštynos sūnaus, kuriam
duota vardas Jonas. Grand
ma M. Paukštienė yra žino
ma M. Są-gos veikėja.
X B. Aužienė, 4450 South
Hermitage Avė., džiaugiasi

kiai' atrodo. Praeitą sekma
dienį jis puošė Liet. Preky
bos Buto paaukotų valdžiai
Defense Bonds lakštų degi
nimo iškilmes prie DariausGirėno paminklo.
X Juozapas ir Marijona

Rizgen, 3249 So. Halsted St.,
biznieriai, praeitų švenčių
proga buvo išvykę atosto
gų pas savo gimines į tvil
kęs Barre, Pa. Grįžę džiau
giasi sėkminga įir įdomia
kelione per Pennsylvania
kalnus ir tunelius. Rizgenai
yra savininkai moderninės
“jevvelry” krautuvės.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taapyktt apsaugotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart apdraudos mes turime didžiausj atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGOJ
Justin Macklevvlch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_______________ Tel. VIRGINIA 1141

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

D.

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

By Bob Dart

