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Olandai Amerikoje

Jon. Vaiva

Ašies jėgos
Spaudoje skelbiama, jog
Prezidento Roosevelto pasi užėmusios
tarimuose su Molotovu Washingtone susitarta dėl an
britu tvirtovę
trojo fronto, kuris būsiąs

•>< 'J . >

Prezidentas Rooseveltas tarės
su kom. Molotovu Washingtone

'

ANTRASIS FRONTAS.

pravestas dar šįmet.
Kad dėl antrojo fronto
susitarta mes neabejojame,
bet kad jis bus tikrai atida
rytas šįmet sunku yra tvir
tinti, nors jis ir gali «būti
atidarytas ir kelių savaičių
ar net dienų bėgyje. Tai pri
klausys kokias galimybes
pramatys kariniai eksper
tai.
Tačiau šiuo metu viena
aišku—antrasis frontas yra
būtinybė ir jis vakarų Eu
ropoje anksčiau ar vėliau
prasidės.

i

Anglija pasirašė su Rusija dvidešim
čiai metų pagalbos sutartį

Berlynas, birželio 11 d.—
Berlyno radio paskelbė karo
vadovybės pareiškimą, jog
ašies kariuomenė užėmusi
Bir Hacheim tvirtovę Libi
joje, kuri buvo viena svar
biųjų britų tvirtovių pieti
niam Libijos fronte.

Washingtonas, birželio 11
d.—Baltieji Rūmai šiandie
paskelbė, . jog Prezidentas
Rooseveltas ir sovietų už
sienio komisaras Molotovas
pasitarimuose Washingtone
pilnai susitarę dėl būtinumo
“sudaryti antrąjį
frontą
Europoje 1942 metais.”

Karo vadovybės komuni
katas pareiškia, jog šią
tvirtovę, kurią gynė lais
vieji prancūzai, ašies, ka-’
riuomenė užėmė šį rytą.

Baltieji Rūmai savo pra
nešime apie Molotovo vizitą
("Dmuraii" Acme telephoto)
Keletas šimtų olandų jaunuolių, kuriems pasisekė pasprukti iš Olandijos nuo nacių nieko plačiau apie antrąjį
ir iš Olandų Rytinių Indijų nuo japonų. Jie atvykę Amerikon dabar mankštomi čia vie wrontą nepaskelbė. Taip pat
Karo sluogsniai Londone
noj orinėj bazėj ir netrukus gaus progos smogti savo priešams. Olandų grupė moko pareiškime nepasakyta ar
pažymėjo, jog nacių pareiš-!
si valdyti Beecheroff bombonešį.
susitarta atidaryti antrąjį
kimai galį būti tikri, bet jie
frontą ar ne.
niekur nepatvirtinti.
SĄJUNGININKŲ
Bendras Nusistatymas.
Beto, karo vadovybė pa Japonai prisipažįsta netekę
LAIMĖJIMUI.
skelbė, jog Viduržemio jū
Toliau pareiškimas sako,
Mes, tačiau, nenorėtu roje submarinai atakavę di 2 orlaivių vežiotojų
jog
Prezidentas Rooseveltas
mėm, kad nors vienas Ame delę grupę laivų, vykstančių
Tokijo, birželio 11d.—Pa-, ekspertas Masanori Ito pa
Londonas, birželio 11 d.— ir sovietų komisaras pilnai
rikos lietuvis tikėtų, jog šis į Tobruką. Atakoje esą nu
frontas įvyks Rusijos gel skandinta du pilnai prikrau sak japonų radio pranešimo, reiškęs, jog “sąryšyj su di Šiandie paskelbta, jog ga sutikę ir kitais klausimais.
laivyno deliais laimėjimais” Japoni lingos Amerikos laivyno pa Konferencijose aptarta ne
bėjimui. Anaiptol. To antro ti reikmenų laivai ir sužalo Japonijos civilis
tik antrasis frontas, bet ir
jos laivyno kovose Pacifike
jo fronto reikalauja ben ta keturi transportiniai lai
jėgos prisijungė prie Angli
reikmenų tiekimas Rusijai
“mes neturime , nusiminti
drieji sąjungininkų intere vai.
jos, kad padėtų britams pra ir “pagrindinės problemos
Šaldytuvai
tankuose
dėl
praradimo
dviejų
orlai

sai.
vesti Vokietijos blokadą ii apie Sovietų Sąj nuogs ir
Berlynas, birželio 11 d. vių vežiotojų.”^
Amerikos sūnūs nekovos
Washingtonas, birželio 11 — Nacių radio paskelbė,
apsaugoti svarbias laivų li Jungtinių Valstybių koope
kur nors Flandrijoje, AlzaPasak jo, esą svarbiau
d.—Britų produkcijos virši jog Rommelio veiksmai
raciją palaikymui taikos ir
se, ar Bavarijoj už kieno!
sia, kad japonai nuskandinę nijas.
ninkas Lyttleton. pareiškė, Libijoje vykstą todėl, kad
nors kito interesus, bet už
Pilnos Amerikos laivyno
jog paskutiniaisiais metais vokiečių tankuose įtaisy du Amerikos orlaivių vežiosavo kraštą, už žmonių lais
tojus—Enterprise ir Hornet. dalinių sudėties neskelbiama
britų gamyba padvigubinta, ta šaldytuvai, kurie palai
vę. Tuo mes esame tikri ir i
—bet apie dydį galima spė
bet ji. Amerikos, gamybos ko vėsią temperatūrą.
tuo kiekvienas amerikietis J
ti iš pranešimo, jog kara
neprilygstanti.
Paprastajam tanke Li
turi tikėti.
lius Jurgis VI apžiūrėjo
bijoj temperatūra kovos
Pearl
Harbor,
birželio
11
Amerikos kovos laivą,, krumetu pasiekia net iki 20
DVIDEŠIMTS METŲ.
laipsnių karščio Feren- d.—Japonai buvo pasiuntę zerį įr keletą destrojerių
Iš Londono pranešama,

Amerikos laivynas
kartu su britų

KARO EIGA

Mac Arthur dienos
pasi tikietai "Drauge"

jog Anglija ir Rusija
Dienraščio “D r a u g o”
rašė abipusės paramos dvi
ofise galima gauti dykai
dešimčiai metų sutartį.
tikietus, United Nations
Prie šio pranešimo mes
Day Celebration in Honor
norėtume palinkėti britams,
MacArthur iškilmėms
kad jie būtų laimingesni,
ateinantį sekmadienį, bir
negu kurios kitos valstybės,
želio 14 d., 1942, Soldiers
kurios irgi turėjo panašius
Field, Chicagoje. Tikietų
nepuolimo sutarčių doku
“Draugo” ofise galite gau
mentus. Istorijai jie žinomi
ti kiek norite.
ir apie juos aiškinti neten
ka.
Sapienti šit!
se salonuose ir bando žaisti

heito.

prie Midway salos dvi divi-'

““i

Kinijoje žuvo
2,000,000 japonų
Londonas, birželio 11 d.—
Kinijos informacijų minis-1
terijos direktorius Londone,
G. C. George Yeh šiandie
pareiškė, jog iki 1941 metų
pabaigos Kinijoje nukauta
ir sužeista virš 2,000,000 ja
ponų.
.

"t!N»!karf"o derini?

kitą karo laivų. Abi jos sun
kiai sužalotos.

Kiekviena motina, kiek mūsų nuostoliai mažesni už
Hartford, Conn., 11 d.—
viena sesuo ir mylimoji — priešo.”
Anastazas Vonsiatskis pla
tavo parama Amerikos ka
navo valdyti nacių okupotą
riams yra būtina. Tik tada Atakavo vokiečių
Rusiją ir buvo sudaręs su
šis laimėjimas bus galimas,
tartį su Japonija šnipinėti
tik tada mūsų brolis, mūsų užimtus aerodromus
mylimasis ir sūnus galės
Londonas, birželio 11 d.— Amerikoje.
greičiau grįžti namo, kai Aviacijos ministerija šian
mes visi kaip vienas pasi die paskelbė, jog britų orlai
ryšime bendromis pastan viai bombardavo nacių ae Kinų partizanai
gomis laimėti. Iš mūsų daug rodromus okupuotame pajū
reikalaujama, bet mes daug ryje ir karinius taikinius pradėjo veikti
galime.
šiaurinėje Prancūzijoje. Dėl
Chungkingas, birželio 11
Kiekvienu centu mes ga blogų oro sąlygų britų avi d.—Kinų karo vadovybė palime ir turime prisidėti prie acija turėjo susilaikyti nuo skelbė, jog kinai pradėję
karo laimėjimo. Savo perka atakų Vokietijoje. .
. aršias kovas prieš japonus
maisiais karo ženklais ir boMinisterijos komunikatas Kiangsi provincijoj, netoli
nais mes pale ngv i na m kovą poreiškia, jog šiose atakose nuo Tsugjen, šešiasdešimt
geriesiems Amerikos vai dalyvavę britų orlaiviai visi mylių į pietus nuo Nankinsaugiai sugrįžo namo.
I go. Tuo tarpu Chekiango
kams. Nepamirškite jų.

Beto, aptarta žygiai kaip
pagreitinti tiekimą Rusijai
“reikmenų, orlaivių, tankų
ir kitų karo medžiagų.”
Pasitarimuose be Prezi
dento Roosevelto ir Moloto
vo dalyvavo Harry Hopkins,
kariuomenės štabo viršinin
kas gen. Marshall, vyriau
sias Amerikos laivyno va
das adm. Earnest J. King
ir sovietų ambasadorius
Litvinovas. Beto, kiti sovie
tų oficialieji žmonės, atvykę
kartu su Molotovu.
Vėliau ne kariniuose pa
sitarimuose dalyvavo ir val
stybės sekr. Cordell Hull.
Sveikina Staliną.

Molotovas Washingtonan
atvyko gegužės 29 d. ir iš
vyko birželio 4 dieną.
Prezidentas Rooseveltas
Molotovui išvykstant pareiš
kė pranešti Stalinui, jog
“šie pasitarimai buvo labai
naudingi sudarimui pagrin
do našesniems ir artimesniems santykiams tarp abie
jų vyriausybių.”
Sovietų oficialieji žmonės
nepaskelbti, bet tik pažymė
ta, jog tai buvę Molotovo
palydai.

japonų submarinų

Lisabona, birželio 11 d.— tralijoje, birželio 11 d. —
Portugalija nusamdė du Šiandie oficialiai paskelbta,
Prancūzijos tankerius, kurie jog sąjungininkų žvalgybos
vyks Amerikon pargabenti
Portugalijon gasolino.

Platesnė Parama.

Londonas, birželio 11d.—
Londonas, birželio 11d.—
Pranešama, jog virš dešim
Šiandie oficialiai paskelbta,
ties nacių divizijų:,
apie jog Rusija ir Anglija pasi
150,000 kariuomenės, atarašė dvidešimčiai metų tar
Sąjungininkų štabas Aus kuoja Sevastopolį.

Maskva, birželio 11 d. —
aviacijos dalinys sunkiai su Šiandie Vokietijos kariuo
žalojo gal net nuskandino į menė ir aviacija pradėjo su
dar vieną japonų submari stiprintas atakas trijuose
svarbiausiuose frontuose —
ną.
iš Charkovo Ukrainos giluTai jau devintasis priešo
mon, masines atakas prie
submarinas nuskand i n t a s
Sevastopolio ir aviacijos
šiose apylinkėse paskutiniuo
atakas ant Murmansko.

Washingtonas, birželio 11
d. — Sekr. Hull šiandie pa
ne tik paskirų žmonių, bet
Yeh pareiškė negalįs pas reiškė, jog Amerika budriai
TAIP PRAEINA...
ir valstybių likimu.
kelbti
kinų nuostolių, bet sekanti įvykius prie Pran
Vonsiatskis, kuris save
jis pabrėžė, jog “aš meluo
ju laiku.
vadinasi baronu, ipat caras
cūzijos Gvijanos.
NEGALIME PAMIRŠTI.
čiau, jei pasakyčiau, kad

jo tėvą už žiaurų lietuvių
spaudimą apdovanojo titu
lu, šiandie ramiai sėdi kur
nors kalėjime. Ne taip dar
senai jis neuždirbtų milijo
nų pagalba švaistės po pa
saulį ir planavo prieš tą
kraštą, kuris jį priglaudė,
kurio milijonais jis mito.
Ne taip senai jo dvare
lankydavos rusų caristų di
dikai, kurie keldavo Thompsone ir Putnam, Conn. vieš
bučiuose puotas, šiandie ten
tyku ir, reikia tikėtis, gra
žieji Naujosios
Anglijos
miesteliai daug geriau pasi
juto. Lauktina, kad pana
šaus likimo susilauks ir
daugiau panašių ponų, kurių
ne vienas slepiasi puošniuo-

Naciai pradėję
didžiąją vasaros
ofensyvą

saugumo visų laisvę mylin
čių žmonių po karo.”

•

Pranešimai iš fronto duo
da suprasti, jog pagaliau
naciai pradėjo savo vasaros
ofensyvą.

Leit. pulk. James W.
Twaddell iš Chalfont, Pa.
suteikta sidabro žvaigždė
“už suorganizavimą ir va
dovavimą atakai ant Raba- Aviacijos Veikimas.
ul, New Britain saloje, ku-r Pasak rusų, aviacijos veik
rioje nuskandinta vienas smai abiejose pusėse žymiai
kruzeris ir sužalotas antras sustiprinti. Tassas paskelbė,
karo laivas?
jog rusų aviacija prie Se

provincijoj kinų partizanai
smarkiai veikia japonų lini
jų užnugaryje.

Komunikatas pareiškia
jog apsuptasis Chushien te
bėra “kinų rankose ir smar
kios kovos vyksta į rytus
nuo Chengshan,” dvylika
mylių į vakarus nuo Chu
shien.

• ,

pusavio paramos sutartį.
Paktas pasirašytas gegu
žės 26 d. ir nukreiptas
“prieš hitlerišką Vokietiją.”
Sutartyje pasirašiu šieji
pasižada atstatyti Europą
pasiremiant Anlanto čarteriu.
Sutartis, kurią už Rusiją
pasirašė komisaras Moloto
vas, pažymi, jog abi valsty
bės bendrai kovos, kad “iš
laikyti taiką ir pasipriešinti
agresijai pokariniam perio
de.”
Nedarys Sutarčių.

Sutartyje valstybės pasi
žada “nepradėti bet kokių
sutarčių” su Hitlerio vyriau
sybe ar bet kokia Vokietijos
vyriausybe, kuri neatsisaky
vastopolio sunaikino dvide tų agresijos.
šimt devynis vokiečių orlai Užsienio sekr. Edenas pa
vius.
reiškė, jog Molotovas buvo
Sovietų informacijos biu Washingtone, kur jis tarėsi
ras paskelbė, jog marš. von su Prezidentu Rooseveltu.
Bock kariuomenė perėmė Apie Anglijos-Rusijos susi
iniciatyvą prie Charkovo ir’ tarimą Jungtinės Valstybės
pradėjo naujas atakas Uk buvusios pilnail informuo
rainos gilumon. Charkovas tos.
yra apie 400 mylių į pietus
Sutartyje Japonija visai
nuo Maskvos.
nepaminėta.

DRAUGAS

2

SUSITUOKĖ PAVYZDINGA PORA

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

~ - -----•___ =
karsto. Dvasinis vainikas
buvo iš 50 užprašytų šv. Mi
šių.
Dėkui už gėles ir palydė
jimą bei kitokią pagalbą:
American Legion Auxiliary
Pittenger Unit 119, Onai
Vaškeliene:, Miknaitienei, U.
Vidugirienei, Kerutienei, Lotusienei, Vichulienei, Ed. Ak
somaičiui, Mrs. Mary Johnston, Mr3. P. Twitchell, He
len Smith, Jonui ir Teofilei
Doftortams, Jonui ir Anta
ninai Bajorinams, Felix ir
Doftortams, Edvvard ir Virginia Bajorinams, Eleanorai
Marozaitei, Pranui ir Onai
Yurgučiams. Kunigams, ku
rie atlaikė sykiu trejas Mi
šias šv.: kleb. J. čižauskui,
Walsh ir Embsner. Seserims
Pranciškietėms už suteiktą
patarnavimą gedulingose pa
maldose. Dr. J. Jonikaičiui,
laidotuvių direktoriui Chas.
Stepahauckui, grabnešiams
ir visiem^, kurie tik kokiu
būdu prisidėjo prie šerme
nų.

A. a. Petronėlė
Žalionienė

Geg. 31 d. Šv. Antano pa
Mirė gegužės 24 d. sulau
rapijos vaikučių buvo pir
kus 80 metų amžiaus. Paėjo
moji komunija. Seserų rū
iš Lietuvos.
pesčiu viso3 iškilmės buvo
Federacijos gegužinė su gražiai prirengtos. Klebonas
Petronėlė Barbora Šipaitraukė svečių iš kitų mies-| kun. I. F. Boreišis anglų ir
laite -Žilinskienė-Žalionienč
tų, kurie įnešė detroitiečių lietuvių kalbomis pasakė va:
paliko dideliame nuliūdime
tarpan dar daugiau ūpo.
6 vaikus: Antaniną Bajorikučiams pamokslą.
Gegužinės išvakarėse, Gry
nienę, Oną Aksomai tienę,
bų rezidencijoj buvo sureng
Teofilę Doftortienę, Petro
Juozas,
Adolfina
Cress i
ta svečiams sutiktuvės, ku švenčių proga svečiavosi
nėlę Twitchell, Los Angeles.
riose dalyvavo: Eligijus No- Chicagoj. Nuvyko ir grįžo
Calif., Heleną Smith, Odesrušis — iš Toronto, Ont., H. laimingai ir su gerais įspū
sa, Florida ir sūnų Juozą
Lukas, Z. Andruška, A. Ku- džiais. ši šeima yra didelė
Žalionį, Boston, Ma3s., 15 anickas, P. Jočis, C. Kunic- rėmėja lietuvybės reikalų.
nūkų ir vieną proanūkę A. 7 d. iš šv. Jurgio bažnyčios
kas — iš Chicago, V. J.
Bajorinaitę 6 metų amž; 6 į Šv. Kryžiaus kapines.
Velionė priklausė prie šių
Kraužlys, V, A. Pikūnai —
anūkai vedę. *
Birž. 7 d. Šv. Antano drdraugijų: šv. Pranciškaus, j
iš Pittsburgh, K. P. Staupai, ja rengia pikniką Beech Nut
Lietuvoj dar gyvena jos
Maldos Apaštalystės, Pane
Kapalinskai, šalaševičiai ir Grove. Kviečia visus daly
sesutė Ona Šipailaitė-Ramalės Šv. Neperstojančios Pa
adv. S. Gabaliauskas, “Liet vauti.
nauskienė, 93 metų amž.,
galbos, Gyvojo Rožančiaus
Žinių” red. — iš Cleveland.
Šak ų apskrity, Kidulių vai.,
ir kitų.
P. Medonis, Fed. 4 skyr
Prie Federacijos 4 skyr.
Šiurpių kaime, ir jos (O.
pirm., svečius pasveikino Fe
Šia proga nuoširdžiai dė- i
priklauso šios kuopos bei
Ramanauskienės) sūnus An
deracijos vardu. S. Atkočiū
dr-jo3: iš šv. Antano para
tanas, gyv. 47 Dariaus ir Gi kojame toms draugijoms už
nas, gegužinės gaspadorius
Mišių šv. aukas, dalyvavimą
pijos — Moterų Są gos 64
rėno gatvėj, Vilkavišky.
užkvietė visus gegužinėn. A.
laidotuvėse ir priėmimą šv.l
kp., SLRKA 265 kp., Šv. An
Amerikoj dar turi daug Komunijos už jos sielą. Taip
Kunickas ir H. Lukas pa
tano dr-ja; iš Šv. Jurgio pa
giminių: A. Maurutį, A. In-j pat Moterų Są-gos 54 kuo
sveikino Chicago Vyčių aps
rap. — Moterų Są-gos 54
kratienę, A. Kankel — Wa- pai už maldas prie velionės
krities vardu. K. štaupas
X.
kp., Lietuvos Dukterų Dr-ja.
terbury, Conn., Agotą Šipaipareiškė, kad Detroitas jam
Šv. Pranciškaus Seserų Rė
laitę-Orentienę, Senkus, Kul
kaip ir namai. V. J. Kraužmėjų skyrius, C. Y. O., SLR
LIETUVIAI DAKTARAI
bokus, Viltrakius, Zelonius,
lys džiaugėsi svečių suva
KA 171 kp.; iš Šv. Petro
Albertas Vainionis ir Elena Valužiūtė balandžio 12 d. į Žemaičius — Chicagoje ir
Tel. YARda 3146
žiavimu iš kitų miestų ir
parap. — Šv. Petro dr-ja. Šv. Antano bažnyčioj, iš klebono kun. I. F. Boreišio ran Į Grand Rapids, Mich., Sarpapasidavimą rankų lietuvybės
Nepersto jančios
Pagalbos kų priėmė Moterystės Sakramentą. Jaunasis yra baigęs
DANTCSTA8
1 liūs, Žilinskus, Wacek ir dar
reikalams. A. Ambrasienė,
Panelės šv. dr-ja, Moterų Šv. Antano parap. mokyklą ir tarnavęs Mišioms šv. Jau kitus ir brolį Jurgį šipailą. 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
svečių priėmimo komisijos
IB AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Są-gos 72 kp.
noji yra baigusi šv. Gabrieliaus (anglų) parap. mokyklą.
Laidotuvės įvyko gegužės
vardu pasveikino ir dėkojo
ir Penktadieuiaia
Abu yra baigę aukštesnes mokyklas. Albertas yra sūnus
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
už atvykimą į Detroitą. Adv.
Ona
Kratavičienė,
viena
3147
S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Antano
ir
Sofijos
Vainonių,
o
Elena
duktė
Kazimiero
ir
mingai grįžo prie savo biz
S. Gabaliauskas apvainika
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Treeiadieuiais
vo visų kalbas. Ant galo šei j žymiausių veikėjų lietuvybės i Magdelenos Valužių. Jaunavedžių tėvai yra geri lietu nių. Abu yra alinių savinin
Šventadieniais 11-12.
ir Šeštadieniais
darbuotėj,
iš
profesijos
mo

______
Valandos:
3
—
8
popiet.
viai
patriotai,
seni
Detroito
gyventojai.
Jaunoji
pora
pri

kai.
mininkai Grybai padėkojo
Tek CANal 5969
kytoja,
turi
plačią
pažintį
,
klausė
prie
L.
Vyčių
102
kp.,
kur
besidarbuodami
su
lie

svečiams.
su svetimtaučiais ir prie : tuviais ir patys sukūrė lietuvišką šeimą: Visi tuo džiau
Eligijus Narušis iš Toron
Vakaras praleista geroj svarbesnės progos visada i
giamės. Jaunai, pavyzdingai lietuvių porai linkime ilgo to, Ont., žymus katalkų dar GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuotaikoj.
2158 YVest Cermak Road
lietuvių vardą svetimtaučių Į ir laimingo moterystėj gyvenimo.
buotojas viešėjo Detroite ir
Ofisas ir Rezidencija:
Ofiso teL CAN ai 2346
tarpe kelia. Nuo pat FedeOfiso
v&l.:
2
—
4
ir
7
—
9
ta proga dalyvavo Feder.
2155 YVest Cermak Road
Geg. 31 d. gegužinė pra racijos 4 sk. susiorganizavi- ’
Seredoj pagal sutartį.
tesnį mokslą, pamėgusi lie nas kun. I. F. Boreišis. Jau- gegužinėj, geg. 31 d.
OFISO VALANDOS
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue
sidėjo Beech Nut Grove 1A- mo eina finansų raštininkės 1
Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais
tuvių spaudą; ne tik kad ją ■ nasis jaunystės dienose daug
Bes. tel.: HEMlock 3150
bai linksmai, tik gaila, kad pareigas ir daug darbuojasi !
ANTRAS OFISAS
remia, bet daug rašo laik darbavosi su vyčiais ir duosTel, YARda 2946
5 valandą pradėjo smarkiai visame veikime.
raščiams iš lietuvių judėji nus kilniems reikalams, ylyti, kas pakenkė bizniui.
Tel. CAN ui 7171
pač spaudos palaikymui. Ge DR. G. SERNER
mo.
Vakarop nustojo, bet dau
Nuo A vai. ryto iki 5 vai. kasdien
DANTISTAS
Anelė Ambrasienė, žymi
riems tėvynainiams linkime LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
gelis publikos neatvažiavo.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VIRginia 1886
25
darbuotoja katalikų organi
zo metų
men patyrimas
Stasys Klapatauskas ir laimingo sugyvenimo mote
Gegužininkai net keliomis
arti 47th Street
Tel. Yards 1829
zacijų tarpe, Moterų Są-gos i
rystėj.
vai.:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Pritaiko
Akinius.
Marijona Venžingis gegužės
grupėmis traukė lietuviškas
Seredoj pagal sutartį.
64 kp. fin. rašt. virš 10 me-1
Kreivas Akis
23 d., Šv. Antano bažnyčioj
dainas. Gegužinės gaspado
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ištaiso.
tų SLRKA 265 kp. fin. rašt., Į
Telefonas: HEMlock 5849
priėmė
Moterystės
Sakra

rius S. Atkočiūnas sako, kad
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Federacijos 4 sk. nuo pat J
mentą, kurį suteikė klebo
nežiūrint, jog lietus bizniui
3401 SO. HALSTED ST.
LIGONIUS PRIIMA:
pradžios nutarimų rašt. Dar
kampas 34th St.
pakenkė, pelno visgi liks. Su
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
buojas įvairiose komisijose.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Avė.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.
įžangos bilietais buvo pro
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Gegužinė praleista
geru ūpu

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. A. ŠIMKUS
744

West

35th

Street

DR. F. C. W1NSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS

Rap.

Koresp.

2017

So.

YVestern

Avė.

DR. C. VEZELIS

DR. AL. RACKUS

Petras

ras
čių

ADVOKATAS

gos laimėti dovanas. Pirmas

numeris ištrauktas 378, ant-j
ras — 352. Kas turi tuos
numerus, prašomi atsikreip
ti į S. Atkočiūną. Gaus kas
priklauso.

Rusijoj yra baigusi

WHITMEY E. TARUTIS

Cecilija

DR. SELMA SODEIKA.

ir jų dukrelė Aida iš
Grand Rapids, Mich., sve
čiavosi pas Blažius. Brazius
ir buvo pasirengę dalyvau-|
ti gegužinėj, bet dėl lietaus
nebegalėjo atvykti. Labai
apgailestauja.'

LIETUVIS

Lai-

LIETUVIŲ

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373

DRAUGIJOS

NARIAI

O. D.
IŠTIRINEJA

AKIS

(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos

PRITAIKINA

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

vakare.

valandos

Telefonas CALnmet 6877
134 N. LA SALLE ST.

Tol. STA te 7672

Room 2014

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.
137

No.

Oak

Marion

Park,

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Street

Illinois

Telephone: — F.IICLID 906
— REZIDENCIJA —
1441 So. 501 h Avė., Cicero, III
Tel.: Cicero 7681

buvusia
Assistant State’s Attorney
of Cook County
Dabar veda generalinį teisių praktikų
po antrafiu:
One

North

La Šalie

St.

ROOM 1215 — Trt.s RANdolph 8322
VALANDOS: nuo S ryto Iki 5 ▼. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
Specializuoja krimlnallSkuose srityse.

DR. T. DUNDULIS

6924

LIETUVIS

DAKTARAS

OPTOMETKISTAS

Pritaikina akiniu,
a t a a k o minga! ui
prieinamų kalnų.

JOS F. BUDRIK

Būkit Malonūs
. SAVO AKIMS I
Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
ISegsn minuoti Jas • moderni Akla usla
„ metodą, kuria regėilnio mokslas
guli sutelkti.

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie pašalina

KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
YARDS

3088

* vl*a akly Remp4"»S- ..

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
OPTOM F7T RISTAI

1801

So.

Ashland

Kampas

lS-tog

Avenue

Telefonas: CAN AT. 0523. CliJeagc
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. iki 3:10 p. m.
Trečiad. Ir ftektad. 3:30 a. m.

Iki T:OS

m.

So.

YVestern Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Chicago, DI.

4157 Archer Avenue

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. 1

Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.
Trečiadieniais i pagal sutartį.

So.

YVestern

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

CAN&l

4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913

So.

Halsted

TsL OANal 6193

i DR. J. J. SIMONAITIS

DR. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia sunitams

2423 YVest Marquette Rd.

4645 So. Ashland Avenue

Tel.: HEMLOCK 2061

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Km
galui,

bus
tas

iki

išgelbėtas.

(Mat 10, 22

t

DR. JOSEPH KELLA

Chicago, HL

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

2500 YVest 63rd Street

j.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS
4146

Archer

Avenne

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
2408

YVest

63rd

Street,

Ofiso Tek: VAN BUREN 5709

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

Ofiao Tel. LAFayette 3210
523
SO.
CRAYVFORD
AVĖ.
Jeigu Neatsiliepia —
(Pulaski Rd.)
šauk KEDzie 2868
6558 So. YVestern Avė.
Valandos
Nuo
10 iki 4, 7 iki 9 vak.
VALANDOS:
Sekmadieniais pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 i Trečiadieniai* nuo 2 bo 4 popiet
2150 Lincoln Park YVest
vai. vak.; tračladlanlala nuo 9:09
NedAbornla
Pagal
SuMUrtma
Rez. Tek; DIVEKSEY 6800
■ai. erta iki U:ll rak autu, I
DANTISTAS

Street

ištvermingas

bus

TsL MIDiray 2880

Ofiso Tek: Yards 0994
OFISO
VALANDOS:
Res. Tel.: Kenwood 4300
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
VALANDOS
ir pagal sutartį.
2201 YVest Cennak Rd.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 ▼. vak.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 V. v Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomia nuo 10 iki 12 vak dienų.
TsL Cicero 1484
REZIDENCIJA:
6631 S. Callfornia Avė.
TELEFONAI:
Tel REPublic 7868
Office — HEMlock 6524
Emergency — call MIDvvay 0001
Tel. OANal 0887
(Lietuvis)
Res. — HEMlock 1643.
Ree. tel.: PROspect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. Z. ZAIATORIS

DR. A. J. BERTASH
35th

(2-tros lubos)

OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Nuo
10
iki 12 vak ryto, nuo 2 iki I
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vak ryto.
Rea telefonas SEEley 0434.

OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Nuo
1—4 ir nuo 7—9 vakare
Nuo 2 iki 4 u nuo 6 iki 8 vai. vak.
•
Taipgi
pagal antartį.
Nedėliomia pagal sutartį.
1821
Sa Halsted Street
Ofiso telefonas PROspect 6737
Office teL YARda 4787
Namu telefonas VIRginia 9431
Namų tek PROspect 1930
Rsaidencija: 6600 So. Artesian Are.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. TeL LAFayette 0094
TsL YARda 5821.
• iki 0 vai. vakar*.
Res.: KENwobd 8107.

VVest

4729 So. Ashland Avė.

DR. A. JENKINS

DR. STRIKO

756

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

St

Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka TsL Cicero 1484
rais pagal sutartį.

| Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel GROvekill 0617
| Office tek HEMlock 4848

PHYSICIAN AND SURGEON
Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas
Optomrtrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir
toliregy-tę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speeialė atyda at
kreipiama J mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
vak. Seredonais nuo pietų, o Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
pirma.

6757

DAKTARŲ

3133 S. HALSTED ST.

(Prie kampo Lake St.)

DR. VAITTJSH, OPT.

AMERIKOS

Avenue

ir

Pennsylvania

valstybėse.

Archer

DR. PETER T. BRAZIS

savai

Ofiso tei. VIRginia 0036
Rsridsocijos tek: BEVerly 8244

Centrinis Ofisas:

Mazūra-

viriai

Yorko

4204

ADVOKATAS

AKINIUS

Vincas,

praleido

Kazimie

pora

Rakauskas

New

aukš-

Jančius,

1
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Penktadienis, birž. 12. 1942

NIAGARA FALU, NEW YORK

Jungtinių Tautų Vėliavos Diena

Birželio 14 d. tradicinė A-j dėlės jėgos. Mes kovojame
merikos Vėliavos Diena, pre | petys j petį su kitų tautų
Ramus gyvenimas
"""
Per Sekminių šventę įvy- zidento Roosevelto skiriama narsuoliais. Ir mes visi tu
Jau kelinta savaitė dienr. Į ko užbaigimas tikėjimo pa diena pabrėžti vieningumą rime laimėti. Kitaip viskas
brango” skaitytojai netu- mokų, duodamų kas savai- 26 tautų, kuros susijungė žus.

tę vaikams, lankantiems vie
šąsias mokyklas. Prieš tai
vidury savaitės mokiniai in
dividualiai laikė kvotimus ir
žinoma visi išlaikė. Pačią gi
Sekminių šventę vienoj gru
pėj sykiu priėjo prie šv. KoI munijos ir po tam turėjo
bendrus pusryčius, kuriuos
' maloniai pagamino Joana
Philadelphia, Pa. — Pet Vyšniauskienė..
ras ir Barbora Mažeikai, 330
Svečiai
Earp St., ir jų šeima visu
atsidavimu pasiryžę padėti
Klebonijoj vakacijas prasavo šaliai
Amerikai. P. iei(jžia seniausias Amerikoj
Mažeika pirko Apsaugos Bo- a Tpvų Marijonų kun Vlanų už $200.00. Morta Ma-|dimiras Jakowskis M į c.t
žeikienė - už $100.00. dūk-, garsug ,cnkų misionierius ir
_ “!! nepaprastai gabus šachim$100.00, duktė Adelė — už tų lošėjas. Pora dienų irgi
$50.00, sūnus aukšt. mokyk praleido čia Marijonų pro
los abiturientas — už $25. vincijolas kun. K. Rėklaitis,
ir jauniausias pradžios pa MIC., ir kun. Jonas Jančius,
rapijinės mokyklos abituri MIC.
entas Julijonas Mažeika —
-už $25.00.
, Dievo Kūno procesija
Labai džiugu žymėti, kad: Po kclių metų pertraukos
lietuviai remia savo šalį, | v51 parapija tur8jo Diev0
pirkdami Apsaugos Bonus. |Kfln0 procesiją senovg5 pa.
^vyzdys visiems lietuviams. pro{iu prie keturių altorių
Visi būkim ištikimi savo ša su ketveriomis evangelijo
liai, tai mūsų antroji Tėvy mis. Įspūdingai atrodė daly
nė.
vavimas toj procesijoj ma

rėjo jokios korespondencijos
iš Niagara Fails. Mat, ra
mus šitame kampelyje gy
venimas taigi ir nieko labai
įdomaus neįvyko.

Visa šeima ištikima
savo šaliai - Amerikai

žučių vaikelių: berniukų ir
mergaičių, gėles barstančių.
Tėvų pagerbimas

Šv. Andriejaus parapija
susilaukė naujo vikaro

Šv. Andriejaus parapija,
kur klebonauja kun. Juozas
Čepukaitis, birželio 18 d. su
silaukė naujo vikaro, kuris
Philadelphijoje gimęs, ir šv.
Kazim'ero parapijoj p r adžios mokyklą baigęs. Kuni
gu buvo įšvęstas gegužės 26
d., 1938. Tai kun. Saliamo
nas J. Mažeika. Jo tėvai:
Simonas ir Agota Mažeikai
gyvena 222 Marris St.
Linkim jam Dievo palai
mos darbuotis naujoj para
pijoj ir skleisti savųjų tar
pe meilę Dievo. Kun. S. J.
Mažeika, berods, atkeltas iš
Tamaąua, Pa.
Saviškis

Praeitame
mėnesiniame
susirinkime moterų šv. Ma
rijos škapliernos draugija
nutarė surengti Tėvų Die
noje — birželio 21 — para- j
pijos tėvų pagerbimui klebonijos darže piknikėlį — I
pirmąjį šiais metais. Tiki- j
masi pilniausio jo pasiseki- j
mo.
Rap. I

Ar žinai, kad
Burma, kur dabar eina ar
šios kovos aliantų su japonais gyventojų turi 16,698,000. Jos plotas užima 270,000
kvadratinių mylių.

(Įsteigta 1889 m.).

neleisti Hitleriui
pasaulį.

pavergti

“Dėl tų priežasčių Vėliaj
v metų
. „”, sake vos Dienoje
Per daugeli
J mes turime
gerbti ne tik musų pačių
prezidentas savo proklama
cijoj, “mes Amerikoje ski
riame birželio 14 d., pager
bimui mūsų vėliavos, kuri
yra simboliu mūsų laisvės,
mūsų stiprybės ir mūsų pa
reigų kaipo nepriklausomos
tautos. Dabar mes kovoja
me už svarbiausią daiktą
visame pasaulyje. Mes ko
vojame, kad išlaisvinus žmones nuo tokio žiauraus ir
biauraus priešo, kokio pa
saulis dar niekad nežinojo.
Mes aukojame save ir vis
ką, ką tik turime, šiai ko
vai. Ir nesustosime pakol
laimėsime.

vėliavą, bet ir vėliavas tų,
kurie, su mumis pasirašė po
deklaracija. Turime atsimin
ti ir tuos, kurie laukia iš
laisvinimo nuo tiranijos, ku
rios mes visi taip nekenčia
me, ir atsiminti tas šalis,
kurių karas dar nepasiekė,
kaip ir tas, kurios taip her°mkai dalyvauja baisiame

kare.”

n
Tautos, kurios kovoja na
cizmą ir fašizmą, yra: Suv.
Karalystė Didžios Britani
jos ir šiaurės Airija, Unija
Sovietų Socialistų Respubli
kų, Chinija, Australija, Bel-I
gija, Kanada, Costa Rica,
Cuba, Čekoslovakija, Dominikų Respublika, EI Salvador, Graikija, Guatemala,
Haiti, Hondūras, Indija, Lu-

Cicero, III. — Šv. Antano
parap. bažnyčioje — birže
lio 5 — 13 dd. — kun. Vin
cas Andriuška, M.I.C.
Marian Hills, Iii. — semi
narijoje — birželio 17 — 26
dd. — kun. Juozas Dam
brauskas, M.I.C.

Marianapolis, Conn. — ko

aliantų “žinant, kad tik mū- vicijate — liepos 7 — 16 dd.
‘Mes, kaipo tauta, neko-i sų stiprybė ir narsumas at- — kun. Vincas Andriuška,
vejame vieni. Šiame plane neš laisvę ir taiką visai žmo M.I.C.
tos kare mes esame dalis di- nijai”.
Grand Rapids, Mich. —
Šv. šv. Petro ir Povilo par.
bažnyčioje — liepos 17 —
26 dd. — kun. Antanas Ma
10-ties Metų Mirties Sukaktuvės
žukna, M.I.C.

4. B A
Prieš dešimtį metų,
birželio 14 d., 1932 m.,
mano mylimiausias vien
turtis sūnus Boleslovas
mirė, palikdamas mane
didžiame skausme.
Dešimts metų — il
gas laikotarpis ir per tą
laiką daug kas užmiršta
ma, bet motinai netekus brangiausio sūnaus, šis ir
dar kitas tiek metų skaičius, atrodys trumpas ir ne
bus užmirštas nei širdyje nei maldoje. Nebuvo tos
dienos, kada mano akys pasruvusios ašaromis ir
širdis skausmo ietimi perverta su išsiilgimu ir vil
timi nebūtų meldusi prie Gero Išganytojo, pra
šant Boleslovo sielai suteikti dangiškos ramybės.
Taigi, ta proga, birželio 13 d., 1942 m., už jo
sielą užprašiau šv. Mišias, kurios bus iškilmingai
atlaikytos Šv. Jurgio parap. bažnyčioje, 7-tą vai. ry
te, T.T. Marijonų koplyčioje, Hinsdale, Ilk, ir T.T.
Pranciškonų koplyčioje, Pittsburgh, Pa.
Prašau giminių ir pažįstamų atsilankyti į baž
nyčią ir pasimelsti už jo sielą.
Tesuteikia Dievas, tau, greičiau išvysti Jojo
veidą, o aš visuomet maldoje tavę prisiminsiu. Ra
mybė tau, Boleslovai!

Nuliūdusi Motina —
ANTANINA LEŠČINSKIENE

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

A.

t

A.

ANDRIEJUS GEDRIMAS
Jau sukako penki metai,
kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą
sųnų ir brolį, Andriejų, vos
sulaukusį 21 metų amžiaus.
Netekome savo mylimojo
birželio 6 d., 1937 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo
niekados negalėsime užmirš
ti.
Lai gailestingas Dievas
suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv.
Mišias su egzekvijomis už jo
sielą, šeštad., birž. 13 d., šv.
Kryžiaus par. bažnyčioje, 8
vai. ryto.
Kviečiame visus gimines,
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pasi
melst už And. Gedrimo sk?lą.

Nuliūdę: Gedrimų šeima-

Yra slankiotojų po amži
nybę, kurių luotelis plaukia
ir plaukia pirmyn, bet nie-

š.

TT. Marijonų misijos

Įvardindamas tautas, ku
legijoje — birželio 15 — 24
rios stovi su A. J. Valsty
dd. — kun. Petras Malinaus
bėmis šiame kare prieš ašies
kas, M.I.C.
jėgas, prezidentas prašė ar
Marian Hills, III. — No
merikiečių pagerbti žmones

A. A. BOLESLOVO LESČINSKO

xemburgas, Olandija, Nau kados neprirakina prie in
joji Zelandija, Nicaragua, karo — pastovios minties
Norvegija, Panama, Lenkija, ir kūrybos. (Byron).
Pietų Afrikos Unija, Jugo
slavija ir Meksika.
FLIS.

+

ZOFIJA TRIJONIENĖ
(TOROMIS)

(po tėvais Petrauskaitė)
Gyveno 4016 So. Rockwell
Street.

RAPOLAS STATKUS
Gyveno: 2259 So. IVestern
Avenue.
Mirė birž. 10 d„ 1942 m..
8:55 vai. ryto, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs IJetuvoJe.
Kilo, iš
Kauno apskr., Ramygalos pa
rapijos, Idikonų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
3 pusbrolius — Antanų ir mo
terj Onų, Jurgį tr jo moter). tr
Petrų Statkus; pusseserę Ane
lę ir jos vyrų Jonų Justinus, ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.
Lietuvoje paliko
brolj Ir seserj.
Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių dr-jos ir prie
Lietuvių Piliečių kliūbo.
Kūnas pašarvotas koplyčioje
2110 W. 22nd Place. Laidotu
vės jvyks šeštad.. birž. 13 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas j Aušros Vartų par.
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas
j Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pužjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbroliai, Pusse
serė ir Giminės.

Laid. direktorius- John F.
Eudeikis, tel. YARds 1741.

A.

+

Mirė birž. 9. d., 1942 m.,
11:00 vai. ryto.
Gimus Lietuvoie.
Kilo iš
Tau-agės apskr., Šilalės parap,
Kaukių kaimo.
Pal'ko dideliame nuliūdime:
2 dukteris — Anelę ir žentų
Juozapų Lukošių, ir Antaniną
ir žentų Mykolų Masukų; 3
sūnus — Petrų ir marčių Ma
rijonų, Jonų ir marčių Pran
ciškų ir Robert: 7 anūkus; se
serj Pranciškų: brolį Stanisnblovų Usavage: bro1 J Stanį ilovų ir brolienę Petrauskus, jų
šeimas ir daug ktų giminių,
draugų lr pažįstamų.
Velionė priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų draugijos ir
prie Keistučio Pašeipos kliūbo.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičlaus koplyčioje. 434X S. Ca
lifornia Avė. laidotuvės įvyks
šeštad., birž. 13 d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atlydėta
J šv. Juozapo par. bažnyčių,
38th St. ir S. California Avė.,
kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų.
Po
pamaldų bus nulydėta J Šv.
Kazimiero kap’nes.
Nuoširdžiai kviečiame visas
gimines, draugus ir nažistamus
dalyvauti šiose laid tuvėse.
Nuliūdę:— Dukterys, Sūnai,
Žentai, Marčios, Anūką*, Se
suo, Brolis, švogerls, Brolienė
ir Gimines.
laid. Direktorius: Ant. M.
Phillips, tel. Yards 4908.

OI
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A.

AMBROZAS
SNABAITIS

IGNACAS VIKIRAS

Mirė birž. 10 d.. 1942 m.,
4:25 vai. ryto. sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
Vilkaviškio apskr.,
Gražiškių
parap., Gražiškių kaimo.
Amerikoje Išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Anelę (po tėvais Bal
čiūnaitę); dukterj Onų ir žen
tų Steponų Jucius ir anūkę
Joyce; brolj Juozapų Serapi
nų ir jo šeimų;
pusbrolius;
pusseseres Ir jų šeimas: ir
daug kitų giminių, draugų ir
pažjstamų.
Lietuvoje paliko
gimines.
Kūnas dabar pašarvotas na
muose, sekančiu adr.su: 19i>4
So. SOth Avė.. Cicero. III., tel.
Cicero 29G4-J. Laidotuvės įvyks pirmad.. birž. 15 d. Iš
namų 8:00 vai. ryto bus atly
dėtas Į šv. Antano parap. baž
nyčių, kurioj jvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapineen.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalvvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris, Dmktė,
Žentas. Anūkė, Brolis. Pusbro
liai, Pusseserės ir Gimines.

Laid. direktorius Aųtanaa B.
Petkus, telefonas Cicero 2109.

Mirė birž. 8 d., 1912 m , 6:30
vai. vak.. sulaukęs pusės emž.
Gimęs Lietuvoje. Ki'o iš Pa
nevėžio apskr., Panevėžio par.,
Pavisiečlų kaimo.
Amerikoje išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Onų (po tėvais Daivlkaltė). 2 minus — Petrų ir Jur
gį: 2 dukteris — Virginia ir
Anna: 2 marč'as — Barborų
ir I ene; 1 anūkę, Diana; bro
lį Jurgį Ir brolio sūnų Vytau
tų; švogerį Karolį Jonuškų tr
Jų šeimų: 4 pusbrolius — Jo
nų Ramoškų, Klemensų Sargutį, S'antslovų Jasūnų ir Jonų
Siedovvgj ir jų šeimas: o Lie
tuvoje paliko 2 seseris. Ma
rijonų ir Agot}.
Kūnas pašarvotas namuose;
4102 So. Maplewood Avė. lai
dotuvės įvyks šeštad., birž. 13
d. Iš namų 8:3u vai. ryto bus
o Lydėtas J Nekalto P,ra‘idėji
nio Panelės Švenč. par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulngos pa
maldos už velionio sela. I’o pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero kapinees.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažistamus
dalvvauti šose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Nūnai. Duk
terys. Marčios, Anūkė Brolis,
Pusbrolis, švoger s ir Giminės,
laid. • direktorius: John F.
Eudeikis. tel. YARds 1741.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patąrnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE

PETER TROOST
, MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKI,AI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ŠI firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIEN4 IR NAKTĮ

LAIDOTUVIIĮ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials

Erected Anytvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignlty
and Distinction.

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

JOHN W. PACHANKIS

J. LIULEVIČIUS

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 Wwtt 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAVVICZ IR SCNAI
2314 Wrst 23rd Place
Tel. CANal 2515
42-44 Eaat lOSth Street
Tel. PULlman 1270

Member of the IJthunnlan <%ambcr of Commerce.

MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

E

LEONARD F. BUKAUSKAS

4S48 Sonth California Avenne
Tel. LAFayette 3572

3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth SOth Avenne

Tel. CICERO 2109
6812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehiU 0142

P. J. RIDIKAS
3854 Sonth Halated Ttreet

Skyrlna: 710 Weat IRth Street
Viai telefonai: YARda 1419

MAŽEIKA Ir ĘVANAUSKAS
3319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

I
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Visa Amerika išsijudina
Illinois valstybės gyventojai parodė, kaip stipriai jie
remia vyriausybės ir kariuomenės pastangas laimėti
karą. Gegužės mėnesio pradžioj darytoj kampanijoj
net 97 procentai gyventojų pasižadėjo viso karo metu
pirkti U. S. Karo Bonus ir taupymo ženklus. Apskri
tai imant, šios valstybės žmonės pasižadėjo pirkti bo
nų už 22'/2 milijono dolerių kiekvieną mėnesį. Ir, pa
sirodo, kad pažadai yra pildomi, nes gegužės mėnesį
išpirkta karo bonų už $52,300,000. Per pasižadėjimų
kampaniją vadinami “minute man” aplankė 2,193,114.
šeimų. Vien tik Chicagoj 1,053,705 šeimos pasirašė pa
žadų korteles.
Iš šių kelių statistikos davinių tenka spręsta, kad
mūsų valstybės gyventojai tikrai rimtai ir stropiai
remia karo reikalus.
Neabejojame, kad ir kitos valstybės panašiu propor
cingumu pasižadėjo pirkti karo bonus ir tuo finan
suoti milžiniškuosius Jungtinių Valstybių karo užsi
mojimus nulaužti nacizmo, fašizmo siaubo sprandą ir
sutriuškinti Japonijoj militarizmą.
Užsimojimas, kiek jis yra kilnus, tiek ir didelis. Mi
lijonai Vyrų yra šaukiami prie ginklų. Milijonai vyrų
pasiryžo savo gyvybę aukoti, kad šio krašto demokra
tinę santvarką apginti ir išsaugoti, kad pasaulio žmo
niją ištraukti iš kruvinų diktatorių nagų. Tai kariuo
menei neturi pritrūkti ginklų. Ir, kaip matome iš vi
suomenės atsiliepimo į prašymus pirkti karo bonus,
kariuomenė visu kuo bus aprūpinta ir pasekmingai ji
triuškins priešų pozicijas.
Tad, visa Amerika išsijudina į didžiuosius karo žy
gius, kurie viso pasaulio žmonėms turės atnešti laisvę
ir gerovę.

Didėjantis judėjimas karo frontuose
Berlyno-Romos-Tokio ašis šią vasarą išjudins į karo
frontus visas savo jėgas. Karo ekspertų spėjimu, tai
bus jų paskutinis mėginimas blitzkriegu laimėti karą.
Jie darys desperatiškus žygius, nes .aiškiai jaučia ir
žino, kad ilgiau besitęsiąs karas eina jų nenaudai. Dėl
to, matome nacių armijų didesnį aktingumą Rytų fron
te ir kitur, jaučiamas japonų didėjantis įtūžimas. Net
ir italų armijose daugiau rodoma judėjimo.

Tačiau ši vasara jau nebe pernykštė ar užpernykštė
vasara. Dabar jau ir geriausios jų jėgos nebestebina
pasaulio, nes sutinka ne vien tik stiprų pasipriešini
mą, bet dažnai gauna tokią pirtį, kad turi trauktis
atgal. Be to, ašies jėgos daugely atvejų jau pereina į
defen.3yvą. Anglų lakūnai, amerikonų padedami, keliais
atvejais tiek supleškino Vokietijos karo pramonės cent
rus, kad ir dabar dar naciai negali atsipeikėti. Ameri
kos karo laivyno ir lėktuvų veikimas Pacifiko vande
nyne tiek didelių smūgių priešams uždavė, kad japo
nams daug laiko ims papildyti padarytus jiems nuos
tolius.
Tad jau iš pirmųjų blitzkriego mėginimų matome,
kad tie mėginimai ašiai ne tik kad nedavė bet kokių
rezultatų, bet buvo labai nuostolingi. Didelio pranašo,
dėl to, nereikia, kad išpranašauti, jog ir visi kiti ašies
jėgų mėginimai neipasieks savo tikslo. Ir jei Jungtinės
Tautos visuose frontuose pereis į ofensyvą, jei ir prieš
Vokietiją ir prieš Japoniją netrukus susidarys antra
sis frontas, Berlyno-Romos-Tokio ašis galės būti su
triuškinta greičiau negu manoma. Sovietų Rusijos už
sienių reikalų komisaro Molotovo lankymasis Vašing
tone. be planavimo pertvarkyti pokarinį pasaulį, be abejonės, turėjo tikslą aptarti karo eigą ir surasti prie
mones atidaryti antrąjį frontą tiek prieš Japoniją, kiek

prieš Vokietiją.

Nors į santarvininkų pergalę žiūrime visai optimis
tiškai, tačiau nereikia sau vaizduotis, kad toji pergalė
bus pasiekta lengvu ir pigiu būdu. Tai pareikalaus di
džiausio pasiaukojimo iš Jungtinių Tautų armijų pu
sės ir, žinoma, iš visuomenės pusės. Priešai dar yra
stiprūs ir kaskart jie darosi desperatiškesni, dėl to
reiks didžiausio įsitempimo ir pasišventimo, kad jų
siautimui padaryti greitesnį galą. Amerikos visuome
nė, kaip sakėme pirmame straipsnyje, kasdien dides
niu užsidegimu dirba ir remia karo darbus. Tai veda
į garbingą pergalę.

Penktadienis, birž. 12. 1942

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 12 d.)

Šv. Kazimiero akademijos
mokinių pasirodymas,... Šv.
Tai kam ir kalbėti...
Jurgio par. salėj Šv. Kazi
miero akademijos mokinės
“Amerika” rašo:
“Anglijos lordų rūmuose šią savaitę buvo kalba išpildė labai gražią 'progra
ma apie pokarinę santvarką. Vyriausybės atstovas mą. Dainavo Ona Vilkiūtė,
pareiškė, kad vyriausybė pasižadėjusi įvykdyti visus solo smuiku grojo Urbaitė.
Atianto Čarterio dėsnius, bet tai priklausysią nuo Ir vienai ir kitai akompana
vo gabi pianisto A. Evaldaivisų Jungtinių Tautų.
Darbietis lordas Addison pareiškė, kad po karo tė. Duetą dainavo Bereckaimažesnės tautos turėsiančios atsisakyti savo kai ku tė ir Urbaitė. Duetą pianu
rių suvereninių teisių. Nežinia, kaip plačiai lordas paskambino A. Evaldaitė ir
supranta tą atsisakymą. Jei atsisakymas reikštų vi B. Nausėdaitė. Gerai suvai
dintas “Smilčių laikrodis”.
sišką pasidavimą galingesniojo galiai ir naikinimui,
Anot kun. H. Vaičiūno, su
tai kam dar kalbėti apie Atlanto Čarterį?”
tokia programa ir vidurmies
čio teatre negėda būtų pasi
•
rodyti.

Dėl Welles’o kalbos

Kai anglų politikai vis garsiau pasisako prieš ma
žesniųjų tautų nepriklausomybę, Amerikos vyriausy
bės pareigūnai stipriau užakcentuoja Atlanto Čarterio
dėsnius. Anot “Amerikos”:
“Šiuo metu svarbu ne tik paaukoti yisas pastangas
karui prieš plėšikišką nacių-fašistų-japonų ašį lai
mėti. bet ir apie laisvą rytojų pagalvoti. Jei pokari
niam laikotarpiui nebus tinkamai iš anksto pasiruoš
ta, pergalės vaisiai gali būti labai greit niekais pa
versti.
|Į
Valstybės sekretoriaus padėjėjas Sumner Welles
gegužėfe 30 d. pasakytoje kalboje davė visai žmoni
jai vilčių, kad pokarinis laikotarpis turė-3 užtikrinti
pasauliui laisvę, taiką ir teisingumą. Jo pareiškimu,
mūsų vyriausybė jau dabar yra padariusi atitinka
mų žygių ateities pasauliui tvarkyti.
V, eiles pasakė, kad dabartinis karas yra tautų iš
laisvinimo karias, todėl viso pasaulio visoms tautoms
turi būti užtikrinta suvereninė lygybė. Jungtinės Amerikos Valstybės šį kartą stos draugėn su kitomis
Jungtinėmis Tautomis užpuolikėms valstybėms nu
ginkluoti, tvarkai atstatyti ir tarptautinei apsaugos
policijai sudaryti. Welles pareiškimu, Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir vienos bus pajėgios parodyti pa
sauliui kelią į tvarką, kurioje bus laisvė nuo skurdo.
Welles kalba visiems laisvę mylintiems žmonėms
padarė nepaprasto įspūdžio. Jo žodžiai parodė, kad
mūsų šalies vyriausybė yra griežtai nusistačiusi už
visų tautų, didelių ir mažų, laisvę ir nepriklausomy
bę. Įžymūs spaudos bendradarbiai, kaip Simms, pasteoėjo, kad Welles žodžiai davė šviesiausių vilčių
Lietuvos, Latvijos ir Estijos'žmonėms, kurie dabar
kenčia nacių vergiją, bet kurių laisvę anksčiau buvo
palaužę Sovietai.
Taip — mūsų šalis stovi nepajudinamai už teisę,
už laisvę, už teisingumą visiems — stipriems ir silp
niems, dideliems ir mažiems.”

Racine, Wis.... Apskaičiuo
jama, kad čia gyvena apie
300 lietuvių šeimų. Turime
savo Šv. Kazimiero par. ir
bažnyčią pasistatę. Dar
trūksta mokyklos ir klebo
nijos. Kun. V. Slavynas at
vyksta iš Milvvaukee sekma
dieniais Mišias atlaikyti ir
pamokslą pasakyti.
Spring Valley, III..... Lie

tuvių parapijoj pasikeitė
vargonininkai — A. Mondeika išvyko į Westville, III.,
o čia atvyko J. Kailiukaitis.
A. Mondeika daug pasidar
bavo L, Vyčių kuopai. Buvo
jos pirmininku.
Rockford, UI.... V. Gremba rašo, kad šv. Tėvo pas
kirtoj kolektoj bažnyčiose
dienoj šv. Petro ir Povilo
bažnyčioj surinkta $50.00.

Po svietą pasidairius
Sužinojau, kad iš New
York į Čikago buvo atvažiavę du “mišiugėnos” protestuoti prieš antisemitizmą.

Vilniovka praneša, kad De
troite susiorganizavo 40 lietuvių moterų ir nuvykusios
į Amer. Raud. Kryžių davė
savo kraujo. Sako, tai pavyzdys.

O, ar žinote, tavorščiai, ką
Koks
neišf-igeriavimas!
Vietoj kapitalistams atiduo Amerikos valdžiai duoda vy
ti pinigus, kuriuos išmokė rai iš Vilniovkos pastogės?
jo kelionei, jie galėjo juos Andai jie paragino draugupaaukoti Rusijos sušelpi- čius atiduoti savo atmatas.
Keista, Stalinui to štofo
mui, o protestuoti prieš an
tisemitizmą galėjo ir bįida- jie nesiūlija.
*
mi Nevv Yorke. Būt užtekę
Puzlių
Ena praeitą šešta
jiems pasiimti lietuviškų
balšavikų gazietų praeitų dienį vėlai parėjo namo. Jai
metų komplektus, kad pama besirengiant gulti, laikrodis
tyti, jog lietuviški balšavi- išmušė trečią valandą. Iš
kai didžiausi antisemitai. girdus tai motina barą Eną.
Anot Bruklyno Vienybės,
— Ar tai gražu dorai mer
birželio 4, 1940 metų, balša gaitei tuo laiku namo pareivikas I’ruseika žydus išva eitr. Jau trečia valanda...
dino tarakonais.
— Ne, mamytė, dar tiktai
vienuolikta, atsakė Ena. Lai
Vikeišinui, tavorščiai, dau krodžiui tris syk išmušus, aš
gelis važiuoja į visokius pa jį sulaikiau, nes nenorėjau,
marius, paleikius, o aš, jei kad mušdamas vienuoliką
sveikas busiu, važiuosiu į sykiu jis mamą iš miego pri
Poplar Bluff, Mo. Ten, sa keltų.
koma, penkinės auga. Ir be
jokio blofo! Vienas žmogus
Yra, tavorščiai, knygose
pasakoja, kad jis buvo ap užrašyta tokia šneka.
sistojęs ten vienam viešbu
— Sykį Aleksandras Didy
ty ir nakčiai po karpetu pa
slėpęs dvi penkines. Išvažiuo sis paklausė į nelaisvę pa
damas pamiršęs jas pasiim imtą jūrų plėšiką, kokiai
ti ir patelefonavęs viešbu įstatymais remdamasis jis
čiui,' kad jam parsiųstų. Už plėšia laivus?
poros dienų jis gavo ne dvi,
— Tais pačiais, kaip ir
ale tris penkines.
tu, — atsakė plėšikas. —
Bet
aš tai darau turėdamas
Kur rasit geresnę vikeiši
mažą laivelį, o tu dideliais
nui vietą?
laivais. Aš vadinuosi pira
Čikagoj lietuviškų ruskių tas, o tu — imperatorius.

Ji?
Ka,
/

TAKE PART

•

OF YOUR CHANCE

Platesnė reikšmė
“Vienybė” rašo:
“Vyriausias prokuroras Fr. Biddle paskelbė spren
dimą prieš Harry Bridges, žinomą komunistuojantį
darbininkų unijų vadą vakaruose ir pavedė saugumo
organams jį deportuoti, kaip asmenį, priklausantį
partijai, kuri skelbia klasių kovą ir vyriausybės nu
vertimą prievartos keliu.
Pasmerktam deportavimui Bridges tuo tarpu duota
teisė š* sprendimą apeliuoti ir jo deportavimas gali
trukti metus ar daugiau. Tačiau ne tame reikalas.
Bridges tik yra asmuo, kuris suvaidino tam tikrą
vaidmenį. Svarba yra pačiame sprendimo principe,
būtent, komunistų partijos pasmerkimo Amerikoje.
“Kaip ten nebūtų su šiuo sprendimu ir jo išdavomis,
tačiau vienas dalykas labai aiškus, tai kad komunis
tų partija Amerikoje oficialiai pasmerkta, kaip par
tija, kuri savo tikslu stato dabartinės vyriausybės
formos sunaikinimą, kad ta partija visą laiką to
siekė ir toliau sieks.
“Pasinaudodamas šiuo valstybės prokuroro spren
dimu, valstybės, jeigu panorės, galės panaikinti komnnistų partiją, kaip žalingą valstybei ir santvarkai
politinę organizaciją. Ar valstybių įstatymdavystės
įstaigos pasinaudos tuo ar ne, sunku pasakyti, bet
gana to, kad komunistų partija pasmerkta net aukš
čiausių Amerikos teisingumo organu’’
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DRAUGAS

32. 1042

7484 Nagrodskytė, Elvy- man, res. Bartininkai Vilra (Zigmas), 13,
i kaviškis
7485 Naikus, Juozas (Jo- , 7530 Noreika, Jonas (Pet
nas), 31, employee, res. Kriu ras), 1932. student, res.
Skuodas Kretinga.
kai Paežerėkai.
i 7486 Naikauskas, Kostas' 7531 NoremsKis, Voste, (Stasys), 68, farmer, re3. kas 'Steponas), 16, student,
Vaiguva Šiauliai.
res Vilnius.
7401 Mozuraitis, Juozas ;Pnevėžys
(Juozas), 44, farmer, res.
748f Nan.auskienė-Jonavi
7532 Narevičius, Kazys
7442 Muralienė, Adelė
Skirsnemunė.
(Mikas), 32, teacher.
čiutė, Gabiielė, 48, farmer. i (Kazys), 30, aimy sergeant,
7488 Naikau-kas, Balys res. Panevėžys.
7443 Muralis, Algimantas
7402 Movčenaitė, Eugeni
(Kostas), 23, farmer.
I 7533 Narijauskas, Vacys
ja (Liudas), born 1923, far (Jonas), 7.
7489
Naikauskaitė,
Mari' (Andrius), 31, army officer,
7444
Muralytė,
Danguolė
mer, res. Gervėčiai Sakan
ja
(Kostas),
14,
student.
j
res. Vilnius.
(Jonas), 5.
čiai.
7490 Naikauskas, Vladas
7534 Nar.jauskas, Justi7445 Muneška, (Jurgis),
7403 Močenas, Kazys (Liu
(Kostas),
8,
student.
nas
(Andrius), 29, army
58,
farmer,
res.
Igliškėliai.
das), born 1925, farmer,
7491 Naikus, Juozas (Jo- officer, res. Vilnius.
7446 Muneškienė, Marija
res. Gervėčiai.
nas), 31, employee, res. Pa7535 Narkauskas, Petras
7404 Movčenienė, Koste (Baltrus), 29, housewife.
ežerel.ai
šakiai.
,
(Antanas),
born 1910, tai7447
Muneškaitė,
Birutė
(Petras), 52, farmer, res.
7492 Na.kuv.enė, Elzbieta lor, res. Rudnia Alytus.
(Vincas), 12, student.
Sakalaičiai Gervėčiai.
I 7536 Naikevičau, Stepas,
7448 Muneškaitė, Gražina (Petras), 27, housew.fe.
7405 Movčenas, Liudas
7493
Naik-itė,
Ramutė
50, employee, res. V.lnius.
(Vincas),
12,
student.
(Matas), 56, farmer.
! 7537 Narkevičienė, Kazi7449 Muneška, Keistutis (Juozas), 4.
7406 Motuzaitė, Emilija
7494 Naikel s, Antanas miera, 45,
(Jokūbas), 43, farmer, res. (Vincas), 6.
7450 Mundvys, Juozas (Jonas), 28, army officer,
7538 Narkevič, Zeną, 17,
Daniliauskai.
res. Vilnius.
7407 Motiekaitls, Vytau- (Mikas), born 1908, army res. Marijampo ė.
| 7495 Naujokaitis, Anta
7539 Narkevičiūtė, Irena,
tas (Pranas), 15, student, heutenant, res. Vilnius,
res. Biržai.
, 7451 Muliolis, Jonas (Pra nas, 70, pharmaceut, res. 15.
7540 Narkevič.us, Anta
7408 Motiekaitytė, Elena nas), 1 year old, res. Ma- Bartininkai Vilkaviškis.
7496
Nainys,
Ba.ys,
born
nas
(Kazys), 24, musician,
(Pranas), 17, student, res. žeikiai.
7452 Muliolienė-Pusčiutė, 1904, high school director, »es. Vilnius.
Biržai.
7541 Narkevičienė, Ona,
7409 Motiekaitytė, Auclė Stefa (Antanas), 30, em- res. Žeimelis.
7497
Nainienė,
Stasė,
born
(Pranas), 28, typ.st, res. ployee, res. Mažeikiai.
35, housewife, res. Kaunas.
7453 Muliolis, Pranas, 36, 1910, housewife.
7542 Narkevičius, Alek
Dotnuva.
1 7498 Nainytė, Stasė (Ba sandras (Aleksandras), 30,
7410 Motiekaitytė, Ona teacher.
7454 Mačeika, Jonas (An lys).
employee, res. Kaunas.
(Juozas), 48, farmer, re3.
tanas), born 1901, teacher,
<499 Nainytė, Zinaida (Ba
7543 Narkevič u-ė, Sofija
Biržai.
lys).
(Aleksandras), 28, res. Kau
7411 Motiekaitis, Pranas res. Anykščiai.
7455 Mačeikienė, Sofija,, <600 Nainys, Kazys, 36, nas.
(Juozas), 56, farmer.
veterinarian, res. Marijam
7544 Narkevičius, Jonas
7412 Motieka, Kazys Be born 1903, teacher.
7456 Mareškevičius, Zbig- polė.
nediktas), 1 year old, res.
(Jonas), 48, worker, res.
nius, 24, student, res. Kra- , <501 Nain’enė, Adelė (Juo Kaunas.
Rozalimas Meldiniai.
i zas), born 1916, teacher.
7413 Motiekienė Samošai- žiai.
7545' Narkevičienė-Rein7457 Matiukonienė, Ur 7502 Nainys, Vaidotas hardaitė, Berta, 34, seams
tytė, Julija (Gabrielius),
šulė, 30, res. Anykščiai.
(Kazys), born 1940, res. tress.
23, farmer.
7458 Matiukonis, res. Marijampolė.
7414 Motiejūnaitė, Justi
7546 Narkevičius, Volde
7503 Naktinis, Steponas maras (Jonas), 15, student.
na (Jonas), born 1936, res. Anykščiai.
7459 Merkevičienė, Pul- (Jokūbas), 35, worker, res
Viešintai.
7547 Narkevičiūtė, Eulio7415 Motiejūnaitė, Marija cherija (Pranas), 24, emp Biržai.
lija (Jonas), 11, student.
j 7504 Nakutls, Aleksan
(Jonas), born 1933, res. loyee, res. Daugailiai.
7548 Narkevičius, Jurgis
7460 Mikavičius, Juozas j dras (Vincas), born 1911, (Jurgis), 24, pilot, res. Uk
Viešintai.
7416 Motiejūnas, Algirdas (Julius), 21, worker, res. driver, res. Vilnius.
mergė.
Kražiai.
7505 Nalenč, Jonušas (Me
(Jonas), born 1927.
7549 Markevičius, Kazys
7417 Musteikis, Antanas i 7461 Minkevičienė, Van- čys), 17, student, res. Vil (Edvardas), 60, farmer, res.
(Vincas), born 1901, far- da, 40, farmer, res. Stade- nius.
Taujėnai Ukmergė.
mer, res. Kuktiškiai.
liai Užpaliai.
7506 Nalenč, Česlovas (Si
7550 Narkevičienė, Liuci
7462 Minkevičiutė, Irena monas), 48, res. Vilnius.
7418 Musteikienė, Teklė
na (Felicijonas), 60, farmer
(Česlovas), 13, student.
7507 Nolivaikienė,
33,
(Adolfas), 57, farmer.
7551 Narkevičienė, Mari
7463 Minkevičiutė, Elena seamstress, res. Švenčionys. ja (Felicijonas), 54, farmer.
7419 Musteikis, Bronius
(Česlovas), 11, student.
7508 Nolivaika, Zdislovas
(Antanas), 12, student.
7552 Narkevičienė, Korni7464 Minkevičius, Bagdo (Karolis), 12, student.
7420 Mušte kis, Zenonas
lija (Hiliaras), 57, farmer,
nas (Česlovas), 10, student.
7509 Nolivaika, Janušas res. Telšiai.
(Antanas), 11, student.
7465 Mišeikis, Petras (An (Karolis), 8, student.
7421 Musteikytė, S .ase
7553 Narkevič utė, Silve(Antanas), 10, student.
tanas), born 1908, emplo7510 Namajunas, Leopol rija (Juozas), 35, employee,
7422 Musteikis, Vytautas 1 yee, res. Kražiai.
das, 33, dairy-man, res. Me- res. Šiauliai.
7466 Mocka, Julius (Jo deikiai Biržai.
(Antanas), 9, student.
7554 Narkunaitė, Stefani
7423 Musteikis, Arvidas nas), 42, farmer, res. Ger
7511 Namajunienė, Ona ja (Mykolas), 28, farmer,
vėčiai Navareliai.
(Juozas), 32, teacher.
(Antanas), 6.
res. Juodgalviai Melagiai.
7424 Musteikis, Juozas
7467 Mockienė (Jurgis),
7512 Namajunas, Edmun
7555 Narkunienė, Veroni
45, housewife, res. Gervė das (Leopoldas), 2.
(Antanas), 3.
ka (Kostas), 34, hou:ewife,
7513 Narakas, Antanas res. Utena. .
7425 Musteik's, Kazys čiai..
7468 Mockaitė, Marija (Motiejus), 44, economist,
(Antanas), 1.
7556 Narkunas, JonasAl7426 Murzienė-Pranckevi- (Juozas), born 1919.
res. Vilnius.
gimantas (Anupras), 11,
čiutė, Bronė, 36, res. Kau
7514 Narbutas, Vladas res. Utena.
7469 Mocka, Romualdas
(Juozas),
born
1921.
(Stasys),
38, actor, res. Vii
nas.
7557 Narkunaitė, Livija7427 Murinas, Jonas, 34,
7470 Mocka, Marijonas nius.
Liucija (Anupras), 4.
school Inspector, res. Vil (Juozas), born 1930, student
7515 Narbutaitė, Zuzana
7558 Narkunas, Zenonas
7471 Mockaitė, E.ena (Jurgis), 28, teacher, res. (Anupras), 1.
nius.
7428 Murauskaitė, Bronė (Juozas), born 1937.
Molėtai Utena.
7559 Narkutė, Pranė
(Bronius), 5, res. Gervėčiai.
7472 Maikauskaitė, Jadzė* 7516 Narbutas, Leonas, (Petras), born 1922, stu-’'
7429 Murauskaitė, Česlo- (Kostas), 26, farmer, res. 38, policeman, res. Varniai. dent, res. Kaunas.
va (Bronius), 13.
’Vaigunai Šiauliai.
į 7517 Narbutaitė, Milda
7560 Narožny, Francišek,
7430 Murauskaitė, Eugeni
7473 Nadzeika, Leonardas (Leonas), 12, student, res. born 1895, farmer, res. Vil
ja (Bronius), 18.
(Jonas), 47, techer, res. Būt Varniai. ,
nius.
7431 Murauskienė, Vikto- ' nmonys.
i 7518 Narbutas, Vytautas
7561
Narožny, Vaclav
rija, 44, farmer, res. Gerve7474 Nadzeikienė, Ona (Leonas), 5.
(with family), 42, worker,
čiai.
(Vincas), 33, housewife,res.
7519 Narbutas, Simonas res. Vilnius.
7432 Muraška, Albinas Alytus Butrimonys.
(Alfonsas), employee, res.
7562 Narožnienė, Bronis(Jonas), 17, res. Barzdai.
7475 Nadzeikaitė, Aldona Kelmė.
lava (Jonas), born 1903,
7433 Muraška, Keistutis (Leonardas), 12, Butrimo 7520 Narbutienė, Sofija, housewife, res. Vilnius.
(Vincas), 6, res. Kopustinė nys Alytus.
housewife.
7563
Narožny, Lušek
Igliškėliai.
7476 Nadzeika, Algiman7521 Narbutas, Rimas (Si (Francišek), 10.
monas).
7434 Muraškaitė, Birutė tas (Leonardas), 9,
7564 Naroševičius, Anta(Vincas), 11.
, 7477 Nadzeika, Kastytis
7522 Narbutaitė, Nijolė nas, 40, worker, res. Saldu
7435 Muraškaitė, Gražina (Leonardas), 5.
(Simonas).
tiškis Švenčionėliai.
(Vincas), 13.
7478 Naglius, Aleksan- J 7523 Narbutaitė, Birutė
7565 Naroševičius, Vin
7436 Muraškienė, Marija, dras (Ignas), 52, employee, (Simonas).
cas, 46, farmer, res. Vilnius.
28, housewife, res. Igliškė res. Žagarė Šiauliai.
7524 Narbutas, Stepas
7566 Naroševičienė, Jad
liai.
7479 Naglienė, Janina, 45, (Smonas), 34, veterinarian, vyga (with children), 43.
7437 Muraška, Vincas, 60, • housewife, res. Kaunas. *
res. Eržvilkas Tauragė.
7567 Narutavičienė, Kris
farmer.
1 7480 Naglovski,
Jozef
7525 Narbutas. Jonas (Jo tina (Henrikas), born 1904,
7438 Muraškaitė, Marcelė (Dominyk, 49, worker, res. kubas), 46, farmer, res. Žei housewife, res. Bubinai Šiau
(Antanas), 36, farmer, res. Vilnius.
miai Kėdainiai
liai.
Kybartai.
7481 Nagrabeckis, Stasys 7526
7568 Narutavičius, Kazys
7439 Muraškienė, Petrone (Florijonas), 49, baker, res. 30. hou8ew:fe, res. Žeimiai.
7569 Narvydas, Leonas
lė, 49, housewife, res. Ky- Į Vilnius,
7527 Narbutas, Jonas (Jo (Leonas), born 1916, driver,
bartai.
i 7482 Nagrodski, Zigman- nas), 12.
res. Joniškėlis Biržai.
7440 Muraška,
Juozas tas (Vladimiras), born 1884,
7528 Narbutas, Zbiškas
7570 Narvydas, Benedik
(Antanas), 45, farmer.
employee, res. Vilnius.
(Jonas), 10
tas (Benediktas), 35, army
7441 Muralis, Jonas (Fe7483 Nagrodskienė, Jad7529 Narbutavičius, Bro captain.

• LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)

Narbutienė,

Uksas),

40,

teacher,

res.1 vyga, born 1885, res. Vilnius nius (Juozas),

27,

Liucė,

police-

7571 NaseviČius,

Vladas

(Vladas), 32, student, res.
CLASSIFIED ADS
Vilnius.
7572 Naseikailo, Eugeni
HE1P WANTED — MOTERYS
jus (Izidorius), born 1912,
“DRAUGO”
AKMATURE INSEKTORS
res. Vilnius.
IkAKBŲ
SKYRHJb
AND CONNECTORS
7573 Nasvytis, Kazys
AUKŠČIAUSIOS ALGOS YRA MO
(Motiejus), 45, physician,
KAMOS KVALIFIKUOJANTIEMS.
“DRAUGAS" HELP WANTED
res. Vilnius.
ADVERTISING DEPARTMENT
7574 Nasvytienė-Kalkytė,
127 No. Dearbom Ktmel
Tel.: RANdolph 8488-8488
Beata (Jonas), born 1912,
housewife, les. Kaunas Šan
SLIP COVER OPERATORES
HELP WANTED — TYRAI
čiai.
Pat ruslos, pastovūs darbai g (ran
MALĖJAS IR KYŠOTO JAS reika tuojami per vi us metus, aukšėiau<675 Našaus.ienė, S.efa- lingas
— dirbti dešrų dirbtuvėje. ai 's užmokestis, mal nioat darbo są
nija (Liudvikas), 69, far Pastovus darbas. Atsišaukite ( — lygos. SLIPCOVER CO.
PETUKSON & CO.
mer, tęs. Grjnk,škls Kėdai I SCOTT
628 W. Uasliiugtia
4430 Armitoge Avenue
niai.
PATARNAVIMAI
<676 NatkeviČlu3, Pijus 1 KEPYKLOJ PAGELBININKAI
būti greiti darbinin'tai. Valan
(Tomas), 60, g7 mnasium Turi
dos nuo 7: Su ryto i'l 3:30 popiet.
s Ir šv< ntadleniais ne
director, res. Marijampolė. Sekmadlenia
reikia d rbt. V l„ls, uniformos ir
7577 Nataevič enė, filzė- Jų išvalymas duo ’ania. Amžiaus — Taisoma visokius plūklus. Taisymas
18 iki 35 metų.
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
Elena (Vincis), 58, house- nuo
HARDI N G’S, a t So, Wabaah Avė. bė. Rąžykite dėl “irtt Catakigue“
kainavlmo
surašo.
wife.
••TOOL MAKERS” .reikalingi, taiPrisiųsklte plūktus paktu "parcel
7578 Natkevičius, Stasys i pogi ir GRiNDER HANDS (ext r- post."
I
nal
and
int.-rnil),
LATHE
HANDS
(Juozas), 56, farmer, res. , ir CLEVELAND and GRIDLEY
28 NO. LOOMIS STREET
SCREW MACHINE OPERATORIAI.
Krosna.
TEI, MONroe I3»7
būti patyrę. Kre’pki ės prie:
7579 Naudžiūnas, Anta Turi A.
| REIKALINGA
MOTERIS gaminta
B. EQVIPMENT CO.
; pap astue valgius i • abelnlems lengnas, born 1904, teacher, res.
223 Wcst Erto Street
' viems d rtams. Ketvirta lienlo po
Lazdenai T. akai.
i pietais ir kas antrų sekmadien) nekia
dL bti.
Gera
užmokestis.
7580
Naudžiunienė-žu- 1 Pastovūs i’arbai ir ‘‘overtime” ifi- ' re
K re pkitės p Ic ANTANO J. KRI'Spašauk ami telefonu — BEVkauskaitė, Elena (Kazys), , pildant A-l-A KARES KONTRAK 7A
TUS. Gerai jrengta dirbtuvė, pa ERIY 0021.
born '1908, teacher.
togios darbo sąiygOF. Tiktai pirmos
klasės darbininkai page daujam At MERGINA AR MOTERIS REIKA
7581 Naudžiunaitė, Vaido sišaukite
LINGA prižldrėtl mažų. kūdlkj ir
prie Mr. Breltemtein.
būti ant vi tos. Telefonu pašaukite:
ta (Antanas), 6.
L1ON MANUFACTURING CO.
JUN. 2010 PROSPECT 4363.
7582 Naudžiūnas, Pranas 2640 Belmont Avė.
PARDAVUIUI
(Simonas), 46, po.iceman,
VYHAI IR MOTERYS
res. Kaišiadoris.
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
REIKALINGI DEŠRŲ KIMŠEJAI,
7583 Naudžiūnas, Motie pastovūs darbai, g e a užmokeetis, Randasi geroj vl^t-j, netoli McKinley
dienomis. Atsišaukite prie Park Labai geri įrengimai. Pardavi
jus (Domininkas), 47, res. Darbai
M r. Henry. UNITED PACKERS, mo priežastį. — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Waltrr Nutow. 2200 W. 87th St.,
Žiežmariai.
INO., 1018 Wot 37th Street.
Chicago, 1U , 14. LAFayette 6088.
7584 Naudžiūnienė, Pra
PARSIDUODA PIGIAI — 2 % a ka
nė, 40, farmer.
rų te ės su 2 namais, parsiduoda
7585 Naudžiūnas, Alfre
per privntiškuj žm n «. Ats šaukite
sekanė'al:
Litton to
das (Motiejus), 18, student.
8'STH AVĮ, Ir 101ST PLACE
7586 Naudžlunas, Dau
PALANDECH’S
TIKRAS BARGENAS
mantas (Motiejus), 10, stu
PARSIDUODA 6 kambarių mūrinis
dent.
atdengti porėtai, furnaRADIO BROADCAST bungalow,
co Šiluma. Kaina $4.800. reikia )7587 Naujalis, Vincas (Jc
mokėti tikt i $»on. Namas tušė'as
Tsatoring a Program of
tuojau
galima
jame
apsigyventi.
kubas), born 1902, res. Kau
Atsišaukite s kanė u ade«u:
TUGOSLAV
FOLK
MUSIC
nas.
1846 SO. LAWNDA' E AVĖ.
7588 Naujokas, Kazys Evsry Satnrday, 1 to 2 P. M. PARSIDUODA — 2 fletų namas,
(Mykolas), 39, res. Šėta Kė
betmentis, fur aeo š irma, atikas,
STATION WHIP
garadžins ir maudyklės. Tik as bardainiai.
genas. Kreipkitės pr e savininko —
96 j! SO. TRUMBULL AVĖ.
7589 Naujokas, Vincas
(Jonas), 50, employee, res.
2 FLETŲ MEDINIS NAMAS pariduo 'a — 966 Wesl 5t»th Place.
Kaunas.
5 ir 5 kambarių,
furnlco šiluma,
pi m-m aukštui. Pa duodamas tik
7590 Naujokienė, Zenokija
Nelaiminga būtų moteris tai' nž $3,200. Matyti galima tiktai
(Kazys), born 1907, emplo
pagal sust .rimą. P Saukite telefonu
jei ji gimtų tokia, kokia pa ABERDEEN 5717 po 6 vai. vakare.
yee, res. Kaunas.
7591 Naujokaitė, Violeta ti save pasidaro.
EMPLOYMENT AGENCIE8
(Vincas), 14, student.
27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
7592 Naujokaitis, Anta
Visokiam amžiui — visose vietose
VYKAM—MOTKKIM—VAIKINAM
nas (Juozas), 72, pharmiIK
MKKOINOM
ceut, res. Bartininkai Vilka
Didžiuma darbų yra Dr ferma dlrbtuvėsa.
Alnos — nuo $24 Iki $110 I savaite
viškis.
W A B A 8 H AGENCY
7593 Naujokaitė, Stefani
202 So. State St (15th Floor)
ja, 65, re3. Bartinnkai.
ANT RENDOS
7594 Naunčikas, Antanas
RENDUOJASI 4 KAMBARIŲ PLE
(Bronius), born 1903, worPĄS, karšto vandens šiluma, Brighker, res. Šakiai.
ton Park apylinkėje. Garadžius ant
vietos. Paieško gerų žmonių. Atsi
7595 Nausėda, Vladas
šaukite sekanėlu adresu: 4054 80.
ARTESIAN AVENUE; CHICAGO.
(Tadas), born 1911, teacher,
res. Kaunas.
mums ge-Į
7596 Nausėdienė-Girdvai
nytė, Aleksandra (Tomas),
For Victory...
i
born 1909, teacher.
i
7597 Nausėdaitė, Nijolė
0. S.DEFENSE
7600 Navakas, Klemas I
(Vladas), 2.
BONDS
7598 Nausėdienė, Aldona (Antanas), 45, teacher, res. |
(Stepas), born 1912, emplo Pasvalys Biržai.
STAMFS
yee, res. Karčias.
(Bus daugiau)
7599 Navakas, Jonas (Juo
zas), born 1914, army offi
PIRKĖJAMS ATYDA I
cer, res. Vilnius.
i -f
RUSSELL

ELECTRIC

CO.

340 West Huron Street

DIAMOND
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Ar esate gavę mūsų vėliausi VELTUI sąrašą 97 TIKRŲ
real estate bargenų? Jei ne, tai galite gauti tik paprašant

'HJkat 'l/ou&utf. Wdli

WAH BONDS
Aside Irom the sixty-niile an hour
Mosųuito Torpedo Bosls, Ine Sub
Chasers are the speedsters of our
Navy. Llght and fast, they are the
eyes of the Fleet on the water They
displace approxima'.?ly
tom
and cost about $2.400,000 eacn.

Telefonuokite, rašykite ar asmeniškai atvykite į mūsų
ofisą dėl šio VELTUI sąrašo bargenų ir būsite užtikrinti,
kad šis sąrašas yra DIDŽIAUSIAS Cicero, Berwyn, Riverside ir Lawndale-Crawford nuosavybių.
Visos tos 97 nuosavybės įtrauktos mūsų sąrašan —
IŠSKIRTINAI, tokiu būdu sutaupinant Jums laiko ir pinigų.

Bet kuris iš mūsų septynių patyrusių pardavėjų noriai
Jums parodys be atlyginimo, be priedermių bet kurią nuo
savybę kurią mes turime pardavimui. Jie patarnaus grei
tai, simpatingai ir inteligentiškai. Ateikite ir pasikalbėkite
dabar! Mūsų būdas real estate pardavime yra 1942 mados.

2411
We need many of these g<
iful
fast tittle boa t s to cope w;ih Uit
treacherous lubmarine type oi nu
vai w arfa re (ostercd by our «n»
mles. Everybody can hclp pay (nr
more Sub Chasers by putlu t si
least ten percent oi his tncou e m,u
War Bonds. Buy Bonds or S mp«
every pay day
Buy ihem iii'ir
your bank. your post oCR e. >>r
n
your Office or factnry thruuuh lot
Payrol) Savings Plan.

V > 1 rt'/fftrv hiuik.

Phone

_JOH\O

So. 52nd
Avenue

SYKORA
R

E

A

L

T

O

R

CICERO
.453

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA
OFISO VALANDOS:— Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penkta
dieniais, nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Antradieniais, Ket
virtadieniais ir Šeštadieniais nuo 0 vai. ryto Iki 9 vai. vak,
Sekmadieniais atdara nuo 1-mos Iki 6 vai. po pistų.

J

1

draugas

(i

ALDONA ELENA ŽUKAUSKAITĖ

An echo from the Chicago district

If we Chicagoans got to- silhouelette, why they can
gethcr, we’d probibly have turn around the grove and
one th'ng in common. That towl a game or two. Vytaucny organizaLon, be it a tas Grove 13 kr.own for her
fcencf.t or sočiai club is sporty accommodations, she
made up of two greet clas- has provided a spaclous
se3 of people — those who fcaseba.l diamend for the 1
want success and wish for bsseball
enthuslasts
— I
it and those who want suc- should any council likę comcees and w_de right ia and pe ative intra-council game3,
v/ork for it.
\vrite to Bi 1 Klimas and
This has been real’zed by he’ll arrange a sp’cy game
a few “Tr_e blue” K of L for you.
members who can be classi- 1 Now if all thi3 timely
ficd as real craft.men that diversion is too strenuous
toil for the love cf their and you should Iii:e a lazy
work and not for mercsnary man’s game (with apolorer.umerations.
,gies) and ai e in a shyA ccmmittee composed of lcckish frame of mind, you
the real Me Coy, have put I can partekę in a fine game
their shoulders to the cf Bingo. Būt if misfortune
grindstcne and will see the befalls your way and you i
picnic come off with a bang becęme broke, ycur sole
— (it may be a smail bang, consolation will be that you
būt let’s make it nosy).
had gazed in the b.ue,
We’re štili in dire nesd of brcwn, hazel eyes of the
workers for the smail bar - flower3 of Cicero. Dimpled
bcvvling alleys — gates — face Emily Waitiekus will
Vasario 11 d. su pasižymėjimu baigė Detroito univer
parking lot — w;itressess head the Controls of her sitetą ir nuo to laiko lankė Wayne universitetą gavimui
— and a few additional corny game, while infections laipsnio Birž. 3 d. Masonic Temple gavo Bachelor of
relief workers to the big smile Frances K shkuna3 Science (gamtos mokytojos) Laipsnį. Tai pirma Detroite
bar. Altho C-14 has’assumed will render her ever vvilling lietuvaitė profesionalė toje šakoj. Aldona yra duktė An
full responsibility to main- har.ds to console you for tano ir Onos Žukauskų, uolių lietuvybės reikalais dar
tain the bar for the entire your lo3ses.
buotojų. Pradžios mokslą užbaigė Šv. Jurgio parap. Jau
day, we’re sure they’il need
All this fun 13 rea’.ly free na su tėvais 1932 m. buvo nuvykus į Lietuvą ir Panevėžy
assisstance.
if you’U only do the right lankė gimnaziją. Labai mėgo mokslą ir suprato savo
It won’t be all work and thing at the right time, that tautos svarbą. Vėliau su tėvą’s grįžo į Ameriką ir, bai
no play for the diligent is, secure your admittance gusi High School, įstojo į Detroito universitetą. Aldona
vvorkers when gate3 apan at
from your locality. ! labai gražiai vartoja lietuvių kalbą. Pirmutinė pritarė su
12:00 noon, cause they can
tickets that are obtained organizavimui Moksleivių ir Profesionalų kuopos ir joje
take time out for dinc’.ng in advance are free of visomis išgalėmis darbuojasi. Naujai profesionalei detroiwhen it begins at 2:00 P. M. charge. The place of ticket tiečiai nuoširdžiai linki laimingai darbuotis ir moksle
If they ge. too hungry they distribution shall be announ kopti aukštyn.
Rap.
can gaLvant with
the ced in Draugas at a later
customers to the restaurant, dete. Should ycu be absent K of L’s. Our first contribu- of Lithuanians in Service,
vvhere
vivac uos Aldute minded enough and forget tor is none cther than Mr. especially K of L members,
Mockus will head the com- your ticket, it’ll result in a Jovarauskas, co-owner of (Who shall be starred in
mand of her l.ttle trojans, smail matter of
paying the Rooseve t Furniture Co. gold), therefore, please subby seeing that all her custo tvventy-five cents at the He has given a beautiful mit all narnės of
your
mers are weil fed and ser- gate; so t e a string around table lamp.
brothers,
cousins
and
ved. The restau.ant w.ll your finger
and think, Į
husbands that are in Service.
open at 1:00 P. M. — vvith ’couse bes dės gett’ng free
Our patriotism will not You can send them to
dandy lunches prepared by admis3ion your entitled to waver one bit, it will be

all to munch on, for C-14 a free gate pr ze drawing. ! exu’ted sky high thru the
has ur.de: taken the task cf The cash or merchandise inspring
gestures of a
prepanng focd for the pr.ze3 that you wi.l behold great vvorker f. cm C-24 —
hungry horde. After thcy’ve at your wantom gaze will be Anthony Stankus. Anthony
by our good has condescended to supply
satiaied their eravings and I provided
fcel that a bulging vvaistline fcusineis men — sincere needed material and make
will be a detr.ment to their : patrons and loyal lovers of an placard bearing name3

“THAT LITTLE GAME” tam

A Stupid Bird

Miss Stelle Brozas,
1320 South 48th Court,
Cicero, Illinois.
Please do this immediately.
You know it takes time to
assimilate any thing properly — and our boys in
servlce deserve A-l atten
tion, ‘cause they’re A-l in
our heart.
Until the day oi our
picnic you’ll find special
announcements in Draugas
or hear it on the air through
Margutis, so keep your ears
and eyes open. Tum yourself into a goss’per — talk
your head off, all aboutthe
picnic, of course.
S. B.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JI KITIEMS

Penktadienis, birž. 12. 1942

lingos dr-jos: B. Masiliūnaitė, O. Vaišnorienė, E. Pauzienė. Šv. Vardo: N. Couble.
Iškeliaujant palydėjo
Tik linksmutis vėversys,
Moterų Są-gos 2 kp.: K. Sriu
Išbučiavo skruostus vėjas,
bas, M. Daunius, M. KratApverkė gludi naktis.
kavičius, A. Jonsonienė, Vi
«
sų šventų dr-jos: A. čerŽvilgterėjau atsigręžus
Skęsta tėviškė nikuos,
kauskienė, M. Laurinaitienė,
Skęsta ateitis miražuos.
A. Kajienas. TT. Marijonų
Aš vien širdgėla nešuos.
Bendr. 21 skyr.: A. Jansonienė. Mokyklos Sodalicijos:
Atkeliavus pasitiko
Miesto ūžianti daina.
V. Balčaitytė, V. Miliauskai
Laukia manęs ji nuo ryto
tė. Ministrantų dr jos: E.
Išsiilgus, alkana.
Miliauskas, F. Gudas, Fede
Gudaitė. Ministrantų: J. Sa racijos 12 skyr.: P. Stanislovaitis, M. Milašienė, K. Levičius.
ketienė.
Marquette Park — ARD
(Bus daugiau)
8 skyr.: M. Raštutienė, M.
(Tęsinys)
Brigtoton Park — ARD 6 Kilas, M. Trust, B. Stroskyr.: E. Rudienė, V. Simo- domskienė, M. Vilimienė, M. STASYS PIEZA DARO
navičienė, K. Simonavičienė, 2iogienė, M. Stočkienė, M. SVARBŲ RADIO PRANE
P. Jackūnienė, U. Apčeliaus- Razukinas, E. Andreliūnie- ŠIMĄ RYTOJ!
kienė, M. Ramašauskienė, V.j n®» M. Račienė. Šv. Teresės . Stasys Pieza, Chicago
Keršulienė, M. Stankiūtė, E. dr-jos: A. Razukinas. Moti- Herald - American reportePaulienė, B. Lindžienė? B. nU Klubo: A. Razukinas, V.lris, turi labai svarbų praneRudokienė, A. Balsienė, M. Trust, M. Šalkauskienė. Tre- Šimą lietuviškai visuomenei
Mikšienė. Tretininkų dr-jos: Į tininkų dr-jos: V. Lukošie- per Sophie Barčus radio va
J. Petkūnienė, S. Monstvilie- n®- Apašt. Maldos dr-jos: M. landą, pridedant 8:30 vai.
nė, P. Vaičekauskis. Mote-1 Samoškienė. Šv. Vardo: V. ryte, rytoj, šeštadienį, birž.
rų Są-gos 20 kp.: E. Širvins-1 Birgelis, J. Lenkart. Mokyk- 13 d., 1942, per Radio stotį
kienė, J. Barkauskienė, M. Į J°s Sodalicijos: B. Vilimai- WGES. Malonėkite pasiklau
Klapatauskienė, P. Zakarai-i te, S. Dargytė. Ministrantų: syti šio svarbaus praneš’mo.
XXX
tė, V. Gedminienė. Mokyk- Į R- Kinas, J. Masiliūnas. Solos Sodalicijos: G. Gaižaus- dalicijos: H. Kodytė, E. Prokaitė, A. Sorzickaitė. Para sevičiūtė. Šv. Kaz. Karalai
pijos choro: H. Pauliūtė. A- čio dr-jos: P. Bnodelis, V.
pašt. Maldos dr-jos: O. Nau- Daužinis, A. Raštutienė.
kaitienė. Ministrantų dr-jos: Labd. Są-gos 23 kp.: A. RiR. Terry, Al. Čeponis. Sal- midaitė, S. Staniulis, E. Andžiuusios Širdies V. J. dr-1 dreliūnienė, S. Cibulskis, O.
jos: J. Macijauskas, G. Pa- Kazragienė. Moterų Są-gos
keltis, Ig. Petkus, šv. Tere- 67 kp.: A. Žagūnienė. Šv.
THlS
sės dr-jos: O. Giniat, O. Ži- Rožančiaus ir Altorių Puo flfi BANk'S UNSMC!
li enė. šv. Kazimiero Kara Šimo dr-jų: S. Ruplinienė,
tnvest ŲOur motteų in United toto
laičio dr-jos: P. Dargela, G. M. Zarumbienė, M. Majorie- KSM BONOS AND StAMPS!
Pakeltis, P. Kvietkus. Labd. nė, B. Lazdauskienė. Šv. Bar
Są-gos 8 kp.: O. Ivinskaitė, boros dr-jos: E. KamauskieE. Malinauskienė, M. Sadaus nė, B. Lazdauskienė, A. Jo
kienė, O. Kulikauskienė, S. naitienė. TT. Marijonų Bend.
Visockienė. Sodalicijos: H. 5 skyr.: O. Kazragienė, A.
Pauliūtė, J. Mažeikaitė. TT. Kilas, K. Petrauskienė, B.
Marijonų Bendr. 35 skyr.: Benevičienė, K. Žibaitė, E. SVAIGINANČIŲ GftRYMŲ VAR
tankiai kenčia skausmus
M. Navickienė, A. Armonie- Andreliūnienė, B. Lazdaus- TOTOJAI
nerviškumo.
dr bullo.
nemigos,
,'kausmo ar silpnumo kolų (neukienė.
nė, T. Atroškienė.
rlt s ar rheumatlzmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug liuosCicero — ARD 9 skyr.: nūs. širdies skausmui. Var4>t*jas
West Pullman — ARD 7
Ir aankiai gali p-adčtl negirdėtus
skyr.: S. Sinkevičienė, B. > J. Buividienė, E. Urbonie balsus gird?: i, isl aizdlnti n'būtus
da’ktus ar kalbėti su s’vlml.
Kapočienė, A. Parednienė, F i nė, S. Bartkaitė, O. Reikaus- VI-MIN
pagelbsti apgn Stl mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
Savičienė. šv. Juozapo dr-1 kienė, A. Rūdytų, L. Šepu- lų vartotolal tankiai k»nčia. Tai
tas trūkumas kuris priveda
jos: A. šiužąs, J. Andruška, tienė. Apašt. Maldos dr-jos ya
pr'e kenkimo rervų, vidurių, skil
Ir t. t. VI-MIN yra vartoja
M. Kiupelis. Atradimo Šv. E. Braunienė, O. Saliukie- vio
mas Ir Rekomenduojamas šimtų.
nėra nuodingas ir nepri
Kryžiaus dr-jos: *J. Petra- nė, E. Brazauskienė, O. Rei- VI-MIN
veda prie blogo jpr t'mo. Pamė
ginkite Ir "pastoklae ant savo ko
vičia, J. Andruška. Tretinin kauskienė, A. Jaukšienė. Mo jų"
greitai.
kapsules galima gauti ir
kų dr-jos: P. Gudžiūnienė. terų Są-gos 48 kp.: J. Stan- VT-MIN
per paštų, prls'unčlant pinigus,
arba C. O. D.
Apašt. Maldos dr-jos: O kienė, O. Rašinskienė. L. Vy Bonkutė su
60 VI-MIN kapsilių
kainuoja $2.00
šluž'enė, B. Kapočienė. Lab. čių 14 kp.: F. Junovičia, J. Bonkutė su
110 VI-MIN kapsulių
kainuoja >3. 0.
Są-gos 10 kp.: S. Sinkevičie Arlauskas, H. Visakavičius.
tiktai prie:
nė, A. Šiužąs, P. Gudžiūnie- Labd. Są-gos 3 kp. A. Jauk- Parsduoda
STEVEN’S PHARMACY
nė, O. šlužienė. Mokyklos šiene, A. Valančius, P. Tu- #03 W. #3’d Street, Tel. E NO. «515
CHICAGO, II.L.
Sodalicijos: E. Taranda, D. nažas. Dievo Motinos Sopu-

IŠKELIAUJANT

K.

Grigaitytė

ARD XXIII seimo
protokolas

Nervous? Shaky?
No Pep?

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyktt apAaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitf. Apart ap
raudoti me* turime didžiau*! »t*argoa fondą visoj Illinoi* valstijoj

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

TO RELEASE FLOW OF

STANDARD FEDERAL SAVINGS

LIVER BILE

AND LOAN ASSTf. OF CHICAGO!

O«t a bottla ot Kranchcn Salta tnalfht.
Half an hour befor* brtakfaft, take aa much
as wlll Ha on a <11 m, In a (laaa of vatar (bot
or oohl) or In ynur mornlnf eup of taa or
ooffaa and kaap thla up (or 30 dari. Kruachan
takan thla *ay halpa rauava aueh aymptoma
as siek haadachas. boval aluaglshnaaa aad
so-eallad bllloua indlgeallon wfeaa das to laanftlrlrnl In*
Mis fram the (all-bladdar.
You can g*t Knjarhan, a faninua Enallah
formula mada In tha u. a. A., at any drug
stora. You mušt bs aaUaSad or mooty back.

Jnstln Markletvich, Pre*. and Mgr.
ARCHER AVENUK

Tel. VIRGINIA

1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Wa*hington, ’ D.
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.

DRAUGAS

Penktadlen's. birž 12. lfUfl

HONOLULU LIGONINĖJE

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Illinois daug
karo bong perka

148 milijonai dol.
karui kasdien

Norman S. Collins, Illi
nois valstybės karo bonų
pardavimo administratorius,
praneša, kad per gegužės mė
nėšio kampanija Illinoise 97
nuošimčiai gyventojų pasi
rašė žadėjimus nuolat pirk
ti karo bonus. Ir tą pat mė
nesį pasižadėjusieji pirko
beveik dukart daugiau, ne
gu žadėję.
Imant apskritai, pasižadė
jimais kiekvienai šeimai ten
ka 128 dol. Chicagos mieste
— 131 dol. Visoj valstybėj
pasižadėta kas mėnesis ka
ro bonams išle’sti 22 1-2 mi
lijonų dolerių. Gegužės mė
nesį pirkta už 52,500,000 d.
Per gegužės mėnesio kom
paniją Illinoise atlantyta
2,193,114 šeimų. Išėmus tris
jų nuošimčius, visos pasiža
dėjo pirkti bonus. Iš to skai
čiaus Chicagoj 1,053,705 šei
mos pasižadėjo.
Gegužės mėnesį Illinois
valstybei bonų pirkimo kvo
ta buvo skirta 49 milijonai
dolerių. Vadinasi, apie 6
nuošimčiais virš kvotos bo
nų nupirkta.

Karo gamybos boardas
Washingtone paskelbė, kad
gegužės mėnesį kasdien, išė
mus sekmadienius, imant
apskritai, karo reikalams iš
leista po 148 milijonus dole
rių.

Protestantai prieš
paradu sekmadienį

•• -

Chicago universiteto pre
zidentas Robert Maynard
Hutchins iškelia sumanymą,
kad po karo visose šalies ko |
legijose studentams
būti J
įvesti privalomi kariniai kur
sai.
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Jis aiškina, kad neokupuo
tos Prancūzijos galva mar
šalas Petain taip nuolat vo
kiečių spaudžiamas, kad jis i
turi sunkumų net neokupuo
to krašto žmonių gerove rū
pintis.
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“Tik tomis dienomis su
grįžau”, pasakojo Leahy,
“iš Prancūzijos, kuri kone
visa panardyta barbarų in
vazijoje. Tie barbarai yra
užgrobę kone visus šalies
medžiaginius resursus ir su
naikinę daug prancūzų dva
sinių savybių. Tenai nėra jo
kios laisvės ir apie tai nega
Įima nė prisiminti.”.

Anot Leahy, prancūzų tau
ta skaudžausia kenčia dėl
jos karinio nugalėjimo ir vi
Lauksiu pagalbos sekančiu1
Varpelio
”
redakcija.
siško susmukimo, šiandien
adresu: J. Lapinskas, 1414
Naujasis Tėvų Pranciško ji išsklaidyta, neorganizuo
So. 50th Ct., Cicero, III.
nų ir “Šv. Pranciškaus Var ta, neturi įtakos vyriausybėBrighton Park. — Drau Pernai Amerikon atvykę pelio adresas yra sekantis: je, ta’d jaja nė nepasitiki ir
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. Lietuvos Pranciškonai apsi
Franciscan Fathers,
Kazimiero Karalaičio laikys gyveno Dangun Žengimo lie
JOS ESATE KVIEČIAMI ATSI
310 Orchard St.,
susirinkimą penktadienį, bir; tuvių parapijoje Pittsturge,
LANKYTI I Mrsr SPECIALI
VASAROS IŠPARDAVIMĄ
Pittsburgh, (10) Pa.
želio 12 d. parapijos mokyk-! Pa., kur buvo įkūrę mažą
SBKANCIU MUZIKOS
INSTRUMENTU
los kambaryje 7 vai. vaka-| vienuolyną. Didėjant Tėvų
A M M
re. Visi nariai kviečiami lai-1 Pranciškonų skaičiui ir jų
Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, "Tunable Tom Toms” pritai
ku susirinkti, nes yra svar-l veikimui, šiemet birželio 4
komi prie visokių Barabanų se
CONRAD
tų. greiti pčdiniai "Cymbola" lr
bių reikalų svarstymui.
"Cymbol Holders” kur tik reika
Fotografas
lingi, "Hi-Boy after beat Pėdais"
Valdyba
benams lr orkestroms, Trūbos.

Tėvai Pranciškonai

TO ROUSE FL0W
fc- 0F LIVER BILE

G«t a bottle of Kruschen Salta ton'gtit.
Half an hour before breakfaat, take aa much
aa wlll lie on a dtme ln a glass of water <hot
or cold) or ln your mornlng cup of taa or
coffee and keep this up for 30 daya. Kruschen
taken thla way helpa raliavę such aympMma
aa alck headachea. bowel slugglshncss and
ao-called bllloua lndlgeatlon whrn due to InaufDclent flnw of blla from the gall-hladdrr.
You can get Kruachen, a famoua English
formula made ln the U. a. A., at any drug
store. You muet be aatlafled or money back.
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420 W. 63rd Street
ENGlewood 5888
ENGlewood 5840

feL: Biznio

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

darinėtai, Sataphonal, Trombo
nai "Standard” išdirbysčių, Smuikos. Cellos, Strūnirdal Basai, Gultarai, Banjos, stonui, lr "cases”,
"mouth pleces”, “mute reeds”. ir
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
rinkimas smuikoms smičių
ir
“cases”. Pataisome ir atnaujina
me visokių išdirbysčių pbonografua ar Jųjų dalis.

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
M

Mūsų Specialybė

\

WOLK STUUIO

N.

MOOERN

KANTER,

sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

4X)MPLETE
ADVANCED PHOT4H RV’HY
l.OAEST POSSIBI.E . KJ< ES

Telefonas: BOULEVARD 0014

PU »NE LAFAYETTE 2813

I A 11/A C

HARAD Pasirinkti ir Prisipirkti
UZAD/AlN Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI

KOL KAINOS NEPAKILĘ IR KOL JŲ »AR GALIMA GAUTI!
Geresnės Rūšies Anglys Gaunamos Tik Lš Tolimesnių Valstijų.
(Valdžios patarimai angltnink&ms nurodo, kad trumpoj ateityj, karės pro
dukcijos dėlei, gelzkelių tranzitas bus žymiai sumažintas narni) reikalams)
PRIPILDYK.!? SAVO SANDELIUS Iš SUKANČIO PASIRINKIMO:
A -N--------VVEST VIRGINIA Poenhontas Mine Rus, iš

$8.50

gerų mainų, daug dulktų Išimta. Perkant 5
tonus arba daugatu, až tonų ............................
Smulkesni yra daug pigesni.

$10.50

RLACK IIAND LUMP anglys, už

tonų

................................................... .. ..............................

KOPPERS
nų tonų, .

COKJE

(KOKSAI),

už

vte-

$12.95

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

>

Dining Room Sets — Parlor
Setą — Bedroom Sets — Rūgs

4J

V

— Radios — Refrigerators —
Washers — Mange I s — and
Stovės.

Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

DRUMMERS SERVICE
• 14 Mazwell Street, Chicago

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl geriausio palengvinimo
kreipkitės prie'

-t

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

IHARCUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

FOOT E—Z SHOE SHOP
‘‘NO PAIN” Patentuoti
■ Archea,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jūsų kojoms, kad paleng. H vinti visus kojų skausmus.
‘‘HEALTH SHOES.” Padnškaitėa dėl Komų, Callouses
ir Bunions.

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenne
Phone: GROvehiU 2242

189 NO. LA SALLE ST.

Yards 2588

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

1945 Wesf 35* Street

batu;“::. 20c

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

ChUago.

A. B.C.

FEET HURT?

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

A ak
.:C>A'7 -

Studija Įrengta pir
nos rJSItz su tuo
dernlikon.la
užlai
domia Ir Hollywood
šviesomis
DarbaiGarante otas.

Jr

THREE DOTS AND A DASH FOR VICTORY
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So :_ .
Dabar patogiausias laikus
išvažiuot į mineralines mau
("Draugas" Acme telephotol
dynes pasigydyti. Bet netu-j
Vėliavininkas G. H. Gray, kurio valdomas torpedinis
riu lėšų. Bėda ant bėdos.
lėktuvas numuštas jūron ir kuris sėdėdamas ant plūdu
Žmonės jau davė, sarmata
riuojančio lėktuvo gavo progos matyti Midway kautynių
daugiau prašyt. Bet ką aš
eigą. Jis yra Honolulu ligoninėje. Su juo yra slaugė Ann
biednas galiu daryt?
Trokštu kaip žuvelė van Davidson.
denėlio, taip aš sveikatos.
Į Nuoširdžiai prašau, bran mėtojai buvo kun. Stanke- dieną jie persikėlė į didesgūs broliai ir sesutės lietu-' vičius, Fedurienė ir Rudie nes patalpas, kur turi ir sa
viai, pasigailėti manęs varg nė. Pramogos pelnas bus vo koplyčią. Į naująjį Tėvų
šo. Draugijų susirinkimuo-j priduotas centrui per aps Pranciškonų vienuolyną per
M. N. kelta ir “šv. Pranciškaus
se, ar asmeniai, paaukokite.' krities sus-mą.

Padėka

J
HLVER Y
kk 'J

Iš Europos grįžo J. A.
Valstybių
ambasadorius
Prancūzijai
W iii i am
D.
Leahy. Jis atšauktas iš Vi
chy, kai neokupuotos Pran
cūzijos ministrų kabinetan
grąžintas žinomas nacių ša
lininkas Lavalis.
Amb. Leahy spaudos kon
ferencijoj Washingtone pa
sakojo, kad praktikiniai visi
prancūzai yra Amerikos pu
sėje ir jie pageidauja ir turi
vilties, kad aši? bus nugalė
ta.

Vargšo prašymas

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 14 d., rytą Chicagoj
rengiamas milžiniškas patri
jotinis paradas minėti Vė
liavos Dieną, Sąjunginių
Tautų Dienąju* pagerbti^ d idvyrį gen. MacArthurą.
Chicagos protestantų baž
nyčių federacijos preziden
tas dr. Howard A. Vernon
atsišaukė į protestantų dva
siškius, kad jie nepatartų
savo bažnyčių nariams da
lyvauti parade. Dr. Vernon
sako, kad tuo paradu bus
Tėvų Marijonų Bendradar
statoma kliūčių sekmadie
nio pamaldoms bažnyčiose. bių 35 skyrius, Brighton
Chicago mayoras į tai at Parke, šiuo dėkoja visupir
ma komisijai, kuri taip gra
sako:
“Mes turime vykdyti ka žiai pasidarbavo ir visiems,
rą ir sekmadieniais, lygiai kurie prisidėjo prie “bunco”
kaip ir šiokiomis savaitės party” pasisekimo. Ačiū Ardienomis. Daug tų, kurių da monui, Atroškienei ir Pet
lyvaus parade, per savaitę kienei, kurie daug knygučių
dirba ir tik sekmadienį turi ir tik:etų išplatino, o Jasprogos dalyvauti patrijotinė parienei, Skinderięnel ir Visockienei už dovanas. Laise demonstracijose”.

................

Prancūzija pageidauja, kad
ašies valstybės būtų nugalėtos

į

Kariniai kursai
visose kolegijose

jų juodžiausiomis gyvenimo
valandomis, kad jie nepaskę
stų nusiminimo jūroje ir tu
rėtų vilties ar anksčiau, ar
vėliau nusikratyti barbarais
nuo jos tolinasi. Jei buvu prispaudėjais.
sioji vyriausybė prieš nacių
smūgius suklupo, tad ir da
bartinė vyriausybė gali su
klupti. Kas gi tad gali su
WHOLESALE
ja skaitytis.
LIQUOR
Leahy yra nuomonės, kad
ĮSTAIGA
Amerika turėtų palaikyti
diplomatinius santykius su
Vichy vyriausybe ir vienaip,
Iš.ežiojante
ar kitaip padėti prancūzams
|x> vi 4

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

HARAD

Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L'MD/aIv Nam i? Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mūsų jardą Ir apžiūrėk šla
ką lr aukštą rftš| LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, vis
ky, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Protection
4or your

TAPKITE FINANSINIAI

STANLEY LITWINAS, General Manager

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

LIETUVIAI SALESMANAI
Zrnm Marui Daily

3039 South Halsted St.

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%%. Jūsų pinigai greitai iimoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

CARR-MOODY LUMBER CO.

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

Tel. VICtory 1272

-P

TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

n
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Penktadienis, birž. 12. 1942

ŠVENTO ANTANO PARAP. - CICERO. ILLINOIS
MacArthur Dienos Paminėjimo VYTAUTO DARŽE
Sekmad., Birž.-June 14, 1942

Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon

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

JVYKS GRAŽUS LIETUVIŲ PATRIOTINIS “MAC ARTHUR“
DIENOS PAMINĖJIMAS, SU PRITAIKINTU TAI DIENAI
PROGRAMŲ.

Piknikas

BUS VISOKIŲ LINKSMYBIŲ — ŽAIDIMŲ — ŠOKIŲ — SKA
NIŲ UŽKANDIŲ IR GERYMŲ, TAIP JOGEI VISI GALĖS
SMAGIAI PRALEISTI DIENĄ.

DOVANOMS — U. S. KARO BONDS AS IR $25.00 CASH PINIGAIS!

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

Sąjunginiu Tautų Diena ir
Vėliavų Diena bus įspūdinga
Įvyksta sekmadienį, birž. 14 d.
Soldier Fielde, Grant parke
Chcagos miestas dar nie
kados nebuvo matęs tokio
gausingo masinio vėliavų iš
kėlimo, koks įvyks ateinantį
sekmadienį Soldier Fielde,
Grant parke, kur šimtai tū
kstančių žmonių minės Vė
liavos Dieną,
Sąjunginių
Tautų Dieną ir kur bus pa
gerbtas didvyris gen. D. Mc
Arthur. Pradžia 2:00 popiet.
Šias milžiniškas patrijotines iškilmes karštai remia
įvairių Chicagos tautinių
grupių žymieji vadai ir kai
kurios jų nacionalinės gru
pės siunčia savo chorus ir
orkestrus, kad tuo būdu pa
didinti iškilmių žavingumą.

atliks 26 marynai parašiuti
ninkai.

Įvyks masinė 500 savano
rių jūrininkų naujokų induk
cija. Jie visi vienu kartu
bus prisaikinti tarnybai.
Tas vsuose sukels daug gi
liaus patrijotinio įkvėpimo ir
I šis įvykis ilgiems laikams
kiekvieno širdyje pasiliks,
šias ceremonijas matys nau
jokų jūrini/kų tėvai, namiš
kiai, giminės ir draugai.
Šimtai tūkstančių matys,
kaip tie jauni vyrai savano
riai aukojasi savo mielą lais
vės šalį ginti nuo priešų, ku
rie pakilo kovoti prieš Ame
rikos žmonių laisves.
Valstybės ir apskrities
Dalyvaus ir sakys kalbą
Amerikos Legijono postai iš Washingtono atvykęs ka
taip pat gausingai dalyvaus ro gamybos boardo pirmi
šiame milžiniškame patrijo- ninkas Donald M. Nelson.
tiškame raliavime. Jie susi Bus radijo ir filmų žvaigž
jungs su Amerikos Legijono džių. Bus daug žymiųjų
eskadronų sūnumis ir Užsie Amerikos vyrų ir moterų.
nių Karų veteranais.
Iškilmėse dalyvaus šios
Kiek tai bus didingo įs tautinės grupės:
pūdžio, kai Soldier Field
Cekoslovakai, lenkai, vo
ruimingoje aikštėje bus iš kiečiai, airiai, lietuviai, ru
skleista didžiausia pasauly sai, švedai, norvegai, žydai,
amerikoniška vėliava. Tai rumunai, negrai, kiniečiai

Broliai susivaldė
Harry Blankenship iš Te
nnessee, 36 m. amž., dviejų
jaunų vaikų tėvas, 2144 No.
Winchester avė., dirbo karo
pramonės fabrike. Neseniai
jis į Chicagą parsikvietė du
savo jaunesnius
brolius,
Herman, 18 m., ir Earl, 20
m. amž., ir čia jiems išrūpi
no darbą.
Trečiadienio vakare Ha
rry susivaldė su Hermanu.
Earl įsikišo ir prasidėjo kau
tynės tarp Harry ir Earl
Hermanui pasitraukus į ša
lį. Abu sužeisti, o Harry pa
vojingai. Policija Harry nu
vežė į ligoninę, o Earl užda
rytas.
ir vengrai.
Šie lietuvių vadai žadėjo,
kad jų tautinė grupė bus
gausingai reprezentuojama
iškilmėse:
Teisėjas John T. Zūris, lie
tuvių Prekybos Rūmų (Vaiz
bos Buto), kun. P. Cinikas,
MIC, dienraščio “Draugo”
administratorius; L. šimu
tis, dienr. “Draugo“ redak
torius; P. Grigaitis, dienraš
čio “Naujienos“
redakto
rius; Justinas Mackevičius,
Standard Federal Savings
and Loan Association prezi
dentas; A. H. Kasper, Ame
rikos Legijono Dariaus Girė
no posto komandierius.

Chicago Ca^i

Plėšikai sugadino
penkias spintas
Plėšikai naktį įsilaužė į
namus, 209 West Lake gt.,
kur yra keletos firmų ofi
sai. Piktadariai penkias ge
ležines spintas aplaužė, bet
tik vieną jų įstengė atidary
ti ir pagrobė apie 200 dole
rių. Išeidami pirmame aukš
te sukėlė gaisrą, kurs pada
rė apie 3,000 dol. nuostolių.

Reikia 20,000 oro
kadeto
Armijos aviacijos savano
rių kadetų kvotimo boardo
viršininkas maj. F. M. Showalter pranešė, kad šių ka
detų rekrūtavimo vadovybė
per pusmetį tikisi surekru
tuoti iki 20,000 aviacijos ka
detų Chicagoj ir Cook aps
krity.
Armija reikalinga
daug skridikų.

mu
X Kun. dr. A. Deksnio pa
skaita tema “Koks skirtu
mas yra tarp katalikų, tau
tininkų, socialistų ir komu
nistų” Federacijos Chicago
apskr. susirinkime praeitą
trečiadienį buvo nepaprastai
įdomi. Apie 50 dr-jų ir or
ganizacijų atstovų dalyvavo
susirinkime.
X Stasys Klapatauskas,
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos choro na
rys, tarnaująs kariuomenėj,
šiomis dienomis viešėjo pas
tėvus. Ta proga tėvai ir
draugai buvo suruošę jam
vaišes.

X Ciceriečiai ateinantį
sekmadienį važiuoja į Vy
tauto parką, į savo parapi
jos pikniką, kad pasimatyti
su lietuviais ciceriečiais, ku
Griaustiniai ir smarkus rių irgi žada daug suvažiuo
lietus ištiko kai kurias Chi
ti.
cagos dalis sekmadienio va
karą. Arti Columbus drive
X Viešnia Benaitienė iš
žaibas nutrenkė (užmušė) Grand Rapids, Mich.,
virš
»
einantį kol kas neidentifi savaitės viešėjus pas Monkuotą vyrą, apie 40 m. amž., deikus Ciceroje ir aplankius
sveriantį apie 225 svarus ir žymesnes Chicago lietuvių
5 pėdų 7 colių ūgio.
įstaigas, šiandie išvyko na

Vienas vyras
žaibo nutrenktas

BovrihecS!

mo. Ji yra Antaninos Mon- gen. D. MacArthur pagerb
deikienės draugė nuo pat ti.
jaunų dienų.
X Prelatui J. Macijauskui
grįžtant
namo — į Los An
X Visų Šventųjų parapi
jos mokyklą šįmet baigia geles, Calif., būrelis jo bi
15 mokinių: 8 mergaitės ir čiulių sumanė surengti jam
7 berniukai. Mokslo baigimo pagerbtuves 50 m. kunigys
aktas ir mokyklos uždary tės ir 73 m. amžiaus sukak
mas atostogoms bus sek., ties proga. Pagerbtuves įbirželio 14 d. 3 vai. popiet. vyks liepos 5 d., Marųuette
Park kolonijoj. Prel. J. Ma
X Šv. Kryžiaus parapija cijauskas šiuo metu vieši
sparčiai ruošiasi prie savo Philadelphia, Pa.
pikniko sekmadienį, birželio
X P. Staražinskaitė, Bri
21 d. Vytauto parke.
dgeporto veikėja, varduvių
• X Pas P. ir A. Kilmitz, proga, gegužės 31 d., pasvei
Town of Lake, buvo šauni kinti buvo susirinkęs nema
puota parvykusio atostogų žas būrys svečių. Susirinku
klieriko V. Mikolaičio pro sieji ne tik sveikino, linkė
ga. Puotoj dalyvavo gimi jo ilgiausių metų, bet ir ap
nės ir kun. S. Adominas su dovanojo.
kun. Joneliu. Kl. V. MikolaiX Šv. Jurgio parapijos
tis yra Angelos Kilmitz bro
mokyklos mokslo metų bai
lis.
gimo iškilmės bus sekma
X Juozas Beleckis, brigh- dienį, birželio 14 d. ne 3 vai.,
tonparkietis, birželio 3 d. bet 5 vai. popiet. Tai daro
baigė Loyola universitetą ma, kad davus žmonėms pro
Bachelor of Philosophy laips gos dalyvauti ir Jungtinių
niu. Dėdė Šamas jį buvo Tautų Vėliavos Dienos iš
anksčiau pašaukęs į kariuo kilmėse Soldier Field.
menę, bet leido baigti moks
X Genovaitė ir Teresė
lą. Dabar neužilgo išvyks
Kripiūtės,
bridgeportietės,
karinėn tarnybon. Jis pui
kiai vartoja lietuvių kalbą šįmet baigia mokyklas: Ge
novaitė baigė Šv. Kazimie
ir turi gerą balsą.
ro akademiją aukso meda
X LGF Bridgeporto sky liu ir nuo praeito pavasario
rius savo pikniką, kurį ruo įstojo į Šv. Kazimiero vie
šė ateinantį sekmadienį Lab nuolyną. Teresė baigia Šv.
darių ūky, atšaukia dėl dvie Jurgio parapijos pradžios
jų priežasčių: parap. mo mokyklą ir rudenį pradės
kyklos mokslo baigimo iš- lankyti Šv. Kazimiero akakilmių ir ruošiamo Soldiers i demiją. Jų tėvai yra pavyz
Fielde patriotinio spektak dingi katalikai ir nuolati
lio — United Nation Day — niai “Draugo“ skaitytojai.

JAPANItC AIRCRAPT

Paulina Russian and Turkish Baths
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiations, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiadiieniais.

Telefonas: VIRgiiia 9493

MASSAGE

A. F. CZESNA, savininkas

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

-----

Jr
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
I

Graphically displayed in this map are the poaslble routes by whiėh enemy bombers might reach
Chicago. Our military intelllgence say» the enemy
have planes capahle of cruising more than 4,000
mile* with 20 tons of bomba. Note the distancea
Irom Brest, Narvik, and Oalo are lesa than thla

and it is wel] knovOTiGermsn bombers freąuently
make no effort to return from their objectives.
Bombers can be launched from aircraft carriers
and from such bases located 300 miles from our
shores, Chicago conld be made the object of a Se
vere raid. The distances from Belcher Island in
Hudson bay and from Greenland have been shown

becanse of the possibility—considered likely by
miiitary experts—that secret bases may be uscd
in these scantlly Inhabited regioną from nhich
to bomb the Middle WesL Wlth summcr at hand,
and the necesslty of retaliating for the poncrrul
attacks on the Ruhr valley and on Tokyo, the
possibility is rapidly becoming a probability.
,

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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