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Amerikos lakūnai smogia italams
MIGLOS—GINKLAS,

AMERIKA SUSIMETA
STATYTI LĖKTUVNEŠIUS

JAPONAI PASIE Kfi ALASKOS SALĄ

Viduržemio jūroje jie atakavo italų
laivus ir jų du padegė

Japonai savo karo jėgas
išlaipino Attu salon, toliau WASHINGTON, birž. 16.
siai j vakarus nuo Aleuti- —Kongreso žemesniųjų rū
Be to, U. S. ir britų lakūnai vienų italų
ans. Žinoma, šis japonų žy mų laivyno reikalų komite
kruizerį, 10,000 tonų, nuskandino
gis neturi kokios didelės tas pripažino 8,550,000,000 I
dol.
karo laivų statymo pro
strateginės reikšmės, nes
CAIRO, Egiptas, birž. 16. anot britų specialaus komu
gramai. Bet komiteto pir
Attu sala nėra palanki karo
— J. A. Valstybių armijos nikato.
mininkas Vinson (dem. iš
bazei. Bet vis dėlto negali
oro
pajėgos ir britų lakūnai,
Ga.) iškėlė aikštėn, kad ko
Priede tą pat laikotarpį
ma žiūrėti pro pirštus ir
pirmąjį kartą pradėję ben vieni britų lakūnai kitoje
vinių keturių, ar penkių lai
tenka Amerikos karo stra
drai veikti Viduržemio jū Viduržemio jūros vietoje
vų statymo darbas sumažin
tegams atkreipti akis ir į
roje, atakavo italų karo vieną italų kruizerį padegė
tas ir visu spartumu imama
šią vietą, nes japonai turi
laivus ir jų du kovinius lai ir vienam naikintuvui bomba
si statyti lėktuvnešius.
savo tikslus, jų noras priar
vus padegė, anot gautų čia pataikyta.
Vinson pažymėjo, kad
tėti prie Amerikos žemyno.
žinių.
darbas prie kovinių laivų ne
Buvo manyta, kad Aleutians
Be to, abieji bendrai veik Kitu komunikatu iš Lon
nutraukiamas ir laivų staty
salų klimato sąlygos neleis
dami nuskandino italų krui- dono pranešta, kad italai
mas iš programos nepaša
(“Draugas” Acme tetaps
priešui niekad įžengti į šias
~
.
...
...
..................... ...
... i zerį, 10,000 tonų, Trento labai išpūtė savo pranešimą
linamas, tačiau susimesta
Pranešama,
kad
japonai
pasiekė
Attu
salelę,
Aleutians,
kur
jsibnove
japonų
kanai. klag.g įr mažegnį kniizerį apie britų konvojų užpuoli
salas, nes per metų devygaminti lėktuvnešius, kurie
nius mėnesius siaučia mig
ir vieną naikintuvą sugadi mą greta Sardinijos. Britai
šiame kare yra karo laivy
los. Bet pasirodo, kad kli
pareiškia, kad lydimieji lai
no.
nų nugarkaulis.
mato sąlygos priešui kelią
Tas įvyko per paskutines vai su karo reikmenimis lai
Tik kovinių laivų staty
nepastoja. Todėl susirūpinta
keturias paras vykusiose mingai pasiekė Maltą ir Tomas susiaurinamas, bet kiti
didesniu apdairumu.
Viduržemio jūroje kovose, bruką.
karo laivai ir toliau spar
•
čiai statomi.
Aleutians tikrai yra dide
“Draugas” patyrė, kad Lie
Amerikiečiai ten nuskandino japonų
li akmenys išlindę iš jūros.
tuvos konsului P. Daužvar• Akmenys ir akmenys, todėl
kruizerį ir sugadino 7 kitus laivus
džiui, Chicagoj, ateinantį
gyventi bemaž neįmanoma.
WASHINGTON, birž. 16. tian salų šiauriniam gale. šeštadienį, birž. 20 d., vaka
Tik Unalaska sala yra ge
—Čia iškelta aikštėn, kad U. S. jūros ir oro laivynai re Marshall Law mokykloj
riau sutvarkyta ir padaryta
MASKVA, birž. 16. — So- kiečiai prieš Sevastopolį
WASHINGTON, birž. 16. U. S. jūros ir oro laivynų ten juos užklupo. Gautomis bus įteiktas jurisprudencijos
principaline baze — Dutch —U. S. senato rūmuose va
vietai praneša, kad Charko- apart artilerijos, sutraukę
daktaro laipsnis.
Harbor. Rat sala yra ne kar kalbėjo čia viešįs grai pajėgos šauniai apsidirbo su pirmomis žiniomis, ameri Konsulas Daužvardis šią vo fronte Per triJU parų f septynias infanterijos divi
prastas natūralūs uostas, kų karalius Jurgis II. Jis japonų karo laivynu Alas- kiečiai ten nuskandino vie aukštąją mokyklą lankė va atkaklias kovas vokiečiai zijas ir apie 150 tankų.
bet daugiau ką nors su juo nuoširdžiai dėkojo Amerikai kos apylinkėse, taip kad ja ną japonų kruizerį ir smar karais. Jis yra Georgetovvn huvo bandę persimesti per
ponai jau netekę daugumo kiai sugadino septynis kitus
Anot sovietų, Sevastopolio
padaryti beveik neįmanoma. už teikiamą spaudžiamai
universiteto
teisių
studensvarbią
strateginę
upę,
tasavo karo laivų, kurie šiau jų laivus, tarp kurių buvo
garnizonas per vieną parą
Attu salą dar sunkiau pri- graįkų tautai pagalbą. Sakė,
tas
ir
iš
profesijos
—
advokačiau
jie
atgal
atblokšti:
ir
Į
riniam Pacifike operavo ir vienas lėktuvnešis.
sunaikino 40 vokiečių tankų
einama žmogaus jėgoms.
kad graikai bendrai su Ame- buvo susimetę įsiveržti ne
dabar vokiečiai ten vėl yra Į ir išmušė tris jų infanterijos
tas.
Galimas daiktas, kaip čia
defensyvoje (tik ginasi).
*
rika kovos prieš prispaudė- tik į strategines salas, bet spėjama, japonams atsinopulkus.
Į vakarus nuo Attu ir jus iki tie bus sutriuškinti. ir į patį Alaskos sausžemį.
Anot
sovietų,
ir
Sevasto

rės tolesniai atakuoti Ame
Bet čia pareiškiama, kad
tęsiasi į šiaurę Rusijos sala
polio tvirtovės apylinkėse
Sėkmingai apsidirbę Mid- rikos pajėgas šiauriniam
Sevastopoly stovis nepapra
vokiečiams visiškai nesise
Komandorski, kur sovietai launiaiiciac II C
way
salos
apylinkėse
ameri

Pacifike.
Po
paskutinio
smū
stai įtemptas.
turi oro, laivyno ir subma-' J®UIll*OUSIa5 U. J.
ka,
nors
jie
ten
turi
atgabe

kiečiai tuojau nusisuko prieš gio japonams bus sunku at
(Iš Berlyno per radiją
rinų bazę. Toliau į vakarus armijos generolas
• LONDONAS, birž. 16. — nę milžiniškas savo patran
japonus, ėmusius veikti Aleu sipeikėti ir atsigauti.
randasi Kamčatka, į vaka
Žydų šelpimo federacija iš kas ir šiaip daug įvairių rū-i pranešta, kad vokiečiai su
WASHINGTON,
birž.
16.
rus ir į pietus randasi japo
bėglių patyrusi, kad Latvi šių artilerijos. Sako, sovietų italais sėkmingai puola Le
—
Prez.
Roosevelto
nuospren
Keturi Amerikos
nų sala Kurile.
Britai Įspėjami,
joje latviai fašistai per ke garnizono daliniai stipriai ningradą, kad Charkovo
džiu
pasižymėjęs
pulk.
EdRegijone tarp Kamčatka
turias paras nužudę apie laikosi savo pozicijose ir ne- fronte apie 20,000 raudonųjų
win
S.
Sperrin
paskirtas
bombonešiai
Turkijoje
kad
naciai
stiprūs
paimta nelaisvėn ir kad
ir Attu, teka japonų jūros
25,000 žydų, kai Rusijos mano pasiduoti.
šiltas vanduo, kuris susitin-j br«- «en®.rol“^“.y” “
veiksmai
CAIRO, Egiptas, birž. 16.
LONDONAS, birž. 16. — bolševikai iš ten buvo pri Oficiali sovietų žinių agen, prieš Sevastopolį
amž.
ir
bus
jauniausias
ar

ka su šaltu vandeniu, tekan
—Iš patikimų šaltinių pa Darbiečių partijos vadas versti pasitraukti vokie tūra Tass praneša, kad vo-Įkiek apsistoję).
mijoje
generolas.
čiu iš Beringo jūros, tekan
tirta, kad U. S. bombonešiai, Emanuel Shinvvell įspėja čiams įsiveržiant. Tai įvykę
čio į pietus :ir vakarus iš pokurie anądien atakavo alie britus, kad smarkiu užsimo- Praeifcais metais,
lerinio regijono. Dėl to3 prie Britai atakavo
jaus laukus Rumunijoje, lai jimu karas nebus sutrumpin
žasties ten per metus būna
.
Vi*
mingai grįžo į savo bazę tas >r laimėtas
devynerius .mėnesius didelė aCrOuTOm^ IvClOJ
Egipte, išėmus keturis, ku
Anot j°, per didis savimi įjg
Jyffcjjaj
migla ir dideli rūkai, kuriais* CAIRO, Egiptas, birž. 16. rie buvo priversti nusileisti
pasitikėjimas
yra
kenksmin*
pasinaudoję japonai užėmė — Praeitą šeštadienį britų Turkijoje. Turkų autorite
WARDHA, Indija, birž.
Attu salą.
lakūnai atakavo italų aero- tai amerikiečius lakūnus in gas. Nes Vokietija ekono WASHINGTON, birž. 16.
LONDONAS. — Evenlng
16.—žinomas indų naciona
miniai
yra
pakankamai
dar
—
Valstybės
sekretorius
C.
•
dromą Candia, Kretos salo- ternavo.
Standard paduoda depešą iš
listų vadas Mohandas Gan
tvirta.
Tenai
vidaus
revoliu

Hull
pareiškė,
kad
vyriau

Kaip japonams per rūkus je, ir italų laivyno bazę TaStokholmo (Švedijos), kad
Amerikos bombonešiai sa
pasisekė užimti Attu salą? ranto. Po atakų keturi bri- vo žygyje išvengė kovos su cija nenumatoma. Ir Vokle- sybė nesiųs jokios notos dhi pranešė, kad artimiau gegužės 7—20 dienų laiko
Mat, japonų žuvautojai yra tų lėktuvai negrįžo į savo nacių lėktuvais. Bet turkai rija negreit suklups kad iri Turkijai dėl 21 amerikiečio siuoju laiku jis sukels sąjū tarpiu Vilniuje naciai 60,lakūno internavimo. Sako, dį prieš britų valdžią Indi 000 žydų išžudę. Sako, kas
šias vietas išlandžioję ir su bazę.
grįžtančiuosius priešlėktuvi Hitleriui mirus.
turkų autoritetai elgias joje, taip kad tai visas pa naktį žydai, vyrai, moterys
sipažinę ne tik su jūros pa
nėmis patrankomis apšaudė.
WASHINGTON, birž. 16 tarptautinių teisių nurody- saulis pajusiąs.
viršiumi, bet ir dugnu. Ja tik Rusijai, bet ir Amerikai.
ir vaikai, buvo suimami, iš
Gandhi
nepasako,
koks
—
Laivyno
departamentas
mais
ponijos karo strategai japo Matyti japonai visą strate
vežami į priemiesčius ir ten
bus
tas
jo
sąjūdis.
Jis
tik
Naciai
sušaudė
pranešė,
kad
penkiems
lai

kulkosvaidžiais sušaudomi.
nų žuvininkus panaudojo giją taip veda, kad sudary
pažymi,
kad
bus
reikalaujavyno karininkams pripažin WASHINGTON, birž. 16.
Attu salai užimti, o Ameri tų sau planus patogiausiai
Apie tai Stokholme prane
18
lenku
ti laivyno kryžiai už jų pa —Laivyno departamentas pa ma Indijai tuojau pripažinti šęs vienas bėglys iš Vil
kos lėktuvai per miglas nie užpulti sovietų Rusiją.
LONDONAS, birž. 16. — sižymėjimus kovose prieš skelbė, kad ašies submarinai nepriklausomybę, nelaukiant
ko ypatingo negalėjo veikti.
Jau ne kartą japonai suniaus.
Lenkų
telegrafų agentūra japonus Pacifike.
tris prekinius laivus dau- kažkada pokarinių laikų,
Žinoma, japonai savo pa- laukė baisaus pralaimėjimo
LUCK0W, Indija..—Pasku
giau nuskandino Amerikos
J*8 sako, k.ad Anglijos žatirtimi gali naudoti miglas smūgius iš Amerikos, prisi- praneša, kad okupuotoj Len
kijoj
naciai
nužudė
sušaudytinėmis
dienomis čia nuo
ANKARA.—Iš Rumunijos vandenyse. Tad nuo karo dėjimai, kaip žinoma, nieką
kaip ginklą užimti ir Dutch minkite Coral jūros mū
Harbor. Bet tai nereiškia, šius, todėl tenka laukti, kad dami 18 lenkų. Jie buvo ap į rusų Ukrainą deportuota pradžios su Japonija jau 241 dos neištesiami. Tad reikia, kaitrų 18 europiečių mirė.
kad dabar karo metu žadėkad prieš jų ginklą Riebus Amerikos oro ir jūros jėgos, kaltinti “sabotažu” ir kitais apie 100,000 žydų, kurie šim laivas nuskandinta,
i jimas būtų pripažintas. Kai
Gandhi taip pat nepasako,
tais miršta nuo alkio ir ligų.
panaudotas kitas ginklas.
nežiūrint ir miglų ginklo, “nusikaltimais” nšciams.
CAIRO.—Vėliausiomis ži- Indija sulauks laisvės, gy- kokių priemonių bus imtasi,
WASHINGTON. — Per anot žinių iš Bukarešto.
kuris yra japonų rankose,
niomis iš Libijos, britų ka- ventojai tada nestatys jokių jei Anglija pasipriešins indų
Nors Attu sala nėra tin Aleutians salose japonams ateinančius metus civiliniai
WASHINGTON.—Belgija1 riuomenė išsiveržė iš ašies kliūčių britams ir amerikie- sąjūdžiui už nepriklausomy
kama karo bazei, bet japo suduos tokį baisų smūgį, negaus naujų automobiliams
nų įsistiprinimas tose salose kad jie atsimins iš kur ko padangų, pranešta iš senato su J. A. Valstybėmis pasi- žnyplių ir atsimetė Tobruko čiams kariauti prieš japo- bę, .kai bus atmestas laisvės
rašė “lend-lease” sutartį. I link.
* nūs Indijoje.
pripažinimo reikalavimas.
mažiau ar daugiau gręsia ne I jos dygę.
rūmų.

Ir Aleutian salų apylinkėse japonų
karo laivynas daug nukentėjo

KONS. DAUŽVARDIS
GAUS JURISPRUDEN
CIJOS DAKTARATĄ

Maskva praneša, kad Rusijos fronte
vokiečiai ir vėl defensyvoj

Graiku karalius
kalba senate

Latvijoj nužudyta
25,000 žydu

Washingtonas nesiun-

Indijos nacionalistų partijos vadas
Gandhi nori tuojau laisvės Indijai
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI
VS •. -J
f* ^Tęsinys)
.
-J ,Į(
8(^01^Paršelytė,*tfen‘dvaitė J^rgte) ,4butn 19JĮ6}’falinei*
(Karolis), 25?.stu8ent. t,*
res. Zvirbai Adutiškis.
8002
Paršelis,
Juozas i 8042 Paškevičiūtė, Marija
(Juozas)^ 60, farmer.
(Antanas), 13, student, res.
8003
Paršelis, Karolis Panoteriai Ukmergė.
(Juozas), 75, farmer, res.
8043 Paškevič.enė, Halina
Stirnai Kovarskas.
(Vladas), 40,
hou3ewife,
8004 Parševska, Emilija, res. Panoteriai.
born 1003, res. Vilnius.
8044 Paškovičius, Anta8005 Parševskaitė, Marija nas (Antanas), 6, re3. Gai(Tamošius), 17.
| lianiai II Ukmergė.
8006 Parševski, Tamošius
8045 Pašukcnis, Antanas
(Ignas), born 1882.
(Tomas), born 1908, farmer,
8007 Parševskienė, Ele-, res. Rimiekiškiai Miroslava.
na, res. Stončiai Kretinga.
8046 Pataras, Edvardas
8008 Parševskienė, Marija (Antanas), 23, farmer, res.
(Karolis), born 1899, nurse, Treibšiai Vidžiai.
res. Vilnius.
8047 Patašius, Juozus, 40,
8009 Parševskis, Karolis, physician, res. Purviniškiai
56, prof. doctor Md. res. Sasnava.
Stončiai Kretinga.
8048 l’atiejunas, Krišto8010 Parševskis, Antanas pas (Krištopas), born 1901,
(Tadas), 21, res. Vilnius.
farmer, res. Daugeliškiai
8011 Parševskis, Kristo- Švenčionėliai.
fąs (Tamošius), 14, res.
8049 l’atkevičienė, ViktoVilnius.
j rija (Jonas), born 1902,
8012 Parševskis, Tadas, farmer ( res.
Malašaičiai
born 1878, res. Vilnius.
Plungė.
8013 Pasternak, Vladas,
8050 Pauga, Kazys (Mar37, res. Vilnius.
lynas), 37, vvorker,
res.
8014 Pasternak, Marija. Smiltynė Akmenė.
8015 Pasters, Marija (Pra ; 8051 Paukštelė, Česlovas
nas), born 1912, nūn. res. j (Vladislovas), vvorker, res.
Vilnius.
Karkažiškiai Pabradė.
8016 Paškauskas, Stanis8052 Paukštelė, Klemenlavas (Vincas), 56, farmer, saS; 27, farmer, res. Petrures. Baldoniškė Švenčionys, čiai Lentupis.
8017 Paškauskas, Kazys
8053 Paulauskaitė, Utene
(Mykolas), 48, farmer, res. (Vladas), 16, res. VabalninŠiliunai Siesikai.
^as
8018 Paškauskas, Liudvig054 Paulauskaitė, luta
kas (Augustinas), 58, f ar-. (Vladas), 11, student, res.
mer, res. Barbuškai Žasliai. Vabalninkas.
8019 Paškauskas, Liudvi
8055 Paulauskaitė, Pet
kas, forest ranger, res. Jo ronėlė (Kazys), 33, vvaitress,
čiai Trakai (vvith family).
res. Tauragė.
8020 Paškauskas, Liudvi8056 Paulauskienė, Antakas, 46, farmer, res. Barba- nas) 49 housevvife, res. Va
riškiai Žasliai.
- ; ba)ninkas.
80^1 Paškauskienė, Ona j 8057 Paukštė, Albertas
(Vaitiekus), 51, farmer, res. (Antanas), born 1921, farBartuškai Žasliai.
mer, rea Endrikovas Dau8022 P2škauskienė Šiman- geliškiai.
skienė, (Vaitiekus), 50, hou8058 Paukštis, Jokimas
sevvife.
...
(Kristupas), 65, farmer, res.
8023 Paškevičienė, Elitą (3Jaįliškiai Padubysis.
(Jonas), 33, res. Vilnius^
3959 Paulauskienė, Ange8024 Paškevičius, Balys Įg (Juozas), 35, teacher, res.
(Jonas), 28, forest ranger, Laičiai Deltuva.
res. šaleininkai Vilnius.
8060 Paulauskaitė, Au8025 Paškevičius, Eugeni dreitė (Kazys), 4.
jus, 9, res. Vilnius.
8061 Paulauskaitė, Nijolė
8026 Paškevičius, Juozas (Kazys), 8.
(Juozas), 40, derk, res. šap8062 Paulauskaitė, Jūratė
čiai.
(Kazys), 2.
8027 Paškevičius, Kazys
8063 Paulauskas, Kostas,
(Kazys), 14, student, res. 60, employee, res. Šiauliai.
Mikailiškiai Deltuva.
8064 Paulauskas, Stasys
8028 Paškevičius, Vikto (Viktoras),
res. Kaunas
ras, 8, res. Vilnius.
Šančiai.
8029 Paškevičiūtė, Elena
8065 Paulauskas, Stasys
(Vytautas’), 16, seamstress, (Viktoras), res.
Kaunas
res. Vilnius.
Šančiai.
8030 Paškevičiūtė, Sofija,
8065 Paulauskas, Andrius
(Vytautas), 19, vvorker, res. (Stasys), born 1903, emploGaižiūnai.
~
...
_
yee, res. Paberžė Žasliai
8031 Paškevičiūtė, Teresė Trakaį.
,Kaz^,'.17' 8,tudent' res
8086 Paulauskas, Kazys
^a!Juva‘
(Kazys!, 40, teacher, res.
8032 Paškevičiūte, Elena Laičiai ^1^3.
(Kazys!, I81 student.
, gggj Paulauskas, Vladas
8033 Paškevičiūtė, Man- l(Juozas>> born, 1889. far
3a (Karolis! 25, res. Kau- mer res Vabalninka3
nas Vilijampole.
gn68 pauiaU3kas. Vaido8034 Paškeviciene, Elena ta9 (Ka2ya), 2 months old.
(Antanas!, 50, farmer, res.; 8009 Paulauskas, Juozas
M,Aa,1ilStai. e-UVa- „
(Florijonas!, 31, army offi8035 Paskevičius Kazys cer re3 Toliminava ASmena
ĮAnupras), 23, student, res.) 8O7O Pauiauska8, ApolinaKaunas.
ras (Apolinaras), born 1906,
8036 Paškevičius, Kazys, worker, res. Kuliai Kretinga
12, res. Mikailiškiai Ukmer
8071 Paulauskas. Kazimie
gė.
~ .. .v.
i ras, 40, teacher, res. Laičiai
8037 Paskevičius, Kazys Ukmergė
6,2' tarmer „
8072 Paulauskas, Andro8038 Paškevičius, Vacys- nje ,Ka2imieraa)i 4.
Vaitiekus (Steponas), far 8073 Paulauskas, Jonas
mer, res. Buivydžiai Trakai. (Kostas), 26, employee, res.
8039 Paškevičius, Vacio- Kaunas,
vas, 45, Sprudeikiai Vainų8074 Paulauskas, Albinas,
tas>
130, res. Šančiai Kaunas.
8040 Paškevičius, WĮlhel8075 Paulauskas, Jurgis
mas, 30, res. Valkininkai.
(Donatas), 36, plumber, res.
8041 Paškevičius, Adomas Kaunas.

7,re?'rd’^nic’. birž. 17, 19-*2

KARO ŲIDVYU1ĄI LEIO^AS KELIONĖN

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
!š misijų

,

gų toliau darbuotis šv. Ka
zimiero parapijoj. Balandėlis

lėje. Jo adresas yra sekan- Dėkingi seserims

,H

” •* . $P'' V*i ‘žirtM:-»lci«»s»wrys

‘A. Tamoliuna3,'Asuti

Acme

teiepn>>to)

Penkiolika karo didvyrių, 5 amerikiečiai ir 10 britų,
griausmingai pagerbta Nevv Yorke. Tad jie leidžiasi j ki
tus miestus gyventojams pasirodyti. Tarp jų yra jauniau
sias skridikas puskar. Maxvvell, 21 m. (kairėje) ir inžinų
kambario viršininkas H. Hovvard, 48 m. amž.

8076 Paulauskas, Kostas
(Benediktas), 49,
police
man, res. Šiauliai.
8077 Paulauskas, Vaido
tas (Kazys), 2 months old,
res. Deltuva Ukmergė.
8078 Paulauskienė Anelė
(Juozas), 37, teacher, res.
Laičiai (vvith 6 months old
daughter).
8079 Paulauskienė, Anta
nina (Juozas), 19, employee,
res. Kaunas.
8080 Paulauskienė, Anta
nina,
60, housevvife, res.
Šiauliai.
8081 Paulauskienė, Elena
(Adomas), 49, housevvife,
res. Kaunas.
8082 Paulauskas, Keistu
tis (Jonas), 2 years old. res.
Kaunas.
8083 Paulauskienė, Elena
(Fabijus), 55, housevvife,
res. Alytus.
8084 Paulauskienė, Anta
nina, 50, res. Šiauliai.
8085 Paulauskienė, Mag
dė (Vincas), 28, res. Kaunas
Šančiai.
8086 Paulavičius, Bernar
das (Liudvikas), born 1912,
farmer, res. Pasamanė Ignalinas.
8087 Paulenas,
Petras
(Liudvikas), born 1909, rėš.
Kaunas.

8088 Paulevičius, Juozas
(Edvardas), 70, es. Eišiškiai Apkasai.
8089 Paulonis, Ciprijonas
(Jonas), 40, teacher,
res.
Didvydžiai Vilkaviškis.
8090 Pauliukaitis, Vla
das, 51, res. Lentvaris.
8091 Pauliukas, Jonas (Bo
leslovas), born 1911, tea
cher. res. Ž. Kalvarija.
8092 Pauliukaitis, Algir
das (Vladas), 15, student,
res. Lentvaris.
8093 Pauliukaitis, Česlovas-Vladas, 18, student, res.
Lentvaris.
8094 Paliukaitis, Vladas.
8095 Pauliukaitienė, Leo
kadija, housevvife, res. Lent
varis Vilnius.

8096 Pauliukaitis, Vytau(Vladas), 21, accountant,
ROOM 1215 — Tel.: RANdolph 8322
res. Kaimas.
Nūngi, kun. A. Tamoliū- VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 5 v. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
8097 Pauliukas, Jonas (Bo nas (Samata) apsigyvenęs
leslavas), 30, teacher, res. vienoje misijinėje parapijėLIETUVIAI
Ž. Kalvarija.
8098 Pauliukonis, Vladas
LIETUVIS DAKTARAS
DR. P. ATKOČIŪNAS
(Jurgis), 68, teacher, res.
OPTOMETRISTAS
Kaunas.
DANTISTAS
Pritaikina akiniu*
atsako
minga)
ui
1446 So. 49th Court, Cicero
8099 l’aliukonienė, Elena
prieinamą
kainą.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
(Karolis), 45. res. Kaunas.
ir Penktadieniais
8100 Pauliukonienė ČesaiValandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
JOS F. BUDRIK
tė, Marijona, 20, house vvife,
3147 S. Halsted SL, Chicago
ftBAUTUVEJE
Pirmadieniais, Trečiadieniais
res. Deltuva Ukmergė.
ir Šeštadieniais
3241
So.
Halsted
St.
Valandos: 3 — 8 popiet.
(Daugiau bus)
Telefonas:

Calumet 4591

Bukit Malonūs
SĄVO ĄKIMS 1
Tik viena pora aktų Tisam gy
venimui.
Saugokite jas. leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausia
metodą, kuria-- įregėjlrrto mokslas
gali sutelkti.
35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
Visa akių Įtempimą- . •

For our Fghting men,
for our country** future and for freedom
we mušt meet and
beat our county War
Bond ąuota and keep on doing it.
Pick up your V/ar Bonda and
Stampa on your second stop
ia town ... right after you'v<
■old your egga, milk, poultry,
atock or grain. No inveatment ia too amall and no inveatment Is t>o large ... the
impor'vnt thing is to buy
every iitr.e you sėli!

{7 y. Trtanry f)rpartmt*t

DR. G. SERNER

Tel. STA te 7R72

Room 2014
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DAKTARAI
TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
Tel. CANal 6969

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

Ofiao teL CAN ai 2346
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue
Res. teL: HEMlock 3150

TeL YARda 3346

DR. G. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.

DR. AL. RACKUS

DR. PETER T. BRAZIS

6924 So. VVestern 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 Tr
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

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

OR. CHARLES SEGAL

DR. A. W. PRUSIS

k

Rea. 6968 So. Talman Are.
Rea. T«L GROvehill 0611
Office teL HEMlock 4848

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Tel OANal 6133

Telefonas CANal 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St

T«L Cicero 1484

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvjrtad. ir Nedaliomis stwitarni-

2201 VVest Certnąk Rd.

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL

DR. STRIIOL’IS
OFI8O VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomia pagal sutartį.
Office teL YARtb 4737
Namų tel. PROspect 1930
TeL YARda 6931.
Ree.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vak t ano 1-3; nuo 6:30-6:30

756 W««f X5th Streef

(2-troe luboe)
TeL MIDway 8880

Chicago. Oi

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki •
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:2b vai. vak
Sekmad. nuo lb iki 12 vaL ryto.
Rea telefonas SEEley 0434.

DR.
*» • 'V • S. BIEŽIS
v♦ ’

2423 West Marquettę Rd.

4729 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal sutartį.

DR, J. J. SIMONAITIS

4645 So. Ashland Avenue

Mole «v«rjr iMfketdoyBONO

YARDS 8<WX

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

PHYSICIAN AND BURGEON

FARMERS...

DftL RADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

134 N. LA SAĖLE ST.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
TeL OANal 7171
25 metų patyrimas
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien
DANTISTAS
TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VIRginia 1886
Kreivas Akis
arti 47th Street
OPTOM ETRIST.U
Ištaiso.
vai.nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
1801 So. Ashland Avenue
Seredoj pagal sutartį.
Kampas 18-tos
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Telefonas: CANAL 0523, dilcagt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3401 SO. HALSTED ST.
Telefonas: HEMlock 5849
OFISO VALANDOS:
kampas
34
1
h
St.
4204 Archer Avenue
Kasdien 9:JO a. m. iki 8:80 p. m.
Trečiad. Ir šeštad. 9:10 a. m.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
iki 7:09 o m
LIGONIUS PRIIMA:
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
8757 So. Westem Avė.
Trečiad. ir Sekmad. tik auaitarius.
OFISO VALANDOS:
Ofiao tel. VIRgini* 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak, 7 iki 9
Residencijoa teL: BEVerly 8244
Nedčliomis pagal sutartį
GYDYTOJAS IR OHIRURGAh

DR. T. DUNDULIS

F

i ^Kazimierietes įdeda pastan"’gų parapijittnse’nroSfJ^se r '
f*"* •
. ir kiek^iseina jolRb*AUken- f
Philadelphia, Pa. — Šv. tėti auklėjant mūsų pačių
Kazimiero .parapijos lietu- jaunuomenę — vaikučius. Už
viai nepamiršta savo vika- tai turėtumėm visi būt dėro, kun. Vincento J. Vėžio, kingi joms.
K. D.
kuriam minint trijų metų------------------------------------kunigystės, (įšvęstas birže
MAKE
lio 3 d. 1939 metais) p?ra- j
EVERY
Kun. V. Slavynas uoliai pijonai sveikino ir linkėjo
PAY DAY
darbuojasi ne vien bažnyčios daug pasisekimo veikime, yK BONO DAY
pastatymu be skolo3, bet at pač jaunuomenės tarpe, sosidavusiai rūpinasi steigti daliečių organizacijoje, cho
vasarines katechizacijos mo re ir kitose draugijose. Te
ADVOKATAS
kyklas misijinėse jo garbin Dievas laimina ir teikia jė
go ir apaštališkojo misijoWHITNEY E. TARUTIS
nieriavimo ribose, šią savai
Stanislovas I. Gross
ADVOKATA8
tę jau pradėta dėstyti kateCentrinis Ofisas:
ADVOKATAS
chizaciją vaikams šešiose ki
3133 S. HALSTED ST.
srityse,
tose misijų stotyse. Tokių Specializuoja kriminališkuoae
buvusia
(Lietuvių Auditorijoje)
Assistant State’s Attorney
vasarinių katechizacijos mo
of Cook County
VALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-tos
teisių praktiką
kyklų tikimasi netrukus tu Dabar veda generalinj
po antrašu:
valandos vajtare.
One North La Šalie St.
rėti daugiau.
Telefonas CALumet 6877

ąnt uito’“1
lenęij^i vy^kpppi J.
D.D., nuo praėjusio gegužės
mėnesio Wheelingo vyskupi
joje padeda sunkiame misijonieriavimo darbe kun. Vin
centui Slavynui, kurs stato
bažnyčią miestelyj War, W.
Va.

(“Draugas"

,

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
OFISO VALANDOS:
Res. Tel.: Kenvvood 4300
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
VALANDOS
ir pagal sutartį.
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
karais ofisas uždarytas.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nuo
Nedėliomia nuo 10 ik> 12 vai. diena
REZIDENCIJA:
TeL Cicero 1484

324X VVest 66th Place
Tol REPubllc 7868
TeL OANal 0267
Rea tel : PROgpert. 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal nutartį.

Ofiao telefonai PROspect 6737
Namu telefnnaa VI įtrinta 9421

Reeidenęija: 6600 So. Artesian Avė
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. Tel. LAFayette 0094
< iki 0 ’«1 ▼akar»

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MIDw«y 0001
Ree. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUBGEON

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

2403 West 63rd Street
Ofiso Tel.: VAN BIJREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.

4146 Archer Avenue
PHYSICIAN AND SUBGEON
Ofiso Tel. LAFayette' 3210
Harrison-Crawford Medical Bldg.
Kur kas yra geriau turėti
DANTISTAS
Jeigu Neatsiliepia —
523 SO. CRAWFORD AVĖ.
išminti, negu auksą.
(Pulaski Rd.)
Šauk KEDzie 2868
6553 So. VVestern Avė.
Valandos
Nuo
10 iki 4, 7 iki 9 vak.
VALANDOS:
Kas bus ištvermingąs iki
Sekmadieniais pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
Nuo
2
Iki
4
tr
nuo
6
Iki
8:30
vak.
galui, tas bus Išgelbėtas.
nnn o-nn v.i nrtoĖjo
iiri a-nn TreOadlental. nuo 2 1d 4 popiet Rezidencija:
Kaedier, «uo
2150 Llnfoln WEBSTER
Park w„t HOTEL
nuo ».•• |
aptarimą |
Bez. Tel.: DIVERSEY 6600
(Ifot 10. 22J. vai. vak.. trečiadieniai,
iki ti>ee <at

DR. JOSEPH KELLA

Trru.U?ic 43. 1.1. k

d■xnax■
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
SL, Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriubienė ir J. Matukaitis, vice pirmininkai;
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
raštininkas.
J

Darbuojasi seneliu
prieglaudai
Labdarių Sąjungos 1-mos
kuopos, Town of Lake, vei
kėjai nepavargo ir po didžių
jų darbų Vainikų Dieną. Ir
toliau rinkliavos darbai yra
dirbami. Štai, Petras Dorša,
kurs neseniai buvo paėmęs
vajaus kvitų knygelę, ją vi
są užpildė aukotojų vardais,
surinkdamas $20.00. Neleng
vas, kaip ir patsai P. Dorša
pripažįsta, yra aukų rinki
mo darbas. Bet atsižvelgiant,
kad dirbama, aukas renka
ma labai kilniam tikslui —
lietuvių senelių prieglaudos
namams baigti, visi sunku
mai lyg ir pranyksta. Ir au
kotojai, jei tik gertai reika
lą išaiškini, be išmetinėjimų
duoda auką.
Labdarių 1-moj kuopos su
knygutėmis uoliai darbuojasi Ona Landienė ir Norbutienė. Ir jos netrukus kny
geles užpildys aukotojų var
dais ir kitas knygutes pra
dės.
Ši darbšti trijulė — P.
Dorša, Landienė ir Norbutienė, rodo gražų pavyzdį ne
tik pirmosios kuopos, bet vi
sos Labdarių Sąjungos na
riams. Mes visi turėtumėme
turėti su savimi prieglaudos
vajaus knygutes ir rinkti au
kas. Kad ir po dešimts au
kotojų gautume kiekvienas,
graži pinigų suma prieglau
dai susidarytų. Padirbėki
me!
Lbd.
For Victory...

U. S. DEFENSE

BONDS
STAMPS

Atsiliepkime į
prašymą

•
Praėjusį mėnesį buvo iš
siuntinėta ir išdalinta lietu
vių draugijoms šimtai laiš
kų, prašant aukoti lietuvių
senelių prieglaudai baigti
statyti. Ligšiol nedaug kas
į prašymą atsiliepė. Atsiliepė keli paskiri asmenys, bet
nė iš vienos
draugijos dar
t
negauta nei aukų nei žinių.
Vis tik norėtųsi, kad drau
gijos ar vienaip ar kitaip
atsilieptų. Jei jau draugija
iš savo iždo nepajėgia bent
mažą dovanėlę prieglaudai
baigti statyti paaukoti, tai
vis tiek valdybos yra pra
šomos perskaityti laiškus
susirinkimuose ir paraginti,
kad nariai nuo savęs vieną
kitą centą šiam kilniam reik alui paaukotų. Reikalas yra tiek didelis, kad drąsu
siūlyti draugijoms, kad jos,
negalėdamos iš iždo auką
duoti, kokią nors pramogą
prieglaudai surengtų.

Reikia žinoti, kad ne bę
reikalo atsišaukta į draugi
jas. Reikalas didelis ir svar
bus. Senelių prieglaudos na
mus reikia baigti statyti.
Kitaip išstatytosios sienos
ii kiti atlikti darbai dau
giau ar mažiau genda. Svar
biausia — šimtai lietuvių
senelių laukia, kada jie ga
lės tuose namuose prisiglaus
ti.
Labdarių Sąjunga, jau vi
są savo turtą sudėjusi į sta
tybą, pati viena nebepajėgia
statybos finansuoti. Dėl to
ji kreipiasi į draugijas, į
visą visuomenę, kad skubiai
ateitų į talką. Juk čia yra
ne vienos kurios grupės, bet

(Įsteigta 1889 m.).

•. i >

Specialis Pranešimas Iš
NOVAK'S ACCORDIAN
SCHOOL
NOVAK'S ACCORDIAN SCHOOL specializuoja mokinime tarp
tautinės muzikos srityje, turėdama didelį patyrimą mokinime
Lietuvių ir Slavonų tautų muzikos meno. Mokina modernišku
metodu. Kad įsigijus didžiausį pasisekimą muzikos srityje, at
sišaukite asmeniškai į mūsų mokyklą.

Duodame muzikos pamokas už labai prieinamą kainą mūsų
studijose. Mūsų specialybė muzikos mokinime per daugelį metų
yra tai jūsų garancija gero pasisekimo muzikos srityje.

5048 S. Western Avė.

visos visuomenės, visų drau- žios naudos senelių prieg
laudai statyti padarėme.
gijų reikalas,
A. Jasper
Tad, draugijos prašomos
yra atsiliepti į Lietuvių Lab
darių Sąjungos prašymą pa
galbos tame darbe, kurs vi
siems lietuviams lygiai prilbd.
valo rūpėti,
Labdarių Sąjungos centro
susirinkimuose ir kitomis
progomis buvo išdalinta prie
glaudos vajaus aukotojų kvi
tų knygutės. Šiuomi prašo
me tų knygučių nelaikyti
stalčiuose ar ant lentynų,
Brighton Park. — Lietu bet laikyti jas pas save kivių R. K. Labdarių Sąjun šeniuje ir prie kiekvienos
gos 8 kuopa džiaugiasi, kad progos rinkti aukas. Kurie
Jonas Kerulis (įmokėjo knygutes jau užbaigėte ir
$100.00) ir Julijona Dobra pinigus ir knygeles su au
volskienė (įmokėjo $75.00) kotojų vardais ir adresais
įstojo į sąjungą garbės na- grąžinkite kun. A. Linkui,
riais ir tuo stipriai parėmė iždininkui, 4557 S. Wood St.,
senelių prieglaudos statymą. J Chicago, III. Kam knygučių
pritrūko, kreipkitės į centPraėjusį sekmadienį mū ro, kuopų valdybas arba į
sų kuopa laikė mėnesinį su “Draugo” redakciją.
sirinkimą, kuriame išklausy
ta pikniko raportas. Komi
sija pranešė, kad padaryta
gražaus pelno. Mūsų kuopa
tvarkė restoraną. Kuopa
LONDONAS, birž. 16. —
nuoširdžiai -dėkoja aukoto
jams pikniko reikalams: J. Pranešta, kad Amerikos ka
Janušauskienei, W. Wandas riai Anglijoje gelbės an
Bakery, Preikšas Bakery, glams kirsti javus ūkiuose,
Walter Šimkus Bakery, O- kai bus laisvi nuo savo ka
Amerikie
nai Paukštienei, Joe Bileis- rinių pareigų.
kis ir Eugenia Celedienė. čiams kariams bus savo rū
Dėkoja ir visiems darbinin šies atostogos ūkiuose po
kams virtuvėj, už baro ir sunkaus karinio mankštinipatarnautojoms. Ačiū Brigi mosi. Žemės ūkiui trūksta
tai Bubulis ir Vaiciekauskie- darbininkų. Praeitais metais
nei už pasidarbavimą ir do tūkstančiai britų karių pa
vanas. Jos prie kapinių pel dėjo valyti javus.
nė $21.00. Abi yra sąjungos
WASHINGTON.—Kongre
garbės narės, aukojusios po so žemesniųjų rūmų restora
šimtą dolerių.
ne sustreikavo patarnauto
jai.
Kongreso nariai nepa
Visi bendrai dirbdami, vie
ni kitiems padėdami, gra- tenkinti.

Labdariu veikėją
dėmesiui

Jonas Kerulis ir J.
Dobravolskienė įstojo
garbės nariais

Ką darys Amerikos
kariai Anglijoje

ŽENKLAI

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Si firma viri 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

JOHN F. EUDEIKIS

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

Lahtotnii Direktorius

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

AMBUEANCB Dieną Ir Naktį

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

SLIP COVER OPERATORES
Patyrusios, pastovūs darbui garan
tuojami per visus metus, aukščiau
sius užmokestis, malonios darbo są
lygos.
SLIPCOVER CO.
829 W. Washiiigton

“DRAUGAS” HELP WANTF.D
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street

OPERATORES reikalingos. Patyru
sios prie siuvimo medvilninio ir
"rayon" dreses.
NELLY ANN IIRESS COMPANY
I4O
5tili Street

Tel.: RANdolph 9488-9489
HELP WANTE1) — VYRAI

MAŠINISTAI reikalingi. "Ali oround”
patyrimo turintieji, dirbti dienomis.
GENERAL MECHANICAL CO.
43(1 So. Green Stns-t

VEITERKA reikalingi — manda
gios merginos su šiek-tiek patyrimo
šiame darbe.
Valgis ir uniformos
duodamos. 30c į valandą ir tipsaL

ELEKTROS MOTORŲ Ir PATAISYMi’I VYRAS reikalingas.
ARMATURE ELECTRIC WORKS
2335 No. Cicero Avenue

TRIANGl.E RESTAURANT
57 VVest Raudolph Street
PATYRUSIOS
PLOVIMUI
MOTE
RYS IR D2ANITERKOS reikalingos
dideliame pirmo kleso ofiso buvei
nėje. 45c į vai. pradedant, pastovūs
darbai, gera užmokestis.
I.EAIIER LAI’NDRY, 1833 W. 43rd
Street.

ENGINE ir TURRET I.ATHE OPERATORTAI
reikalingi,
patyrusieji
prie Defens* darbų. Turi liūtį pi
liečiai. 57 valandų savaitė. Dėl pa
sitarimo piLšaukite sekančiai;
MONROE 1823

PRANCIŠKUS

TOOL MAKERS — gera alga tiems,
kurie kvalifikuos. Atsišaukite prie:
MARIO TANZI CO., 200 So. Peoria
Street.

REZGALIS

Mirė birž. 16 d., 1942 m„
8:50 vai. ryto, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimęs Liatuvoje.
Kilo iš
Kvėdarnos par., I^mbų kai
mo. Amerikoj Išgyvino 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį Marijoną (po tėvais
Marcinkaitė): pusbrolį Kazi
mierą Girkantą; 2 pusseseres:
Magda’eną Mažutienę ir jos
vyrą Antaną ir jų dukterį Eu
geniją ir Ludoviką Skrobutlenę; taipgi daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų. kietu voj
paliko daug giminių.
Velionis priklausė prie Sv.
Vardo dr-jos, Ciceroj, Teisy
bės Mylėtojų, Did. L. K. Vy
tauto ir Sim. Daukanto dr-jų.
Kūnas pašarvotas namuose:
1324 S. 5 th Ave.,« Ciceroje.
Laidotuvės:

jvyks

GROSERNfi IR Bt'ČERNfi PARSI
DUODA — biznis išdirbtas per 18
metų. Pilnai įrengta, labai geroje
vietoje. Našlė turi parduoti. Atsi
šaukite sekančiu adresu:
4040

SO.

ALBANY

EM PI X)YM ENT

AVENUE

PATARNAVIMAI

2 7 5 DIRBTUVfiSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose
VYRAM—MOTKKI M—VAIKINAM
IK MERGINOM
Didžiuma darbų yra Defenae dirbtuvėse.
AlgoH — nuo $24 Iki $110 | savaitę

VV A B A S H
AGENCY
202 So. State St. (15th Floor)

šošaad.,

OPERATORES reikalingos — pa
tyrusios prie Merrow ir Union Spe
cial mašinų: gera užmokestis, pasto
vūs darbai. — MODE KNITTING
MILLS. 1319 S. Mieliigan. (5tli fl.)
PIRŠTININIV MAŠINŲ OPERATO
RES, patyrusios prie siuvimo aude
klinių pirštinių. Taipogi "CLOSERS”
ir "THU'MBERS": gera užmokestis,
pastovūs darbai. MODE KNITTING
MILLS, 1319 8t>. Mlchlgan, (5th M.)

AGENCIES

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kalnavimo sąrašo.
Prlsiųsklte plūktus pafitu "parcel
post.”
f
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birž. 20 d, 1942 m. Iš namų
8 va,, ryto bus atlydėtas J Sv.
Antano par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Pusbrolis,
Ptt-seserės ir Giminės.
Laid. direkt. Ant. B. Petkus,
tel. Cicero 2109.

NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

Listen to

PARDAVIMUI

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago, DI.. tel. LAFayette 6098.

PARDAVIMUI

Featuring a Program ef

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

Naciai sako, du
bombonešiai numušti

UN MUartfa. (Tw Mag
___________
STATION

WHIP
tt Um

'--------------------------

BERLYNAS, birž. 16. —________________________
Vokiečiai per radiją prane- nesutikimai dėl Transylvašė iš Ist/anbulio (Turkijos) nijos.
gautą žinią, kad nacių lakū
Rumunija iš valdomos
nai numušė du amerikiečių Transylvanijos dalies paša
bombonešius, veikusius Juo lina vengrus gyventojus ir
dosios jūros pakrantėmis.
konfiskuoja jų maisto pro
Per radiją dar pažymėta, duktus. Vengrijos vyriausy
kad 10 amerikiečių bombo bė įspėja Rumuniją, kad pa
nešių eskadronas dalyvavo liautų persekiojusi vengrus,
atakose prieš vokiečius. Iš nes priešingai bus sukelta
jų, kaip sakyta, du numuš “mirtina kova.”
ta, o keturi Turkijoje inter
nuota.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

Rumunija ir vėl
susikerta su Vengrija

KRAUTUVE

DYKAI — apšildomas fletas už
prižiūrėjimą boilerio. Mažai šeimy
nai gera proga. Atsišaukite greitai.
F. G. Ll'CAS, 4108 Archer Aveuue,
Telefonas LAFayette 5107

TUGOSLAV FOLK MUSIC

Brighton Park
SPECIAL
Dvejų fletų po 6 kamba
rius mūr. namas parsiduo
da. Įrengtas su “sun par
lor”, ažolo trimingai, karš
to vandens šildomas, 2 ka
rams garadžius, lotas yra
32 1/2 pėdų platumo. Randa
si ant Campbell Avė., ne
toli 45th St. Parsiduos ge
riausiam pasiūlymui. Atsi
kreipkite prie:

B. R. Pietkiewicz
2555 VV. 47TH STREET

SKELBKITCS “DRAUGE’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

BERNAS, Šveicarija, birž.
16.—Tarp Rumunijos irVen
grijos atnaujinami seniau
gyvavę ir laikinai nutraukti

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000
620 VVEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

LACHAVVICZ IR SENAI
2814 Weat 28rd Piace
Tel. CANai 2515
42-44 Eaat 108th Street
Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS

JOHN W. PACHANKIS
4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

H EI, P 4VANTED — MOTERYS

1646 Weat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

Memorials Erected Anywhere

MODERNI Išvidine PARODA:

ADS

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP
ANTANAS M. PHILLIPS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Member of the Llthuantaa Ctuunber of Onmmeree.

CLASSIFIED

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

Labdarių ūkio vedėjas An
tanas Bacevičius prašo ge
radarių atvykti į ūkį šešta
dieniais ir padėti dirbti miš
ko valymo darbą. O to dar
bo ten labai daug. Daryda
mi labdarių ūkio arba Šv.
Šeimos Vilos miškuose pik
nikus, norime, kad būtų šva
rų ir gražu. Dėl to kas tik
galime šeštadieniais nuva
žiuokime ūkio vedėjams į
talką.

K

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

I talką

Chicago, III.

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

3

8807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South SOth Avenue
Tel. CICERO 2109

6812 South Weatern Avenue
Tel GROvehill 0142
MAŽEIKA

lr

EVANAUSKAS

8354 South Halated Ttreet
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

Skyrlna: 710 Weat 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

8819 Litnanlca Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlchlgan Avenue
Tel. PULIman 9661

D R A: U G

B

Trečiadienis, birž. 17. 1042

reikale gintis nuc užpuolikų ir padėti nugalėti ir an
glų, jr
ir indėnų,
ipdėnų, ir
ir visų
visų laisvę mylinčių ^žmonių priešą
M glų,
1)
’“■>»»
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DRAJJGAS

A

; THE LIT^UA^UH DAILY FRIEND

— nudizmą,

t fašizmą! ir^t Japonijos

mili

♦ r Chicago,‘Illinois
MM South Oakley Avė.
I
fįw > l* 4 } PUbllsMctf/ Daily, AfOept
tdayA'ik
į A monfBšr 'bf the Cat»Ho PdWWŠsSWTatlon $

$*4°:’
-jt$700; *

SitfA-lfaMtaT Otwj|k*ar«L ‘STO;

Months — $2.00; One MonHr —T5e. Eurtpėt— One Year
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 Venta.

Advertising in “Draugas” brlngs best results.

DRAUGAS
ISelna kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valaytbčae: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mtnesfctms — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenurtirtrat*: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
Under the Act of March 3, 1879.
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Lotynų Amerikos vyskupai prieš nacizmą
Tarptautinės organizacijos Prb Dėo korespondentas
praneša, kad Lotynų Amerikos katalikų vyskupai, kaip
seniau taip ir dabar, aiškiai ir griežtai stovi prieš na
cizmą.
Quito arkivyskupas Argentinos žurnale “Orden Čristiano” rašo:
“Mittt yra malonu išreikšti pagarbą tai iniciatyvai,
kuria numaskuojami moderniškieji Bažnyčios prie
šininkai, kurie šėtonišku gudrumu mėgina paruošti
dezertyrus ir apostatus, bet ne kankinius, kaip pir
muose amžiuose.”

Tucuinah, Argentinos, vyskupas Barrere šaukia ti
kinčiuosius į kovą ginti Bažnyčią ir civilizaciją nuo
viską griaujančio naciško pagonizmo.
La Serena, Chile, arkivyskupas, kalbėdamas apie racizmą, jį vadina heretiškti ir jisai pats imasi vado
vauti kovai priteš nacizmą. Sao Paulo, Brazilijos, vys
kupas Lorena panašiu griežtumu pasisako prieš na
cizmą. Ir kiti lotyniškosios AmėHftos vyskupai (jtį 58)
savo laiškuose “Katičioso Catholico” (Buenos Aires)
padarė labai stiprių ir teisingų pareiškimų prieš šių
Laikų pasaulio siaubą — nacizmą.
Argentinos vyriausybė, kaip žinoma, vis dar palaiko
diplomatinius santykius su naciškąja, Vokietija. Ta
čiau Argentinos vyskupai, matydami, kiek daug skriau
dų Ebtopai jau pridarė naciai ir suprasdami reikalą
tą pagoniškąjį siaubą sutriuškinti, atvirai ir griežtai
yrą riūsistatę prieš iiitlerizmą.

Katalikų Enciklopedija
Gilmary Society (draugija) nutarė papildyti ir per
spausdinti Katalikų Enciklopediją — The Catholic Eneyckpedia. Ši draugija yra tos enciklopedijos savinin
kė.
Paskelbus spaudoje žinią apie enciklopedijos per
spausdinimą, šimtai naujų prenumeratorių atsirado.
Ją prenumeruoja protestantų seminarijos, universite
tai, kolegijos; viešieji knygynai ir, žinoma, dauguma
katalikiškųjų institucijų.
Apie The Catholic Encyclopedla y ha klibama, kad
tai yra didžiausias veikalas, išleistas angliškai kalban
čiųjų katalikų nuo pat reformacijos laikų. Katalikiš
koji Enciklopedija susilaukė popiežių pagyrimų. Apie
ją ir didieji mokslininkai, katalikai ir nekatalikai, pa
lankiai atsiliepia ir giliai vertina:
Papildyta ir naujai perspausdinta enciklopedija, su
prantama, bus dar vertingesnė.
Be abejojimo, bus plačiau apimtas ir lietuvių* sky
rius. Dėl to. kam bus pavesta tasai skyrius suredaguoti
turėtų tą darbą atlikti nepri pučiamai, bet rimtai, pa
sikviečiant į talką mūsų tautos istorikus ir kitus ži
novus.

Indijos klausimas
Pagaraėjęk indėnų vadas Mohahdas K. Gartdhi, kaip
pranešama, atnaujinąs kampaniją už Indijos išlaisvi
nimą. Jisai esąs užsispyręs kovdti, kad Indijai laisvę
ir nepriklausomybę anglai suteiktų dabar, bet ne po
karo.
Kad Indijos klausimas vienu ar kittl būdū turi būti
išrištas, apie tai kalbos būti negali. Jei kada, tai da
bar yra reikalingas vieningumas. Didžioji Britanija ve
da žūtbūtinį karą su Berlyno-Rotnos-Tbkio ašim. Indi
jai yra didelių pavojų iš japonų pūsės it Visos ašies.
Nesueitardami tarp savęs įvairūs indėnų vadai, trukdo
pasiruošimą ginti Indijos saugumą. Iš antros pusės ir
DidžioSlos Britanijos politikai turėtų viską daryti, kad
galutinai prieiti prie susitarimo su indėnais, kad su
rasti priemonių jų vieningumui ir įjudinti prisirengimą

“Studentų žodžio’' No. 5-tame randame Torio Budreikos straipsnį apie nacių moralę. Autorius teisingai
sako, kad naciai, “išrasdami valstybinę arba partijos
moralę, vietoje Dievo įsakytos ir visų žmonių prisi
laikomos moralės, visai yra abejingi dorumui arba palaidur. ui”. Bet užtat jie nesą abejingi jėgai. “Jų mo
ralė yra jėgos — brutalios, žiaurios, savyje išsigimimo
daigų turinčios jėgos moralė”.
Straipsnyje trumpais bruožais atpasakojami nacių
darbai Lietuvoje. Vienoje vietoje primenamas švedų
spaudos pranešimas, kad Lietuvoje dingstančios jau
nės merginos. “Po kurio Laiko jos vėl atsirandančios,
tik jau ligomis užkrėstos.... Vokietijos valstybė tuo
būdu virsta prostitucijos ir sifilio platintoja tarp ki
tų tautų”.
Ne tik su lietuvaitėmis, bet ir su kitų tautų mergai
tėmis ir moterimis vokiečiai panašiai elgiasi. “Vokie
čiams tokios priemonės nėra naujiena” — sako Budreika.
Toliau autorius sako, kad vokiečiai naciai mano, kad
jų partija yra amžina, ir Hitleris, ir vokiečių rasė yra
amžini.
Rašinys baigiamas šiaip:
“Didelis vokiečių filosofas Immanuelis Kantas sako,
kad jį labiausiai stebina žvaigždėtasis dangus ir tie
amžini įstatymai, kurie tvarko žmonių širdžių ir žvaigž
džių kelius.“Nacių ideologai ir vadai įsitikinę, kad jie galinges
ni už tuos amžinus širdžių ir žvaigždžių kelių įstaty
mus.
“Dėl H’tlerio naujo mokslo žvaigždės nepakeis savo
kelių ir žmonių širdys nesiliaus troškusios meilės, gro
žio, taikos, teisybės ir tiesos. Kas po jo nuožmios mo
ralės liks, tai bus vien skaudūs atminimai, daug sunaik-ntų gyvybių ir išgriautų miestų, o ypač išliks nu
sistebėjimas tuo didžiu apglūšiųiu, kuris vokiečių tau
tai leido pasirinkti tokius vadus ir tokias idėjas”.
Aišku, kad taip. Nukentės nuo nacių jų pavergto
sios tautos, bet nukentės ir vokiečių tauta.

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 17 d.)

Suomijai pilna autonomi
ja.... Ginčai dėl Suomijos tei
sių sąryšy su Rusija pasi
baigė pasekmingai. Suomija
gavo pilną autonomiją.
*
Trys bilijonai karo paskolos..,. Jungtinių Valstybių
vyriausybė prąišė gyventojų
dviejų bilijonų dolerių paskolos. Bet gyventojai savo
vyriausybei paskolino tris
bilijonus.
Ir vaikai žudomi.... Vokie
čių Lakūnai paskutiniu savo
užpuolimu ant Anglijos už
mušė kelis šjmtus žmopių.
Užmušė ir sužeidė 120 vai
kų.
Dr.
Bielskis, Lietuvių
Informacijos Biuro vedėjas,
praneša, kad buvo pasiųsta
lietuvių delegacija į U. S.
kariuomenės generalinį šta
bą patirti, kokiomis sąlygo
mis, būtų galima sudaryti
lietuvišką batalijoną prie U.
S. kariuomenės. Delegaciją
maloniai priėmęs gen. McCain, padėkojęs, bet pažy
mėjęs, kad prašymo negalįs
patenkinti.
J.

Po svietų pasidairius
Daugelis mokytų žmonių,
tavorščiai, • jau • figeriuoja
apie pokarinį svietą ir koks
būsiąs žmonių gyvenimas.
Kai kas šneka, kad po karo
technika būsią taip pakilus,
kad žmonių masėje nebūsią
jokio vargo.
Bruklyno bimbiniai baisa
vikai, išgirdę tas šnekas, ir
gi išlindo, kaip yla iš maišo.
Jie stato tokius figerius:
skurdui nušluoti nuo svieto
reikia, girdi, cicilizmo.
Iš tikrųjų, reikia ciciliz
mo, tik ne žydiško, kokį mes
dabar pažįstame. Tai kokio?
— paklausite. O gi tokio, ku
ris yra surašytas and dvie
jų toblyčių. Trumpas jis vi
siems suprantamas ir visas
svietas jį žino. Tai Dievo
įsakymų. Va, kokio reikia
“cicilizmo” visokiam skur
dui nuo svieto nušluoti.
Tas cicilizmas, kokį ma
tome Rusijoj, ir kokį perša
mums lietuviški pustagalviai, nėra vertas sudilusio
peno. Jis aršiau kapitaliz
mo. Kapitalizmas pavergęs
darbo žmogų, jam nors tru
pinius numeta, o žydiškas
cįcįnzmas vargšą iš paskuti
nių kelnių išmauna. Priklodų tam nerėkia kažkur ieš
koti.
Prisiminkime tiktai amži
ną atilsį Čikagoj gyvenusį
Jomantą, kurį cicilizmo mo
kytojai netiktai
ap3kuto
ant šėrų, nupirktų tam pa
čiam žydiškam cicilizmui
bustinti, ale, be ' abejonės,
dar ir smertį greičiau prive
dė. Panašių priklodų galima
būtų labai daug ant delno

J. Tumasonis praneša, kad
Amerikos Lietuvių R. Kat.
“Lietuvių Žinios” rašo:
Spaudos Draugijos po šv.
“Skaudu šios liūdnos sukakties išvakarėse, kalbėti Povilo apaštalo globa seimas
apie tas mūsų tautos kūno žaizdas, bet kol jos tebėra bus birželio 27 d. Šv. Jurgio
mūsų tautos kūne, mes privalome apie jas kalbėti ir parap. salėj.
perspėti sveikuosius kūno sąnarius, kad neužsikrėstų.
•
Atėjūnai bolševikai 1940 metų vasarą bandė ap
Waterbury, Conn.... Birže
gauti pasaulio viešąją opiniją, pravesdami Lietuvoje lio 10 d. buvo kun. Juozo
klastingus “rinkimus” ir savo papirktų agentų bal- Jankausko primicijos. Apart
rais kalbėti visos lietuvių tautos vardu. Kadangi ei- vietos kunigų dalyvavo ir
vihzuotos žmonijos istorijoje iki šiol dar nėra buvę kun. dr. A. Maliauskas. Pa
atsitikimo, kad laisva tauta, savo gera valia, atsisa mokslą pasakė kun. P. Saukytų nepriklausomybės ir nutartų parsiduoti sveti rusaitis.
mųjų vergijon, tai ir bolševikų pravestais “rinki
Town of Lake.... Vyčių 13 Pa e L
mais”, pasaulis nepatikėjo.
Sugriuvus argumentams apie “laisvą” lietuvių tau- kp. gražiai darbuojasi. Da"
O ką matome Lietuvoj,
tos nutarimą panaikinti savąją valstybę ir prisijungti bartinę valdybą sudaro: kun. prie kurios buvo prijungta
prie Sovietų Rusijos, Maskvos valdžia sugalvojo nau- N. Pakalnis, dvasios vadas; “galinga”, didelė Rusija. Už
jus, Lietuvon įsiveržimui pateisinti, argumentus.
J V. šaraševičius, pirm.; J. plūdę cicilizmo šrančiai neKominterno propaganda užsienyje jau nebekalba Vasiliauskaitė ir P. Birgie- gana kad gyventojus visišpie “laisvą lietuvių prisidėjimą” prie Sovietų Rusi- las — sekretoriai; M. šiau- kai nurabino, bet dar kurių
jos, bet išrado “nesugriaunamus strateginius” argu- čiūnėnas, iždininkas.
nespėjo vietoj sušaudyti, tai
mtntus. Girdi Sovietų Rusijos, o ypač Leningrado ________ __ _____________________________________
saugumas, reikalavo okupuoti Pabaltijo šalis ir su
MIDVVAY KOVŲ ŽENKLAI
daryti tvirtesnes apsiginimo linijas. Bet čia ir kominterno agitatoriai pataikė kaip pirštu į dangų.
Nors rusų armijos buvo pakankamai įsitvirtinu
sios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir Sovietų Rusija
valdė visus Baltijos jūros uostus, bet vokiečiams puo
lus; raudonoji armija nei 10-ties dienų neatsilaikė
Pabaltijo šalyse.
Vist bolševikų karo ekspertai šiandien pripažįsta,
kad rusai 1940 m. užimdami Pabaltijo laisvas šalis
padarė strateginę klaidą. Vietoje tas šalis militariškai okupuoti, rusai turėjo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos armijoms suteikti didesnę paramą ginklais ir
nėra abejonės, kad tų trijų laisvų kraštų armijos,
rusų padedamos, būtų daug ilgiau užlaikiusios puč
iančius vokiečius, negu juos užlaikė, viena raudonoji
armija.
Gyvenimo praktika parodė, kad šis antras “stra
tegijos” argumentais negali suteikti pateisinamo pa
grindo atimti laisvę 3-ims gyvoms ir kultūringoms
Pabaltijo tautoms.
Mes tikime, kad garbingos U. S. A. vyriausybės ir
Prez. Roosevelto nusistatymas - išlaisvinti visas pa^^ininkis Baruett apžiūrinėja Midway kovų ženkvergtas tautas, bus pripažintas pagrindu pokarinio ^us an^ °°mkonešio, kai šis po sėkmingų kovų su japoEuropos sutvarkymo ir 3 milijonų gyventojų Lietu- nais grįžo į Oahu airportą, Havajuose, šis bombonešis
vos valstybė, po nacių sumušimo, gaus pilną nepri- nuskandino japonų naikintuvą (7th Air Force photo; per

Dar apie šiurpiąją sukaktį

klauaomybę."

*

radiją ii Honoiulu prisiųsta).

į Sibirą išvarė. Sibirą, tu#
būt, cicilistai lako puikiau
siu darbo žmonėmis rojumi.
Ką padarė cicilizmas su Lie
tuva ir jos žmonėmis, tą
padaro it visur, kur tiktai
užponavoja.
Tegul chalierš ima šitą
cicilizmą, kurį perša svietui
pustakiaušiai.

Baigdamas pikniką ahą
sekmadienį Mikas Maldonis
taip nusilasė, kad, nebegalė
damas ant kojų pastovėti,
paėjo į šalį ir paVirto. Trifeina prie jo poliemonas ir sa
ko:
— Na, kelkis, negalima
čia gulėti. Automobiliūje ga
lesi išsimiegoti.
— Poliemonas turėtų būti
labiau smart, — atsakė jam
Mikas. — Jei aš galėčiau
paeiti, tai būčiau ne tik na
mo automobiliu parvažiavęs,
ale ir pėsčias parėjęs.
Kartą,
kai Admirolas
Clark H. Woodward, TTŪčios Jūrinės Apygardos Ko
mendantas, dalyvAvd Vietota
me valdiškame New Yorko
Pasaulinėje Parodoje pareh
gimė pilnoje savo Uniformo
je, priėjo prie jo vienas paro
dos lankytojas, kuris per
klaidą palaikė
Admirolą
esant vienu iš tvarkdarių,
ir tarė:
— Gerbiamasis, pašauki
te man vieną iš tų motori
nių vežimėlių.
Nustebęs Admirolas pasi
žiūrėjo į tą žmogų ir tarė
jam:
— Aš esu jūrininkų Ad
mirolas — jūrų šuo.
— Gerai, — tarė lankyto
jas, tuomet pašalkite man
laivelį.

Kinijoj laikomasi senų įs
tatymų. Vienas tų įstatymų
yra toks, kad vyras gali at
siskirti nuo žmonos, jei ji
perdaug kalba.

Leit. pulk. Walter C. Sweeney, kutą vadoVaVb Bofttbonešių eskadroriūi ir sėkmin
gai atakavo japonų laivus
Midway apylinkėse, PfiBucifike.
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1 “Pranešėjuj”, tačiau narių
Nuoširdi padėka
atsilankė apie 25. Ąr tai nę
Reiškiu , didžiausio dėki^Į ra apsileidimas?
^uttio
visiems
radariniu^
i tomą | vi šimtas dfr jpųBė^A
---- i *-urie rūpinėsi
priedeliams,
- '
*
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Fotografas

LIQUOR

Jonas Skelly

SUPAŽINDINKITE
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SUKNELIŲ

ĮSTAIGA

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

IAt (-žiojame
po vl-ą
Chicago.

siūtų ir kailių

VtOLft STU O i

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

REMKITE
BENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

IS*

1945

ST. fcANTER, sav.
MUTUĄL

4707

ADVANCED PHOTOGRAI'IIY

lAM’SST PuaMDUC I KK
rro\» i. iru ltit w

So.

L1QUOB
Halsted

St.

RARAD

Lz/ADZM\

Pasirinkti
ir Prisipirkti
Geresnės
Rūšies
Anglis

ATEINANČIAI

K.

$10.50
APROKAVIM.AS

(KOKSAI),

už

vie-

95
STANLEY

SO.

LONG

AVE.

motinų pasiryžimą koope
ruoti su šios šalies karo
veiksmais karui laimėti.
2. Už paramą ir užuojau
riukimas,
tą visais būdais, suteiktą
ARD ir jos skyriams reiš
kia širdingą padėkos žodį:
a) kunigams klebonams ir
vikarams, b) katalikiškai
Cicero. — Draugystės Die spaudai, ypač “Prąugųi” už
vo Motinos Sopulingos pus nupąirdų palankumą ARt>
metinis susirinkimas bus tikslams ir malonų sanc|arbirželio 18 d. 7:30 valandą biayimą su dr-jos korespon
vakare parapijos svetainėj. dentėmis, š- Piežai už gar
Visos narės kviečiamos at sinimą “Herald American”
silankyti, nes yra daug rei ARD tikslų, c) kun- A- Bal
kalų svarstymui.
tučiui už salę seimo posė
Taipgi rengiamas metinis džiams, d) visoms organiza
išvažiavimas birželio 21 d. cijoms, geradariams, prieteLabdarių ūky. Trokas išva liams, biznieriams, kurie
žiuos 12:30 popiet nuo mo prie progos įvairių dr-jos
kyklos. Komisiją; A. Račiū pramogų, savo aukomis ir
nas, M. Šileikienė, J. Stan- kitokiais būdais remia vie
kienė kviečia visus atlan nuolyną ir akademiją.
kytiA- Gudas 3. Atsižvelgiant į tai, kad,
kaip praeitą metą, taip ir
nei ir už gražų vedimą va šįmet akademijos statytos
karo, daineles ir lankymą; projektas ir tos statybos
Kvedarams, V. Malkui, Va reikalas yra sykiu Šv. Ka
laičiui, Aleliūnienei ir vi zimiero Seserų kongregaci
siems, kurių negaliu atmin jos reikalai ir troškimai, ku
ti. Atleiskite. Už prielanku rie yra troškimu ir visuo
mą, palinksminimą ir gra, menės, buvo įteikti, per Mo
žįas daineles, kuriąs daina tiną Juozapą J. E. arkiv. S.
vote, daug ačiū.
Lai Dievas atlygina vi
siems. Riek galėsiu, visiems
VVHOLESALE
būsiu prielanki, patarnausiu.
tus

ir

kviečia

svečius

dalyvauti,

skaitlingiausiai
nęs

šis

bus

paskutinis

kuriame

sutvarkysime

kuo

susi-

galutinai
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liepos

d.

tvarką.

pikniko

Cernis

P.

Amalas

TEL.

PORTSMOUTH

General

Manager

%

galėtą

būtų dedikuotą garbingai at

minčiai ą. a. Motįnos Marijna.
6. Seimas, atjausdamas
sunkų padėjimą seserų Kazimieriečiu Pietų Amerikoj,
užgiria bile kokias nors pra
mogas, surengtas joms šelp
ti.
7. Seimas reiškia padėką
už paramą, suteiktą “Ai
dams” ir prašo, kad šis akademijęs kultūrinis leidi
nys būtų palaikomus.
8. Seimas reiškia padėką
prezidiumui ir visoms komi
sijoms už pavyzdingą darbų
atlikimą.
Antanina Nausėdienė
I rašt. Vera Galpaitę
II rast. Qna Žilienė.

t'
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t
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BROKER
JŪS ESATE KVIEČIAMI ATSI
LANKYTI I MTSV «P>IXA14
VASAROS IŠPARDAVIMĄ

KERAKCIV MUZIKOS
teSTKLMŽVTV

x' * «

Didelių Barabanų, maZų Baraba
nų, "’l’unablę Tom Toras'' pritai
komi prie visokių Baiabanų se
tų, greiti pčdlnlai “Cynibols” lr
"Cyinbol Holders” kur tik reika
lingi ''Hl-Boy aftec beat Pėdais”
benams ir orkestroms, Trūbos,
ęiarinetai, Saxaphonal Trombo
nai “Standard” lždirbysčlų, Smulkos, Celloa, Strflninlal Basai Gultaral, Banjos, stonai, tr “cases”,
•‘moutM pleces", "mute reeds”, lr
muzikos stoviklės.
Pilnas pasi
rinkimas " smuikom s smičių
lr
‘‘cases“. Pataisome lr atnaujina
me visokių Išdirbysčių phonografus ar Jųjų dalia

A. B.O.

DRUMMERS

FEET

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Redroom Sets » Rūgs
— Radios — Refrigęrators —
Washers — Mangels — and
Stovės.

*Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 §outh Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

SERVICE

HURT?

AR SKAUDA KOJOS?
Dėl geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

NEŽICRINT BUK BCNA - NAGOSE - SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOS* — VISA CHICAtįpS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI-

mAPGLTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa*

“NO PAIN” Patentuoti
Arches,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.
“HEALTH SHOĘS.” Paduškaitės dėl Komų, Callouses
ir Buniona.

Amerikoje!

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

V/HFC-1450 kil,!

JA,

6765 So.
Pįbnęt

VVestern Avenue
ė^OvehlU 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI

—

ri

ARBA

REFINANSAVIMUI

PANAUDOKITE PRO«£ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

fC?CY iOA !

rwf

REMONTĄVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

9nAu/t..J.
į -U u f

TAPKITE

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami Ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 4š Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

1

3/?

T£L. TCĄŲUMĮCT

{P

bū

ti baigtas, seimas Jo pata
rimą statybos atžvilgiu priėmė.
4. Seimas pramatydamas
šviesią ateitį akademijai ir
jos statymui ragina, kad šių
metų parengimai būtų ski
riami Statybos Fondui, kas
palengvins ir kongregacijos
ii visuomenės naštą.
5. Seimas užgiria mintį,
kad projektuojama statyba

KEISTUTO SAVINOS <xųd Į.OAN ASSOCIATION

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South ttabted St.
Tet VICtory 1272

W22

FŲĘNITŲĘE

SrtatažipslpMte

PIRKIMO

Atvyk | mflsų jardą h- apžMHKk ata
ką Ir ąnkfttą rū*| LENTŲ—Mlblz---- 3K — SJTOŲ.Ų IR NAMŲ MAUOLĄ. Dėl garažų, porflų, vl*kų, skiepų ir fląta. PASIBARK SŲ
------------------ ‘TAIS dėl konstrakMCSŲ EKįJPEŠT
cljoa Ir pertaisymo namų.
itatymas ųyrai •
C»ah arba Lensvah Išmo^jimąki
HTWINAS,

M Erai

•

Sąv.

CARR-MOODY LUMBER CO.

CRANE COAL COMPANY
5332

Duktė,

PIRM

rft

COKE

Ir

Laika* Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

KOI, KAINOS NEPAKILĘ IK KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU
Geram|o Rfinles Anglys Galinamas Tik IA Toluueemlų Valitljų.
(Valdžios patarimai angllnlnkama nurodo, kad trumpoj ateityj, karia pro
dukcijos dčlel, gclzkellų tranzitas bus žymiai sumažintas namų reikalams;
rilIPILDYKlT SAVO SANDELIUS Iš SUKANČIO PASIRINKIMO:
------ \
WE8T VIRGINIA P»w aliontas Mine Run, M
,*
\
gerų mailių, daug dulkių Ulml*. Perkant & •gOsO.U
3
. \ į tonus arlm daiig.au, už tonų ........................
Į
SmuIkcNOl yra daug pigesni

KOI’PERS

Dziuhak

R A R A P Yra Oer,ausias

ŽIEMAI

I 01ACK BAND LUMP anglys ui

Ų.

♦. ♦ r*

delega

RATII

-Yards 2588

1711 W. 4?th Bt.
Mrs.

l~/Alr\.A\O

visus

auginimą*
“1 X ąr paplatinimai L
189 NO. LA SALLE ST.

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

CO.

Telefonaa: BOULEVARD 0014

I Alk'Aę

nuoširdžiai

ba

FOOT E—Z SHOE SHOP

KITUS

“DRAUGU’

DIENR.

nų

MH

V»^5ar«ilįvwska'i<ringM‘>d«««>j03'
PiUnikas kurs turėio vaną.
ko
birželio
7
d.
Šiame
susimų
'
riKniKaB
, Kurs turėjo Labai dėkoju visoms, ku
ėjo prie šv. Komunijos bir
rinkime
pasirodė,
kad
daug
M*
“
lie
P
os
26
d- Ubdarių
želio 14 d. Malonu visuomet
rios lankė ir patardavo sęr
matyti vyrus šios draugijos narių yra pasilikę su mokės- skyJe- atšauktas, nes nega gapt, nes neturiu savųjų, nei
‘in corpore” dalyvaujtnt dva lais ir dėl to stovi ant iš-|lima «auti bus« dal ?u3,au giminių. Bėdoje, ligoje pa
rinimo vartoti gazoliną. Viesinėj puotoj. Bet tą sekma , braukimo slenksčio.
.v
.
.toj pikniko, parapijos salėj žiųau, kas tikri draugai ir
dienj ne vienam iš džiaugs- Kiekvienam nariui privalu bus pramOga. Yra atspaus draugės. Ne vien sergant,
mo ašara nuriedėjo matant yra žinoti, kad jei neužsi-1 dintos knygutės su tikietais bet ir keliant iš ligos atėjus
tėvus su sūnumis sykiu ei- mokamokesčių per tris mė- laimėjimui trijų dovanų. gimtadieniui suąiriuko dide
nant prie altoriaus. Mat, sū nesiūs, jis lieka suspenduo
Kiekvienas narys privalo už lis būrys pasveikinti, pa
nūs pareiškė savo tėvams tas gauti pašalpą iš draugi
simokėti po $1.00, ar par guosti ir apvainikavo mano
“Tėvų Dienoje” meilę ir pa jos iždo, o neužsimokėjus
duos knygutės tikietus, ar vargelius ir bėdas dideliais
garbą.
per šešis mėnesius, jis lieka ne. Taip yra draugios nu bukietais gėlių, kurias labai
Po visam parapijos sve išbraukiamas iš draugijos.
tarta. Iš ąnksto kviečiame myliu, ir gausiomis dovano
tainėje kun. A. Baltutis at
visus narius dalyvauti tam mis. Negaliu ir nemoku tin
kalbėjo maldą bendriems Pasirodo, kad dažniausiai
parengime, taipgi pasikvies karnai padėkoti už jūsų rū
pačių
narių
apsileidimas,
ku

pusryčiam? ir džiaugėsi tu
ti ir savo draugus, kad pa pestį dėl manęs. Rodos, ne
rįs tokių vyrų Šv. Vardo ris priveda prie nesmagumų.
Nariai privalo lankyti susi- rengimas būtų sėkmingas. užsitarnavau tiek daug.
draugijoj
Labai dękoju tėveliui kun.
PusryŽįų išlaidas padengė nnkun"» lr 2,Q0ti' kaa e5ti Bus gera muzika ir viskas
4. Plaučiui už Įapkymą,
narys Sv., .Vardo ir biznie-■draugijos nutarta. Tada ne kaip piknike.
maldas ir dovanas; kun. A.
rius Marąuette Parke Jonas, reUtSs akl*stls’ kad draų8‘Tos pramogos komisija Jagminui *už maldas ir pa
Kodis. Po pusryčių Rokas 3a ta ir
neSeKii dar0- susideda iš sekančių asme
sveikinimą ; O. žižienei ir
Yerkes, buvęs pirmininkas.: DauSelis nariW’ neSav« Pa’ nų: J. Zauros, J. Gribausko
jos
vaikeliams už puikias
šalpos, kaltina valdybą, kad ir E. Mikučio. Visi ji? yra
perskaitė naują valdybą
Dvasios vadas pasiliko neišmokama pašalpa, arba plačiai žinomi, čia augę vei eiles ir deklamavimą vardo
dienoje, net prie ašarų pri
kun. S. Petrauskas, pirm. pomirtinė. Čia ne valdybos kėjai.
•
J ėjau. Ačiū Juakams, šarkieAntanas Kaminskas, Vincen kaltė, bet paties nario apsi Šv. Antano draugija per nei, mano globėjams Saba
tas Strakalaitis — v:ce pir- leidimas. Valdyba privalo pastarąjį pusmetį yra daug liauskams,
Atkočiūnams.
mininkas; Edmundas Nor- daboti draugijos konstituciją, kad ji nebūtų peržengta. Pasidėjus prie visuomenės i Daug, daug ačiū M- Ką?iūbūt — raštininku, Adomas
šv. Antano draugija nėra reikaių ir parapijos labo. Ir naitei; ji pirmiausiai pra
Oškeliūnas — iždininku, Pr.
nei vienam nariui atsakius šiame susirinkime senelių dėjo manim rūpintis; LipKetter — maršalka.
. .
_
,, pašalpą ąr pomirtinę, jei na- prieglaudos statybai paau- nickienei, V. Švarcaitei,
Nartai pneme nauj, vai.
Nuo kojo $500 ir Kareivių drau Sireikaitei, KalęsįnskaRęi,
dybą dideliu aplodismentų. m3 metų prik|ausau drau. gijos piknikui $5.00. Sv. An- Jančauskaitei, AntikauakaiDraugija rengia pikniką gijai esu iįbuvęs pirmjnin.: tano draugija su kiekviena tei, Petrauskaitei, Ralienei
liepos 5 d. Worth Grove,! Ru
metus jr esu llūdlnin. kita rimta draugija genai jos dukteriai Bronei, F. Še6600 West lllth St. Savi- ku kad draugija vi3iema pil. | sugyvena ir remia vienos metui, Cicienienei, p. Petninkai Marijona ir Justinas nai išmoka Jcį draugija lai. kitas. Taigi, visiems Ciceros kiūtęi už paminklinę dova
Matkevičiai šį savo gražų ko pareigo3 sav0 narilMnB lietuviams vyrams — kata ną; už brangias gėles pir
piknikų daržą pažadėjo dy-ikmoksti ka3 prikiausOi tai ,ikams naudinga priklausy miausiai R. Mazeltaųskienei
..kaj.Šv., Vardo šips parapijos ir nariai turi sumokėti pri ti prie tos draugijos. Šv. An Ę. Ritautienei, S. Remeikie
draugijai. Dar paaukojo ir klausomus mokesčius ir be tano draugijos atstovai vi- nei, Gripcaiteį, M. Ambotie
bačką alaus. Nariai labai dė to lankyti susirinkimus. Kas E’Jomet lanko Federacijos
kingi Matkevičiams už duos- neseka draugijos veikimo, susirinkimus ir Labd. Sąjunnumą. Į pikniką įžangos ne-L nežino kokįe daromi cu. gos posėdžius ir praneša CONRAD
bus. Visi prašomi atsilaaky-|tarimai Draugijos susirin. draugijai pranešimus, kas jų
ti
Studija JrnngU plr
kimai laikomi kas mėnuo veikiama.
«ao» rtlŪM au mo
uflal
Narys Jonas Jankauskas, pirmą sekmadienį 1 vai. pogįame susirinkime išmo- dernUkomla
domia lr Hollywood
Darba,
biznierius Marąuette Parke, piet parapijos mokyklos keta pašalpos dviems ligo- Hlaaomlu,
O^ątuolaa.
prisižadėjo savo troku nu kambaryje.
niams. Pajamų buvo $65.35.
vežti ir atgal parvežti tuos, Šis susirinkimas buvo pus- išmokėta $30.00. Draugijos 420 W. 63rd Street
kurie neturi automobilio.
TęL: Bhnlo - ENGlewood $88$
metinis ir nariai kviesti at- turtas siekia $3,863.17.
Trokas stovės prie bažny
Ba.: r ENGiewood 5840
virutėmis;
be
to
platus
pra

Ą.
Valąęčlųs
čios.
nešimas tilpo “Drauge” ir
Draugija tą pačią dieną,
birželio 14 d., surengė pus
ryčius vaikučiams, k u r i e |
vvholesale
I
Gražiausias Pasirinkimas Jąunavędėms
baigė parapijos mokyklą.
>•
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A. Stritch; atsižvelgiant į
tai, kąd J. E. arkiv^^pąs,
po blružgirdamas ^šį projektą ir
yks
troškiąją, tačiau, patriotiz*
v
Rezoliucijoj
ma ąt
?5-ARtr
ačvrt&J Peiškia a
šilu

Susirinkimai
J« rų tuojau

$118

Jos.

M- Mozeris Sec’y.
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Chicagoje katalikiškųjų ligoninių
atstovų suvažiavimas

FALLA ATIDUODA GUM^

Vysk. O'Hara griežtai pasmerkė ir at

Trečndienia. birž. 17. 1942

Australiečiai žavisi lietuviškomis
dainomis
Lietuviai ilgisi savo gimtojo krašto.

metė pažiūrg, kad iš gailestingumo ga

Lietuviškos

lima kenčiančiam žmogui nutraukti

Brisbane katedroje.

gyvybę
Pirmadienį, birželio 15
dieną, Chicagoje Stevens
viešbutyje prasidėjo katali
kiškų ligoninių asociacijos
dvidešimts septyntasis me
tinis suvažiavimas, kurs tę
sis iki penktadienio.
Šiame katalikų ligoninių
asociacijos suvažiavime ats
tovaujama penki šimtai ka
talikiškų ligoninių ir daly
vauja daugiau kaip 2,000 de
legatų ir norsių seserų.
Suvažiavimas pradėtas iš
kilminngomis šv. mišiomis,
kurias laikė arkivyskupas
Samuel A. Stritch, o pamok
slą pasakė vyskupas Edwin
V. O’ Hara, Kansas City,
kuris savo kalboje pabrėžė,
kad krikščioniškoji meilė
viską daro, kad būtų suma
žinti žmonių skausmai. Bet
moderniškas žmogus dau
giau bijo skausmų, negu my
Ii artimą, todėl jis iš gailes
tingumo nori atimti skaus
mus kenčiančiam žmogui gy
vybę. Vyskupas O’Hara grie
žtai pasmerkė ir atmetė kai
kurių žmonių keistą pažiū
rą, kad iš gailestingumo ga
lima kenčiančiam žmogui
nutraukti gyvybę.

Dr. R. E. Britt, Senior instructor in psychiatry of the
St. Louis University medical’
school, savo paskaitoj pas
tebėjo, kad alkoholikų tarp
5 .ir 10 procentų randasi be
£’ x
_
pročių ligoninėse. Tyrinėji
("Draugu." Acme telephoto)
mai parodo, sako Dr. E.
Falla, prezidento Roosevelto famous Scotty, atiduoda
Britt, kad alkoholikai gau savč guminius žaislus gumos vajaus metu.
na epilepsiją ar kokias pro
to ligas. Perdidelis girtokliavimas rodo šiokį ar kito
kį žmogaus nenormalumą.
Todėl tenka gyvai ausirūpin
Viena iš svarbiausių priemonių povan
ti girtokliaujančių psięhinui
gtoviu ir juos gydyti, pasdeniniams laivams naikinti yra potebėjo Dr. E. Britt.

Kaip gaudomi povandeniniai laivai

pamaldos

Šv.

Stepono

Bolševikams
okupavus | la. kažkoks tėvynės ilgesys
Lietuvą, lietuviai Anglijos i išblokštiems toli nuo gimto
piliečiai turėjo apleisti Lie sios Lietuvos į nežinomas
tuvos žemę ir nukeliavo į Australijos džiungles, kur
Australiją.
jokios lietuviškos dvasios
šiomis dienomis iš Austrą negalima rasti. Taip rodos
lijos Chicagoje muzikas A. miela, kaip pradedam ir už
Pocius gavo iš kun. J. Ta traukiam lietuvišką daine
mulio laišką, kuriame dėko lę. Kažkaip ir linksmiau pa
ja jam už lietuviškąjį gies sidaro. Dainuojam iš atmin
myną, prisiųstą į Australi ties, nes jokių gaidų neturi
jąme.
Kartais pademonstruojam
Kun. J. Tamulis savo laiš
ke rašo: “Nenorėčiau būti savo lietuviškas dainas vie
įkyrus visokiais prašymais tos australiečiams, kurie su
ir varginti jus. Bet jei kada didžiausiu pamėgimu klau
nors ateity turėtumėte atlie sosi”.
Kartais turime lietuviš
karnų gaidų su lietuviškom
liaudies dainom ir nebūtų kas pamaldas šv. Stepono
sunkumo mums prisiųsti — Brislave katedroje”.
mes lietuviai labai apsidžiau
gtumėm. Ištikrųjų labai sun
ku rasti
Australijoje ką 16 aukštu namas
>
nors lietuviško. Stačiai neį
manoma. O kaip dažnai ky- paskirtas varžytinėms

X L. Vyčių Chicago aps
krities svarbus susirinkimas
bus birželio 18 d. ketvirta
dienio vakarą Aušros Vartų
parap. salėj. Visų kuopų at
stovų dalyvavimas yra bū
tinas.
X Phil Klikūnas, Loyola
universiteto medicinos stu
dentas ir kurį laiką buvęs
“Draugo” raštinėje, liuosnoriu stoja kariuomenėn — oro korpusan — komunika
cijos skyriun. Jis yra vie
natinis sūnus senų ir žino
mų West Side gyventojų ir
nuolatinių “Draugo” ir “Lai
vo” skaitytojų.

X Jurgio ir Julės Pūkelių,
vandeninės aitvaros".
gyvenančių 7334 So. Lowe
Avė., dukrelė Teresė šįmet
Gaudyti jūroj povandeni
Aplankę naikintuvai apsebaigė St. Leo (aičių) para
Chicagoje senos gumos nius laivus yra gana sunku, ja tą vietą dar didesnėms
pijos pradžios mokyklą su
tačiau technika šioj srity bombomis, turinčiom 350
pasižymėjimu (lietuviai vi
vajus sėkmingas
jau pateikė tiek priemonių, sv. sprogstamosios medžia
sur pasirodo gabūs) ir lai
kad šiandien povandini- gos, ir povandenimis laivas
mėjo stipendiją į Šv. Pran
Chicagoje birželio m. 15 niams. laivams jūroje jau patenka į palaipsniu siaurė
ciškaus aukštesnę mokyklą.
dieną prasidėjo gyvas ir darosi riestai. Jie gaudomi jantį ugnies ratą, iš kurio
Gabiai savo dukrelei tėvai
Nesumokėjo $400,000
smarkus senos gumos vajus. ir naikinami.
labai retai kada ištrunka. Norėjo pakelti
buvo iškėlę puotą ir apdo
Rezultatai nepaprastai geri.
Kartais
reikalinga
ir
gana
Viena iš svabriausių prieBirž. 30 d., apie pietus bus vanojo.
Pirmadienį ir antradienį į
ilgai
šiuo
būdu
valtį
bom

mokestį
keleiviams
išparduotas iš varžytinių še
X Kun. J. Juškos trijų
gazolino stotis pristatyta monų povandeniniams lai barduoti, ligi vandens pavir
šiolikos auktų namas, kuris metų mirties sukaktis pri
vams naikinti yra sprogsta
eleveiforiais
dešimtimis tonų senos gu
randasi 123 West Madison
masis “karavanas” arba “po šiuje pasirodo tepalų sluok
mos.
snis
ar
kitų
iškilusių
laivo
str. Namas parduodamas iš puola ketvirtadienį, birželio
vandeninis aitvaras”. Tai
Chicago eleveitorių kom varžytinių todėl, kad savi 18 d. Atminimas — gedulo
Mr. Leverone’s praneša, yra panašus į torpedą prie likučių.
kad pirmadienį, birželio 15 taisas, turįs sparnus, eleva
Povandeniniai laivai gali panija buvo Įteikusi Illinois ninkas nesumokėjo apie iškilmingos šv. Mišios už ve
lionio sielą bus laikomos bedieną į vieną gazolino stotį torių ir vairą, prikrautas plaukti žymiai giliau, negu Commerce Commission peti ! $400,000 taksų.
atvežta 60 tonų senos gu smarkiai sprogstamos me- 100 pėdų, tada lakūnai jau ciją — prašymą, kad būtų
Minimam namui varžyti
leista
pakelti
už
važiavimą
jų
neįžiūri.
Todėl
buvo
išras
nes paskelbė County collecINFORMACIJOS GALVA mos, daugiausia iš vienos idžiag08> Du tokius “aitva•industrialė8
m
eleveitoriais
nuo
10
iki
12
firmos.
tos
naikintuvams
‘
‘
ausys
”
,
torius John Toman ir jos
rus naikintuvas velka iš sa
centų. Pereitą pirmadienį įvyks County rūmuose.
Senos gumos vajus tęsis lių, prikabinęs juos ilgais arba moksliškai tariant,
Chicagos eleveitorių kompa
iki birželio 30 dienos vidur daugiau kaip tūkstančio pė
Bet šios varžytinės bus
Hydrofonai
nijos
peticiją,
kaipo
nepanakčio, todėl pasistenkime dų ilgio lynais. “Karavanai”
ypatingos tuo, kad County
! matuotą, Illinois Commerce valdyba nustatytys varžo
per šią savaitę nereikalingą velkami lynų tam tikroje iš
Tai ypatingi mikrofonai, Commission atmetė.
ir nebevartojamą gumą pris anksto nustatytoje gilumo
mojo namo kainą ir jei nie
pritaisyti apačioje laivo,, ku
tatyti į artimiausią gazolino je. Naikintuvas su dviem
Chicagos eleveitorių kom kas neviršys
nustatytos
rie sugauna, kad ir labai to
stotį. Už vieną svarą senos “karavanais” iš šalių apima
panijos prašymas, kad gale County kainos, tai tas na
li esančios povandeninės vai
gumos gausite po centą.
daugiau kaip kokią penktą ties motorų ir propelerių -tų pakelti mokestį už važia mas atiteks County žinion.
dalį mailos pločio ruožą, ir garsus. Dieną ir naktį budi vimą eleveitoriais jau antrą Iki šiol šis varžytinių bū
kad povandeninis laivas už operatorius, uždarytas labai kartą atmetamas. Pirmą das nebuvo vartojamas, bet
Raudonkepuriai
kabina lyną, beveik visuo sandariame nuo pašalinių kartą peticija dėl pakėlimo dabar norima išbandyti jo
eleveitoriais važi sėkmingumą.
pralaimėjo $1,600,000 met susiduria su aitvaru ir garsų izoliuotame kambary, mokesčio
nėjant
buvo
įteikta šių metų
Taip pat yra pasiųsti ir
šiam sprogus, paskęsta. Nai ir kada išgirsta valties mo
A. a. kun. J. Juška
vasario
15
dieną.
kitiems keliems namų savi
kintuvams padeda ir lėktu torus, praneša laivo vadovy
teisme ieškinį
ninkams raštai, kuriais ragi nediktinų vienuolyne, Mun
vai.
bei, kuri naikintuvu išraižo
tuvas
irgi
sustoja
vietoje
ir
narna sumokėti stambias ne delein, III. Giminės, draugai
Draugija The Brotherhood
skersai ir išilgai visą apy
laukia
ligi
vėl
hydrofonas
sumokėtas taksas, kurios ir ir pažįstamieji kviečiami da
of Red Caps, turinti 1,100 Naikintuvų priešaky skren linkę, ir klauso, kurioje vie
praneš,
kad
motoras
jau
vei
da
lėktuvai
ir
stebi
iš
vir

gi viršija šimtą tūkstančių. lyvauti atminime. Kun. Juš
narių, kurie tarnauja aštuo
toj garsiausiai girdėti mo
kia.
Jie
žino,
kad
laivas
te

šaus
jūrų,
kurioje
lakūnas
ka yra buvęs vikaru šv. Kry
linijose,
toro garsas.
(“Draugai* Acme telephoto) I niose geležinkelių
nai
negali
amžinai
pasilikti,
aiškiai
m^to
iki
100
pėdų
gi

žiaus parapijoj.
Elmer C. Davis, radio ko buvo užvedusi byla, kad
Toje vetoje, kur aiškiau
. i
nes
užsibaigs
oro
atsarga.
lumo.
mentatorius ir pasaulinis jiems buvo išmokoma maža
siai girdėti povandeninio lai
Chicagiečiai
X
Stefanija
Mickevičiūtė,
Dažnai pasitaiko, kad laikeliautojas, paskirtas karo algą ir buvę maži tipsai nuo
vo motoro garsas, jie leidžia
duktė dain. Mickevičienės,
Pastebėjęs povandeninį lai į vandenį didelę plaukiančią !vo įgula griebiasi apgaulės stoja į laivyną
informacijos viršininku.
1938-1940 metų.
4401 So. Rockwell St., Ne
Geležinkelių raudonkepu vą, radijo siųstuvėliu prane bonią, kuri jiems parodo ir stengisi apdumti akis, pa
kalto Prasidėjimo Panelės
ša laivams jo vietą ir, ligi vietą, o paskui plaukioja j leisdami į viršų ddelį kiekį
Birželio 14 d. chicagiečių Šv. parapijos mokyklą bai
riai,
kurie
patarnauja
kelei

Turi $20,000,000
tepalo ir kokių nors malka- buvo įstojusių į
laivyną gė su pasižymėjimais, ypa
viams, reikalavo, kad būtų jie atplauks, jis pats bando aplink tą bonią ratu ir
galių.
Jiems
ankščiau
pa

3,229, o jau birželio 15 dieną tingai rašyboje. Rudenį ža
Indianos valstybės komite jiems nuo 1938-1940 metų iš pataikyti į povandeninį Jaisisekdavo
šituo
būdu
apgau
Sėja
bombas
chicagiečių buvo įstojusių į da pradėti lankyti šv. Ka
tas svarstė kaip sunaudoti mokėta $1,600,000. Bet šį jų įvą tam tikromis sprogstanti jį persekiojantį naikintu laivyną 3,604.
4
tuos $20,000,000, kurie da reikalavimą teismas užva- čiomis nustatytoje gilumoje
zimiero akademiją. Ta pro
Šitą veiksmą jūrininkai vą, kuris liaudavosi jį perse
bar yra valstijos kasoje.
k ar atmetė.
bombomis.
•
ga tėvai dukteriai iškėlė puo
vadina “kiaušinių dėjmo kon kiojęs. Bet dabar jau išrado
tą, per kurią buvo ir gau
! kursu”. Nakintuvas gali iš prietaisą, kuris užbėga šito Paryžiuje ir toliau
siai apdovanota.
vystyti per 40 mailų į valan kiems šposams už akių.
Šis prietaisas yra radijo sprogdinamos bombos
X Antanin Holy, miręs
dą greitį, o povandeninis
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
siųstuvas,
kuris
siunčia
ban
Čekoslovakijos konsulas Chi
laivas vos kokia 15 mailų.
TanpykH apaangotoj Įatalgoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart apdraudos mes turime didžiau*) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
cago
j, vakar iškilmingai pa
Povandeninis laivas gali gas statemenai į jūros dug
BERLYNAS, birž. 15. —
plaukti kur nori, vistiek nai ną ir vėl jos sugauna iš ten Vokiečiai per radiją paskel laidotas. Laidotuvėse daly
Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau
kintuvas užbėgs jam už begrįžtančias ir tokiu būdu bė, kad Paryžiuje miesto vavo tūkstantinė Chicago
akių ir pasės po nosim ke atstumą ligi jūros dugno ir gubernatoriaus Charles Mag čekoslovakų minia, daug
tos vietos dugno išvaizdą. ny ofisuose, miesto rotužė- taip pat žmonių draugingų
lias dešimts bombų.
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO*
Povandeninių laivų kapi Tuo momentu, kai naikintu je, susprogdinta bomba ir tautų. Oficialiu Čekoslovaki
Jastin Mackiewich, Pres. and Mgr.
tonai griebiasi visokių pre- vas plaukia viršum povande padaryta nuostolių. Du as jos vyriausybės atstovu bu
4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRGINIA 1141
monių. Jie nusiledža kiek ninio laivo, aparatas užrašo menys sužeista. Pq sprogi vo atvykęs iš New York dr.
galint giliau ir sustabdo mo ir laivo išvaizdą ir atstumą. mo netrukus nacių valdoma Papanek. Lietuvius atstova
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C.
torus. Tačiau naikintuvas ir Šis metodas yra labai tiks prancūzų policija tuojau už vo mūsų konsulas P. DaužDaily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon. Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
gi žino tą šposą, nes hydno- lus, Ir jis naudojamos abie blokavo visą distriktą tiks vardis. Laidotuvėse dalyva
vo ir J. Daužvardienė.
fonas jau tyli. Tada naikin- jų kariaujančių pusių.
lu sugauti bombininkus.
zl ■<
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