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Amerikos Aviacija Veikia Egipte
I Amerikiečiai
PEIKIA BIUROKRATUS. ,
„dosSoWashingtone
wetų„ Rits pirmasis
™basa' bombardavo
*■■■■*w
sekretorius Vladimir Bazykin, kalbėdamas Russian
Relief Society pokylyje University klube pareiškė, kad
sovietų vyriausybės pirma
sis uždavinys laimėti karą.
Bet, štai, Washingtone, sa
kė Bazykin, biurokratai per
daug laiko eikvoja apgalvo
dami įvairiausius taikos
planus. Ne laikas galvoti
apie kokius nors taikos pla
nus, kai Hitleris dar nesuklupdytas, sakė sekretorius.

Japonų žygiai
500

U. S. BASES

Bengasi

Laivyno ekspertai Roosevelto
Churchillo konferencijose
Britų parlamente nepasitenkinimas
pralaimėjimais Libijoję. Laukiama

KAIRO. birž. 23 d.—šian
Churchillo
die paskelbta, jog Jungtinių
Valstybių kariuomenė pa
siuntė atakoms ant Bengasi,
WASHINGTON, birž. 23 Churchillas savo konferen
Libijoje savo didžiuosius ke
d.—Šiandie Prezidentas Roo cijose aptarė kritišką laivi
turių motorų bombanešius.
seveltas ir britų premjeras ninkystės problemą. KonfeBritų aviacijos komunika
rencijosna pakviesti žymiau
USA;
tas pareiškė, jog pereitą sek
sieji ^Amerikos ir britų lai
madienį Jungtinių Valstybių
vyno ekspertai.
StAŠrbĖ ■?
lakūnai kartu su britų lakū
("Draugas" Acme teiephoto*
Baltųjų Rūmų sekretorius
nais bombardavo Bengasi
Japonai nerimsta. Jie užėmė daugiau Aleutians salaičių, nuo Attu iki Kiška. Savo
paskelbė, jog vakar Preziden
uostą ir geležinkelius. Tuo rėžtu jų submarinas apšaudė Vancouver salos pakrantes, Kanadoje, ir Seaside, Oretas ir Churchillas gan ilgai
tarpu britų aštuntoji armija gon, J. A. Valstybėse. Nei vienur, nei kitur nepadaryta nuostolių.
ŽALGIRIO KOVŲ
konferavo us Kinijos užsie
laukia, kad bet kuriuo mo
SUKAKTIS.
CHUNGKINGAS,
birž.
23
nio ministeriu T V. Soong.
mentu ašies kariuomenė pra
d.—Kinijos oficialieji sluog Konferencijose daugia u s i a
Rusai sulaikė nacių atakas
American Slav Congress dėtų žygį Egiptan.
sniai pareiškė, jog japonų paliesta Kinija ir karinė pa
(Midwest di vision) liepos
Padaryta Nuostolių.
prie
Sevastopolio
pastangos
perimti savo kon- rama.
mėnesį rengia Chicagoj su
4
trolėn
svarbiuosius
geležin

Atakoje
padaryta
didelių
važiavimą. Be kitko minės
LONDONAS, birž. 23 d.— kelius rytinėj Kinijoj nepa Atsakingi diplomati n i a i
MASKVA, birž. 23 d. — didesnes kariuomenės pajė
Žalgirio kovų sukaktį. Suva nuostolių ir sukelta milžiniš
Rusai šiandie paskelbė, jog gas ir mašineriją buvo pra Pereitą naktį britų bombo vyko ir jie buvo sulaikyti sluogsniai pareiškia, jog
žiavimo skelbime pažymima, ki gaisrai.
nešiai tretį kartą į keturias Kvvantunge ir Kiangsi pro Prezidentas ir ministeris pi r
kad ties Žalgiriu 1410 me Britų aviacijos daliniai Sevastopolio gynėjai atmu laužę pirmesnes apsaugos
mininkas savo oknferencijodienas bombardavo Emde- vincijoj.
tais vokiečius kryžiuočius tuo pačiu laiku atakavo ki šė vokiečius, kurie buvo pra- linijas, bet jiems nepavykę
se aptarsią svarbiausia su
ną, Vokietijos laivyno bazę.
pasiekti
antrinių
tvirtovės
silaužę
pro
tvirtovės
apsau

tas
Libijos
vietas.
Atakų
nugalėję susibūrę slavai, ku
Japonai panaudojo dau stiprinimą pozicijų Egipte.,
Patikimi šaltiniai praneša,
linijų.
riems Jagiela vadovavęs. O metu susprogdinta aerodro gos linijas.
giausia kariuomenės ir avi artimoj ateityj pravesti ame
jog ataka buvo smarki ir
Karo pranešimai pareiš 10,000,000 Nacių.
tie slavai buvę: lenkų, lietu mai, pašauta vienas trans
acijos, negu kitur Kinijos rikiečių-britų aviacijos ofęnsėkminga.
vių, rusų ir čekų kariuome portas ir torpedomis patai kia, jog paskutiniosiose ata Tuo vienerių metų karo
fronte, bet jiems nepavyko syvą prieš Vokietiją, padi
kyta
į
Afrikon
vykstantį
kose
naciai,
panaudodami
Britai paskelbė, jog šioje uždaryti 50 mylių fronto dinti Amerikos-Anglijos pa
nės.
peržvalgoj rusai pareiškia,
ašies prekybinį laivą.
atakoje žuvo šeši anglų or plyšį.
ramą Rusijai, sustiprinti
jog vokiečių nuostoliai šie-'
Maironio Lietuvos istori Tuo tarpu kariuomenės
laiviai.
kia dešimties milijonų ka
Pasak kinų, kovos tebe Amerikos aviacijos ir sub
joje pasakyta, kad Jagiela veiksmai Egipto pasienyje
Kiti britų bombanešiai ap vyksta aplink Shangjao, ry marinų veikimą prieš japo
riuomenės, kai tuo pačiu
vadovavo tik lenkams, o Vy laikinai susilpnėjo ir tik pa- Japonų svajonės
laiku žuvę 4,500,000 rusų ir mėtė bombomis nacių aero tuose ir Kweiki, vakaruose. nus ir antrąjį frontą Euro
tautas Didysis—liėtuviams, kartotini priešo sargybinių
TOKIJO,
birž.
23
d.
—
poje sudaryti.
dromus ir kitus karinius tai
gudams ir totoriams.
įsiveržimai prie Fort Capuz- Tokijo radio paskelbė, jog vokiečiai jau nebegalį pra kinius Olandijoje, Belgijoje Taip pat sulaikyta japonų
pastangos įsiveržti Fukien
vesti visuotinos ofensyvos.
zo tebevyksta.
po japonų atakos Oregono
pajūrio provincijon iš Kian
Sovietų informacijos biu ir Prancūzijoje.
DAKTARAI KARO METU.
LONDONAS, birž. 23 d._
pajūryje, Amerikos gy ras specialiam pareiškime
Nacių žinių agentūra pa gsi.
Neseniai American Medi
šiandie
Anglijos parlamento
ventojai nuo Kanados iki paskelbė, jog nukautų nacių skelbė, jog Emdeno atakoje Shanghajus ir Singapūras. žemesniesiems rūmams, ku
cal Association vienas virši Kongrese norima
Meksikos esą “panikoje ir kareivių skaičius siekiąs ne pašauta trys britų bombane
ninkų pareiškė, kad karo karo reikmenų namie
Kinai pareiškia, jog japo rie nepatenkinti kariniais
šiai.
metu daktarai, matyt, bus
didelėmis grupėmis kraus mažiau 3,500,000.
nams yra būtina, kad galė pralaimėjimais Ligijoje ir
WASHINGTON, birž. 23 tosi krašto gilumon.”
“racijonuojami,” nes daug
Tikis Pralaimėjimų.
tų sujungti Shanghajų ir bendrai karo vadovybes stra
daktarų pašaukta karo tar d.—Japonų įsiveržimas Aleu
RAF bombardavo
Radio taip pat pareiš
Singapūrą geležink e 1 i a i s, tegija, užtikrinta, jog netru
Rusai
sutinka,
jog
Hitle

tų
salosna
ir
ašies
submarinybon ir tūkstančiai dar
nes tada jie galėtų užtikrin kus Londonan grįšiąs minis
nų nuolatinės atakos Ame kė, jog visiems civiliams rio karo pajėgumas dar te Burnos bazes
daugiau bus šaukiama.
ti sau sekmingesnes kovas teris pirmininkas Churchill,
Amerikos medikai, • kaip rikos pakraščiuose iškėlė Hawaii gyventojams “įsi- bėra didelis ir esą galima
kuris asmeniai atsakysiąs
NEW DELHI, birž. 23 d. prieš sąjungininkes tautas.
žinoma, mielai aukojasi ša sugestijas kongreso sluogs- kyta” išsikraustyt iš sa tikėtis lokalinių prlaimėjirūmų posėdyje į kaltinimus.
Kitas japonų tikslas yra
lies ir laisvės apsaugai ir niuose, kad kai kurie karo lų. (Tikrumoj Įeit. gen. mų, bet šie pralaimėjimai —Britų štabas šiandie pas
karo laimėjimui. Apleidę reikmenys, būtų paliekami Emmons tik kvietė civi tik pratęsdą galutiną nacių kelbė, jog vakar britų avia panaikinti galimas sąjungn- Maj. Clement Attlee pa
cija pravedė tris atakas ninkų bazes Kinijoje, kurios reiškė parlamento atsto
profesiją seni gydytojai Amerikos apsaugai.
lius gyventojus išsikraus pralaimėjimą.
vams, jog Washingtone konBuranoje. Akyabas atakuota
šiandie grįžta atgal gydyto Šen. Ellender, laivyno ko tyt, bet neįsakė/.
Laimėjimą dar labiau pa du kartus ir Magwe aerodro gali būti panaudotos ata fe mojančiam su Prezidentu
koms ant Japonijos.
jauti—užimti vietas jaunes misijos narys, pareiškė, jog
greitinusi Rusijos - Anglijos mas vieną kartą.
Rooseveltu premjerai pra
niųjų daktarų, kurie pašauk jis esąs įsitikinęs, kad dau
sutartis ir susitarimas su
Kinų sluogsniai pripažįs nešta, kad jo “laukiazna
ti tarnybon. Daktarams ten gelis amerikiečių, kaip ir
Pirmojoje atakoje Akyabe ta, jog iki šiol japonai yra
Jungtinėmis Valstybėmis.
šiam krašte.”
Amerikos
vokiečių
ka daug sunkaus darbo. Šią jis pats, stebisi, kodėl “mes
susprogdinta keliai ir pasta užėmę didelį skaičių Kinijos
naštą jiems gali palengvinti turime siųsti karo reikme
tai, kai antrojoje bombomis miestų, bet lemiamosios ko Nepasitikėjimo Rezoliucija.
užuojauta
čekams
Chile
įspėjo
patys pacientai negaišinda nis, kai dauguma jų pagau
apmėtyta pats Akyabo mie vos dar neprasidėjusios. Tuo Pohtiniai stebėtojai įsiti
mi daktarams laiko. Paci- nama” priešo.
stas.
NEW YORKAS, birž. 23 ašies valstybes
pačiu laiku jie kreipės į są kinę, kad žemesniuosiuose
jentai neturėtų šaukti dak Pasak jo, daugelis šių d.—Amerikos vokiečių dele
jungininkus prašydami dau rūmuose gali būti įneštas
tarų į namus, jei patys gali reikmenų galėjo būti panau gacija, paskirta GermanSANTIAGO, Chile, birž.
giau amunicijos.
nepasitikėjimo sumanym a s
nueiti į jų kabinetus.
dota “apgynimui mūsų pa American Emergency kon 23 d. — Užsienio ministeris Kariuomenė svarsto
prieš svarstymą Libijos pro
čių krašto nuo nedovanotino ferencijos ir atstovaują 50,- Ernesto Barros paskelbė gelžkelį Alaskon
blemos.
Naciai sušaudė
000
Amerikos
vokiečių,
ap

neaiškų
įspėjimą
ašies
vals

submarinų
pavojaus.
”
DARBININKŲ UNIJOS.
Tuo pačiu laukiama, kad
silankė pas Čekoslovakijos tybėms, jog vokiečių subma
WASHINGTON, birž. 23 dar 130 čekų
Darbininkų unijos J. A.
dabartinė Churchillo vy
Valstybėse yra stambiausi perijodiniai skelbtų savo fi užsienio reikalų ministerį rinų atakos ant Chilės laivų d. — Sąryšyj su didėjančiu
riausybė pareikalautų pasi
bizniai, rašo Industrial News nansinius stovius, kaip tai Jan Masaryk, kad pareikštų Amerikos pajūryje “suda susirūpinimu dėl japonų ka STOCKHOLMAS, birž. 23 tikėjimo pareiškimo ir tuo
Re vie w. Unijų pajamos mil daro kiti visi bizniai. Unijos savo užuojautą dėl Lidice rys karo veiksmus, kurių riuomenės pasirodymo Aleu- d.—Svenska Dagbladet Ber būdu priverstų rūmus peržiniškos. Jos skiriasi nuo reikalauja sau specialių pri- miestelio likimo. Lidice mie rimtumo mes negailėsime: tų salyne, kariuomenė šian lyno korespondentas šiandie balsuoti ar Churchillo vy
stelį naciai visškai sunaiki praleisti.”
die paskelbė, jog svarstoma paskelbė, jog naciai Čekoslo
kitų biznių tuo, kad joms vilegijų ir jas turi.
riausybė pasiliks ir toliau ar
no,
jo
vyrus
iššaudė
ir
mo

Savo pareiškime ministe planai geležinkeliui, kuris vakijoj sušaudė dar 130 as turės pasitraukti.
nereikia įsiregistruoti atitin Daug tiesos pasakyta apie
ris turėjo galvoje nacių pra jungtų Jungtines Valstybes menų. šie asmenys sušaudy
karnose vyriausybės įstaigo kai kurias unijas. Bet yra teris ištrėmė.
ti paskutiniosiomis trimis
Maaarykaa pareiškęs, jog nešimą, jog vokiečių subma su Alaska.
se, nė daryti vyriausybei unijų, kurios žmoniškai tvar
Atstovų rūmų komisija dienomis.
jokių savo finansinių sąskai komos, kurių nariai neiš jis nekaltinąs visų vokiečių rinų blokada praplėsta iki
Tai pirmosios aukos po
tų. Jų pajamos yra laisvos naudojami didelėmis duoklė už nacių veiksmus, bet “at Amerikos teritorinių vande sutiko patvirtinti kariuome*
MAKE
nuo taksų. Unijų vadai su mis ir kurios neturi milži sakingieji asmenys turi būti nų. Chile yra viena dviejų nei skiriamą milžinišką biu to, kai naciai pereitą ketvir
EVERY
simeta atkaklion kovon, jei niškų pajamų. Be unijų dar nubausti. Su jais turi būti Pietų Amerikos valstybių, džetą, kurio dalis būtų ski tadienį paskelbė Jog suimta
PAY DAY
keliamas sumanymas, kad bininkai būtų tikri skur- pasielgta taip, kaip jie pasi kuri tebepalaiko diplomate i riama ir minimo geležinkelio ir sušaudyta Heydricho nu
t S* BONO DAY
elgė su mūsų žmonėmis.”
nius santykius su ašimi).
nutiesimui.
žudytojai.
unijos įsiregistruotų, kad džiai.

Kinai sulaikė
japonų žygius

Britai bombardavo
Emdeno bazę
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)

8901 Rabuška, Pranas
8941
Rekašius, Liudas
(Andriejus), born 1918, wor (Vladas), 37, forester, res.
ker, res. Jašiūnai Vilnius Varniai.
8902 Racevičienė, Vincė,
8942 Reinienė, Stefa, 29
90, farmer, res. Gudai Erž (with 2 children 1 & 2 years
vilkas Tauragė.
Oid), res. Madagaskaras, vi8903 Racevičius, Povilas llage, DaugaiLai Utena.
(Juozas), 49, policeman,
8943 Reinys, Jonas (Jero
res. Pušai Skaudvilė.
nimas), 70, farmer.
8904 Racevičienė, Irena,
8944 Reinienė, Grasilija
40, teacher, res. Pušai (Ignas), 55, farmer.
Skaudvilė.
8945 Reinys, Juozas (Iza8905 Racikas, Povilas, 38, jus), 28, farmer.
policeman, res. Pušai Skau
8946 Reinys, Kazimieras
dvilė.
(Jeronimas), 72, farmer.
8906 Racikienė, Irena, 33,
8947 Remertienė, house
teacher.
vvife, res. Vilkaviškis.
8907 Račkus, Lionė (Sta
8948 Reinertas, Petras
sys), 22, res. Jonava.
(Jonas), 40, employee, res.
8908 Račkus, Eroslavas, Vilkaviškis.
19.
8949 Reikalienė, Ona (Sta
8909 Ručinskas, Aleksan sys), 37, house wife, res.
dras, 80, lawyer, res. Šilalė Jekšiškiai Vidiškiai.
Tauragė.
8950 Radišauskas, Algis
8910 Račinskienė, Liudvi (Jonas), 10, res. Margai Lei
ka, 38, housevvife.
palingis Seinai.
8911 Račinskaitė, Halina
8951 Radišauskienė, Ona
(Aleksandras), 15,
(Antanas), 27, farmer.
8912 Račinskas, Kostas
8952 Radišauskas, Jonas
(Motiejus), 39, janitor, res. (Matas), 35, farmer.
Kaunas.
8953 Radimenė, Bronė
8913 Račinskienė, Stasė (Izidorius), 32, seamstress,
(Jurgis), 35, housewife.
res. Krinčinas Biržai.
8914 Račinskas, Vytautas
8954 Radinis, Jonas (Jo(Kostas), 11, student.
nas), 39, employee, res.
8915 Račinskas, Viktoras Krinčinas.
(Jurgis), 35, employee, res.
8955 Radavičius, Vladas,
Plokščiai Šiauliai.
37, res. Kaunas Šančiai.
8916 Račiūnas, Andrius,
8956 Ručinskaitė, Irena
82, Skudžiai Bubleliai Ša (Viktoras), 10, res. Kidu
kiai.
liai šakiai.
8917 Račiūnienė, Petrė
8957 Račinskienė, Liuda
(Motiejus), 66.
(Kazys, born 1908.
8918 Račiūnas, Juozas
8958 Ručinskas, Viktoras,
(Andrius), 35, farmer.
born 1904, employee.
8919 Račiūnienė-Valaity
8959 Rubštienienė, Elžbie
tė, Agota, 24.
ta, 60, housewife, res. Šiau
8920
Račiūnas, Jonas liai.
(Juozas), 3.
8960 Rubšys, Leonas (Sta
8921 Račkauskas, Vytau sys), born 1901, army offi
tas, 60, engmeer, res. Kau cer, res. Vilnius.
nas.
8961 Rubiną vičius, Vy
8922 Račkauskienė-Janu tautas (Ignas), 28, booklaitytė, Justina
(Kaliks keeper, res. Kaunas.
tas), 45, housewife
8962 Rubinavičienė, Agota
8923 Račkauskas, Juozas (Juozas), 56, housewife.
(Vytautas), 18, student.
8963 Rubeževičiutė, Hali8924 Račkauskas, Vytau- na (Vaitiekus), 15, res. ši
tas (Melchioras), 27, emplo lėnai Kuršėnai.
yee, res. Kaunas.
8964 Rubeževičienė, Ona
8925 Račkauskienė, Biru (Kazys), 85, farmer.
ti (Petras), 25, employee,
8965 Rubeže vičius, Vaitie
res. Kaunas.
kus, 50, farmer.
8926 Radalovičienė, Jad
8966 Rožukas, Zigmas

vyga

(Vladislovas),

60, (Flioras), 16, student, res.
houaewife, res. Vilnius.
Veršiai Seinai Leipalingis.
8927 Radalovičienė, Jad
8967 Rožukas Adolfas
vyga, 28, housewife,
res. (Flioras), 18, student.
Šen. Vilna.
8968 Rožukaitė, Juzė (Fli
8928 Radalovičiutė, Ieva, oras), 21, farmer.
7.
8969 Rožukas, Bolius (Fli
8929 Radalovičius, Andrie oras), 25, farmer.
jtis, 3.
8970 Rožukas,
Vladas
8930 Reklaitytė, Asta (Mi (Flioras), 34, farmer.
kas), born 1933, res. Balsu8971 Rožukienė, Juzė, 60,
piai Marijampolė.
farmer.
8931 Reklaitienė, Adelė
8972 Rožukas, Florus, 84,
(Vincas), born 1902, agro farmer.
nomist.
8973 Rožanskaitė, Teresė
8932 Reklaitytė, 10, res. (Mikas), 10, res. Jackonys
Šiauliai.
Kriukai.
8933 Reklaitytė, 8, res.
8974 Rožanskienė-CicelaiŠiauliai.
tė, Karolina, 40, teacher.
8934 Reklaitienė, Adelė,
8975 Rožanskas, Mykolas
39.
(Kazimieras), 55, farmer.
8935 Reklaitienė-Plevokai
8976 Rožaitienė, Marija
tė, Eugenija (Juozas) born (Kazys), 28,
housevvife,
1920, housewife, res. Valki res. Juodeliai Kalvarija.
ninkai Girčupiai.
8977 Rožaitis, Albinas
8936 Rėklaitis, Juozas- Leonardas), 30, farmer.
Vincas, born 1910, employee
8978 Rožaitienė, Marija,
8937 Rekašienė-Maslaus- 63, housevvife.
kaitė, Marija (Juozas), born
8979 Radživanienė, Anta
1897, teacher, res. Pluotinė nina (Antanas), 24, farmer,
Tešliai.
res. Taukadažiai Panoteriai.
8938 Rekašiūtė, Gražina
8980 Radzivanas, Vaclo
(Liudas), 2, res. Varniai vas (Jonas), born 1909,
Telšiai.
farmer.
8939 Rekašius, Eduardas
8981 Radziševskienė, Re
(Liudas), 7.
gina (Antanas), 40, res.
5940 Rekašienė-Algmina- Vilnius.
vičiutė, Jadvyga (Juozas),
8982 Redziševskis, Jose f
bom 1907, teacher.
(Zbignius), 51, former po

★

Trečladienfs, biri 24, 194?

Ar ŽINIOS B LRKSA 53-čio SEIMO

'ii/kaPl/ou. Buy 'UfUlt

WAR BONOS
*
★
Navy Cruisers are bullt ln two
classes. light and heavy. the latter
displacing about 10.000 tons.
Our
navy has about an equal number
oi light and heavy Cruisers, the
10,000 ton Cruiser costing approxlmately $20.000.000. Many Cruisers
are under construction and many
more are needed.

Hartfordo majoro žodis. - Seimas vidutiniškai
gausingas. - Nuotaika gera.

Lietuvių R. K. Susivieny- giedojo Valerija J. Kauni emo Amerikoj 53 seimas pra tytė ir Ona Valionis.
sidėjo birželio 22 d. gražio
Pirmasis seimo posėd:s
mis iškilmėmis bažnyčioj. 9 prasidėjo apie 11 vai. Bond
vai. buvo iškilmingos šv. Mi viešbutyje. Jį pradėjo An
šios, kurias atnašavo prel. tanas Kaunietis. Pasveikinęs
Jonas Ambotas, Šv. Trejy seimą, pristatė L. šimutį,
bes par. klebonas, Hartford, LRKSA pirmininką, atidary
Conn. Jam asistavo kun. Ce- ti seimą. Jis pasakęs įžan
batorius iš Waterbury, Conn. gos žodį pakvietė kun. Jurą.
ir kun. J. Kripas. šv. Mišio- dvasios vadą atkalbėti mai
To pay for these speedy and powše dalyvavo J. E. vyskupas dą. Po to kalbėjo Hartfordo
erful ships with their heavy guns
Henry J. O’Brien, kuris at-' miesto majoras Thomas J.
and armament we mušt buy War
Bonds. Citizens of a large tovvn or
stovavo J. E. Hartfordo vys Spellacy. Be to, įdomias kal
a given community, vvorking in unikupą Maurice F. McAuliffe. bas pasakė Treasury Depar
ty, could buy one of these ships for
the Navy lf they put at least ten
J. E. vysk. O‘Brien pasvei tamento atstovas John Ashpercent of their income ln War
Bonds every pay day.
kino delegatus reikšmingu mead ir National Associa
S. T’tat.ry Dtfiattmrnl
pamokslu, pabrėždamas lie tion of Manufacturers Edtuviškos, katalikiškos ir fra- win Ingraham. Seimą svei
liceman, res. Vilnius.
temališkos
organizacijos kino Federacijos centro pir
8983 Radzevičius, Juozas reikšmę. Jis giliai vertino
mininkas Juoza9 Laučka,
(Antanas), 16, farmer, res.
LRKSA
praeities
nuopelnus
Kunigų Vienybės pirminin
Podvariškiai Trakai.ir
ragino
iš
visų
jėgų
jį
au

8984 ’ Radzevičiūtė, Kazė
kas, kun. Morkūnas, MIC.,
ginti.
(Antanas), 18, farmer.
8985 Radzev.čiutė, Ona Pamokslą sakė kun. Pra sveikino Marianapolio kole
(Jonas), 15, student, res. nas Juras, centro dvasios gijos vardu, Vargonininkų
Liudvinavas Marijampolė. 1 vadas ir Kunigų Vienybės Sąjungos pirmininkas A. A8986 Radzevičienė, Anelė pirmininkas. Jo pamokslas
(Motiejus), „38, farmer.
LIETUVIS DAKTARAS
8987 Radzevičius, Kons- buvo taip turiningas, gražus
OPTOMETRISTAS
tantinas-Keistutis, 7, stu ir progai taip vykusiai pri
Pritaikina akinius
dent, res. Šilėnai Lazdijai. taikintas, kad jo pamokslo,
a t a a k o minga) ui
8988 Radzevičiūtė, Kuni tekstą reiktų ištisai mūsų
prieinamą kainą.
gunda, 12, student.
spaudoje paskelbti.
8989 Radzevičiūtė, Mari Šv. Trejybės par. choras,
JOS F. BUDRIK
ja (Mikas), born 1907, tea varg. Justo Balsio vadovau
KfiAUTUVfcll
cher.
8990 Radzevičiūtė, Irena jamas, gražiai giedojo per 3241 So. Halsted St.
(Bronius), 4, res. Kaunas. iškilmingąsias mišias. Solo
Telefonas:
8991 Radzevičienė, Ona
(Petras), 39, housevvife, res.
Calumet 4591
1 ūkit Malonūs
Kaunas.
8992 Radzevičius, Bronius
DEL RADIO PATAISYMO
AKIMSI
(Anupras), 38, employee, TikSAVO
PASALKITE:
viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
res. Kaunas.
VARINI SOKS
jas modernlBklausla
8993 Radzevičius, Juozas ttegzamlnuotl
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.
(Kazys), 38, vvorker, res.
35 METAI PATYRIMO
DR. G. SERNER
pririnkime akinių, kurte padalina
Kaunas.
vtsų aklų (tempimų. ..
8994 Radzevičius, Leonas
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
(Kostas), born 1905, emplo Dr. John J. Smetana
zo
meti patyrimas
25 metų
Tel. Yards 1829
yee.
Pritaiko Akinius.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
8995 Radzevičius, Felik
OPTO M ETRIŠTAI
Kreivas Akis
sas, farmer, res. Žilviai 1801 So. Ashland Avenue
Ištaiso.
Šiauliai.
Kampas
mpi
lS-tos
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
8996 Radzevičius, Stasys Felefonas: CAN AL 0623, Chlcagc
3401 SO. HALSTED ST.
VALANDOS
(Stasys), 27, vvorker, res. KasdienOFISO
kampas 34th St
»:$0 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiad. lr SeBtad. »:I0 a. m.
Asankiškiai Turgeliai.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Iki
p. m
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutart)
8997 Radzevičienė, Mari
ja (Karolis), 60, housevvife. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
8998 Radušis, Juozas (Juo
Ofiso taL VlRginia 0086
Telefonas: HEMLOCK 0201.
zas), born 1890, employee.
RsuldsncUot tai.: BSVarly 8244
8999 Radušis, Juozas
DR. A. W. PRUSIS
(Vincas), 69, farųaer, res.
DR. T. DUNDULIS
6924 So. VVestern Ava.
Ruda Gižai.
Chieago, m.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9000 Radolskis, Jonas-SilOFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
9:00 ryto iki 12:00 pietų;
varijus (Jonas), born 1913, Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. N Nuo
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet Ir
Trečiadieniais : pagal sutart).
student, res. Vilnius.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
(Bus daugiau).
Trečiadieniais ir Seitadienio vaka
Raą 6998 So. Tzlman Are.

AR ŽINAI, KAD
1852 metais Chieago gy

ventojų turėjo tiktai 38,733.
Iš to skaičiaus “amerikonų"

buvo 19,314, o ateivių 19,419.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS
Speclalisuoja krlmlnallskuoae srityse,
buvo eis
Assistant State’s Attorney
of Cook County
Dabar veda generalln) teisių praktike
po antra&u:

rais pagal sutartį.

Rea. TaL GROvahill 0617
Offica taL HEMlock 4848

TsL OANal 6188

ADVOKATAS

WHIINEY L TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

134 N. LA SALLE ST.
Hoom 2014

TsL BTAte 7571

ir Penktadieniais

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofise vaLt šuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756

Wem

StirH

Kur lota yra gerinu turėti
Išmintį, negu ankną.
Kas bus Ištvermingas llri
galui, tas has Išgelbėtas.
(Mat 10.

22).

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

ToL OANal 6969

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road

Ofisas

Ofiso t«L OANal 8346

lr

Rezidenoija:

2155 VVest Cermak Road

Ofiao vaL: 2-4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Av
Rea. toL: HEMlock 3150

OFISO VALANDOB
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

TaL YARda 8846

2017 So. VVestern Avė.

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto 11d 6 vai. kasdien

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel................ VlRginia 1886

arti 47th Street
vaL: šuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal ■utartį.

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas: HEMlock 5849

4204 Archer Avenue

DR. PETER T. BRAZIS

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL
Trečiad. lr Sekmad. tik suaitariua.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO

VALANDOS:

DR. CHARLES SEGAL

Popiet nuo 1 Iki 3 vai. Vak. 7 Ud 9
Nedėliomia pagal sutart)

GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*

Telefonas CANai 4796

4729 So. Ashland Avė.

DR. PETER J. BARTKUS

(2-troa lnboa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TsL KEDvaj 8886

1913 So. Halsted St

Chieago, UL

OFISO VALANDOB:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Nao 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki I
ir pagal aatartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal aatartį. vaL popiet ir nao 7 iki 8:30 rai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Ras. talsfoaas SHBloy 0

DR. MAURIGE KAHN

TaL Oioaro 1484

DR. S. R. PALUTSIS

•YDYTOJAS IK CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso Tel.: Yards 0994
Bes. Tel.: Kenwood 4800

OFISO VALANDO8:

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 8 iki 4 popiet
7 Ud 9 vakare,
VALANDOB
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
ir pagal aatartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
karais ofisas uždarytas.
Res. 1625 So. SOth Avenue Nedėliomia nao 10 iki 12 vaL dienų.
TaL Cicero 1484
REZIDENCIJA:
3241 West 68th Place
TELEFONAI:
TsL RKPabUe 7868
Office — HEMlock 5524
Emergency — call MlDtvay 0001
TaL OANal 0867
(lietavia)
Bes. — HEMlock 1848.
taL: PROspect 6669
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. JENKINS

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Res.: KBHwood 8107.

744 West 35th Street

3147 S. Halsted St., Chieago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30

Kamp. 15tos gat lr 49th Ct

TsL YABds 6981.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BR AKINIUS PRITAIKO

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

2201 West Cermak Rd.

PHYSICIAN AND SUROEON

DR. V. A. ŠIMKUS

Antradieniais, Ketvirtadieniais

Vai.: 2—4 ir 7-0 vak.

4645 So. Ashland Avenue

TaL YARda 3146

1446 So. 49th Court, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRIKOL’IS

DAKTARAI

DANTISTAS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2423 VVest Marguette Rd.

PERSKAITĘ “DRAUGI”
DUOKITE JĮ KITIEMS

DR. P. ATKOČIONAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ketvirtad. ir Nedaliomis susitarus.

ro sekretorius. Toliau seimo
reikalus tvarko specialiai iš
rinkta vadovybė.

LIETUVIAI

DR. S. BIEŽIS

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos Ud 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CALamet 6877

Popietiniame posėdyje iš
rinkta seimo vadovybė: pir
mininku adv. J. Grisius iš
Chicagos, vice pirmininku
Tranas Jurevičius iš Pitts
ton, Pa., sekretorium Juozas

DR. J. J. SIMONAITIS

OTI8O VALANDO8:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedaliomis pagal sutartį.
One North La Šalie St.
Offica taL YARda 4787
ROOM 1213 — Tel.: RANitolph 8321 Barnų taL PROspact 1980
VALAM DOS: nno 9 ryto Iki S ▼.
FrąkUkuoją vlsuo2ę JeĮwnu2££,

leksis, L. D. S. pirmininkas Laučka iš Brooklyn, N. Y.,
kun. Jonas Švagadys, kun. antruoju sekretorium LeoJ. Balkūnas, kun, J. Simo kadija Žemaitaitė iš Scrannaitis ir kiti.
ton, Pa.
Mandatų komisija sudary Spaudos ir rezoliucijų ko
ta iš: Juozo Puodžiūno iš misijoj dirba: prel. Jonas
Pittston, Pa., Marės Morkū Ambotas, Matas Zujus, k*un.
nienės iš Worcester, Mass., J. Simonaitis, Jesaitis iš
Juozo Tamkevičiaus iš Pitts Pittston, Pa., A. Aleksis iš
burgh, Pa. Delegatams ženk VVaterbury, Conn.
lelius prisegė Veronika Pet Skundų ir prašymų komi
raitienė, Hartford, Conn., sija: Rakauskas iš BingOna Kaunietienė, Hartford,, h
ton, N Y Jurgig
Conn., Bronė Mickūnienė, masonis, Brooklyn, N. Y.,
New Britain, Conn., Joana Budreckis iš Elizabeth, N. J.
Giuodenis, IVatertury, Conn.
Sumanymų komisija — J.
Tvarkdariais paskirti Anta Venclovas, Cleveland, Ohio,
nas Stoškūnas, Pittston, Pa. Matas Kvietkus, W i 1 k e s
ir Juozas Batvinskas, Wil- Barre, Pa. ir Abromaitis iš
kes Barre, Pa.
Tamaųua, Pa.
Balsų skaitymo komisija) Seimas eina gražioje nuo
— J. Vaičaitis, Scranton, Pa., taikoje. Atstovų yra 80.
Jonas Žernauskas, Mahanoy
Pirmąjį ir antrąjį seimo
City, Pa., Antanas Agurkis, posėdį vedė L. Šimutis, sek
Kingston, Pa.
retoriavo V. Kvietkus, cent

DR. ALBERT J. VALIBUS

2500 VVest 63rd Street
OFI8O VALANDOS:
Nao 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal aatartį.
Ofiao telefonaa PROapect 6737
Namu telefonaa VTR«tnia 9481

PHYSIOIAN AND SURGEON
OFISO VALANDOS:

1 Ud 3 ir nuo 6 Ud 8 v. vak.
2408 West 68rd Street

Nuo

Raaidoncija: 6600 So. Artaaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. TeL LAFayette 0094

6 iki 9 vėl. vakare

Tel.: HEMLOCK 2061

DANTISTAS

...

. _

IU UiM

4146 Archer Avenue

PHYSICIAN AND SURGEON
Harrison-Crawford Medical Bldg.

Ofiao Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
•auk REDzie 2868

523 SO. CRAWFORD AVĖ.

(Pulaski Rd.)
Valandos
Nuo
10 Iki 4, 7 iki 9 vak.
VALANDOS:
Sekmadieniais pagal sutartį
Nuo 2 Ud 4 lr nuo 6 Ud 8:80 vak.
o rą
» .
. ___ Rezidencija: 5VEBSTER HOTEL
| Trečiadieniaia nuo 2 ln 4 poptot 2160 Lincoln Park West

6558 So. VVestern Avė.
Kasdien nuo »i90 vat ryto
vaL vak. trečiadieniaia nuo

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

DR. JOSEPH KELLA
OFISO VAJLAMDOSi

Ofiso Tel.: VAN BURKN 5709

DR. EMILY V. KRUKAS

NmteUomia Pagal Sualterlmg

j

Rez, leL; DIVERSEY 6800

dsxūota

TreRa&enls, Er’. 2'4, 1042

SPAUDOS APŽVALGA

KARO LAIVAI LYDI PREKINIUS LAIVUS

(Nr. 8 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. birž. 20 d.)
I. ANGLIŠKOJI SPAUDA
Atlanto čarterio pažadai
dar nesulaužyti

Ryšium su amerikiečiųbritų-sovietų pasitarimais ir
susitarimu, Amerikos spau
doje pasirodė daug komen
tarų.

“The New York Times”
korespondentas Vašingtone
Arthur Krock net dviem
straipsniais, kurių vienas
buvo įdėtas “N. Y. Times”
birželio 12, o kitas birželio
14 dienos laidoje, smulkiai
aprašo derybų eigą, kartu
pažymėdamas, kad tai bu
vęs pirmas rimtas Atlanto
Čarteriui bandymas, kurį jis
pergyveno nepažeistas.
Sovietų vyriausybė reika
lavo iš Anglijos, kad ji ga
rantuotų Rusijos 1941 metų
vakarų sienas, į kurias įei
na Lietuva, Latvija, Estija,
dalis Lenkijos, dalis Rumu
nijos ir Suomijos. Sutikimas
su tais reikalavimais būtų
aiškus Roojsevelto-čurčilio
pasižadėjimo mažoms tau
toms laužymas.
Amerikos vyriausybė prieš
kelis mėnesius sužinojo apie tokius rusų Anglijai sta
tomus reikalavimus. Taip
pat patirta, kad Anglijos
vyriausybė, kad ir nenoro
mis, bus priversta su tais
reikalavimais sutikti. Mat,
anglams karas arti, o ru
sams atrodė, kad jų reika
lavimai yra natūralūs. Ne
sutikti su tais reikalavimais,
anglų įsitikinimu, reikštų
rizikuoti, kad Rusija pasi
trauks iš karo. Anglai ma
nė, kad užtikrinti rusų daly
vavimą kare buvo daug svar
biau negu laikytis Atlanto
Čarterio principų, jei jau
tikrai tokį sunkų pasirinki
mą reikia daryti.
Tuo pačiu metu buvo apie
tai painformuota Amerikos

vyriausybė, o Edenas pradė
jęs ruošti tokią politinę ir
diplomatinę poziciją, kuri
būtų užtektinai tvirta išlai
kyti kritikų puolimus pačio
je Anglijoje ir imperijoje.
Prasidėjo nuomonių keitima
sis tarp Vašingtono ir Lon
dono. Amerikos ambasado
rius Londone Winant buvo
specialiai tuo reikalu trum
pam atvykęs į Vašingtoną.
Paties Krock žodžiais:

s
keti rašyti laiškus. Girdime,
kad kai kieno laiškai nepa
siekia kareivių. Delko nepa
siekia? Nereikia paslapčių
rašyti. Rašytojas, gal, nei
nemano, kad čia kas būtų
bloga, kenksminga, bet rei
kia suprasti, kad mūsų prie
šai tik ir tykoja, kad ką
naujo išgirsti, kaip karo reik
menys gaminamos, kaip dar
bininkai valdžios darbus dir
ba, koks orias, kaip mes sau
gojamės nuo priešo ir tam
panašiai. Tas turi būt lai
komas slaptybėje. Nemany
kit, kad pačioj kariuomenėj
nesiranda tokių, kurie irgi
nori ką naujo išgirsti nuo
savo draugo skaitant laišką
namiškių — draugų. Daug
nereikia rašyti. Pasveikinkim, pasisakykim, kad mes
esam sveiki. Pasisakykim,
kad ir mes padedam jam
priešą sumušti perkant De
fense Bonds, Štampas. To
kie laiškai visuomet pasieks
kareivius.
K. D.

CLASSIFIED

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Žavėjanlis vėliavos
šventinimas

MERGINOS
reikalingos
generallniatnrt dirbtuvėje darbams, pakavi
mui ir tr.
LOOSE-WII.ES RISCITT CO.
3059 So. Ashland Avė.

“DRAUGAS” IIET.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoLoh 94S8-948U

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS

HELP WANTED — VYRAI
MACHIN^STAS
Tiktai patyręs reikli ngas. •Genera
liniams “machine shop” darbams.
Atsišaukite prie
ATTAR ,
101 So. Cllnion St.

Taisome visokius plaktus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
be. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kalnavlmo sąrašo.
Prlslųsklte plaktus paštu “parcel
post.”

EM PLOYM ENT

NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

28

REIKALINGI VYRAI dirbti dlrbtu\ėje. Kreipkitės prie
BUDLONG picki.f, co.
1840 No. Mareey St.
(I blokas j vakarus nuo Clybourne
Avenue).

^rltchine

AC.ENCIES

27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

“Iš Vašingtono atėjo tik
tai vienas nesvyruojantis at
sakymas, nepakitėjęs nuo to
momento, kaip tik Preziden
tas ir Sekretorius Hull buvo
apie tai painformuotas, šito
atsakymo prasmė buvo ta,
kad koks nors kitas kelias
turi būti rastas susitarimui
(“Draugas” Acme telephoto)
pilnai kooperuoti Xare ir už Atlanto pakraščiais karo laivai pradėjo lydėti preki
Iš visų Amerikos valsty
tikrinti saugumą Rusijai, po nius laivus. Milžiniškas vandens išmetimas sukeltas lai
karo tas susitarimas būtų vui paleidus į jūrą gilumoje sprogstamuosius užtaisymus bių Deleware valstybė turi
daugiausiai visokių išradė
pastatytas ant Atlanto Oar- (Photo passed by U. S. Navy censor).
jų. Toje valstybėje vienas
terio pagrindų”.
iš kiekvienų 800 gyventojų
yra
ką nors išradęs ir už
Edenas pateikęs šitą nau
patentavęs. Anksčiau dau
ją alternatyvą Molotovui pa
reiškė, kad jai pilnai prita
ną. Vėliavų šventinime ir giausiai išradėjų turėjo Con
ria Jungtinių Amerikos Val
pakėlime patarnavo šios: necticut valstybė.
stybių vyriausybė ir, kad ji
Marcelė Adomaitytė, Kotriją remtų fiziniai ir moraliai,
na Baltrukoniūtė, Joanna SKELBKITĖS ‘DRAUGE’
bet kad ji nepajudinamai y- Philadelphia, Pa. — Bir- Balčaitytė, Rita Renzi, Ire
ra priešinga šiuo metu lik I želio mėn. šv. Kazimiero pa na Daunoras ir A. Noreika.
viduoti Baltijos valstybių rapijoj vieno bloko, tarp ant- Vėliava iškelta, pagerbimui
nepriklausomybę ir didelius ros ir trečios gatvių, įvyko sekančių kareivių: Stanislo
Lenkijos ir Suomijos plotus. draugiškas (tik vien lietu vo J. Adomaičio, Kazimiero
Britų vyriausybės nustebi vių) pasitarimas ir žavejan Baltrukonio, Ale k s a n d r o
A.
A.
mui, kuri gerai žino rusų tis kareiviams, pagerbti vė Daunoros, Vincento DaunoANTANAS m. NAUSĖDA
nepasitikėjimą demokratijo liavos šventinimas ir iškė ros, Alberto Kazelio, Anta Gyveno 1024 W. Arm’t.tge Av.
Mirė Birž. 22 d.. 1942, 3:30
mis, Stalinas davė parėdy limas. Iškeltoje vėliavoj de no Mačiulio, Petro Padorio,
vai. po piet, sulaukęs pusės
amžiaus.
mą Molotovui tuojau sutik šimts žvaigždžių liudijo, kad Alfonso Rimeizo, Prano RiGimė Lietuvoje.
Kilo
iš
Pajūrės par., Vališkių kaimo.
ti Su alternatyva, ko rezul iš vieno bloko yra tiek išė niaus, Tarno Thron. Iškil
Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime
tate Molotovas pasirašė su jusių į kariuomenę lietuvių. mėms vad. laid. dir. Kava
moteirj Emilią (po tėvais Razmanskaitė), sūnų Dr.
Bro
tartį dar prieš vykdamas į To iniciatoriais buvo: Jur liauskas. Užbaigoj pasakyta
nislovą Nausėdą
ir
marčią
Julią. sūnų Leo lr marčią Ele
Vašingtoną.
gis Kazelis, Antanas Norei kalbų ir sugrota keletas dai
onorą, dukt r( Pijusą Joni
kienę lr žentą Vincentą, anū
nų pritariant publikai.
ka ir Daunoras.
kes Marsha lr Celrete, ir daug

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

ADS

VYRAM—MOTKIIIM—VAIKINAM
IK
MERGINOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse.
Algos — nuo |24 Iki |ll0 | savaitę.

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

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. AValter Nutow. 2200 W. 37tli St.,
Chicago, III., |el. LAFayette 6098.

ftrPcuir
nisfistWir
or Mūry Ink

Forųuick relief Irom itching oi eezema. pimpio,
athlete’s foot, seabies. rashes and other extemally caused skin troubles. ūse world-famous,
cuoling. antiaeptic. liųuid D. D. D. Hrescriptkm
Creaseless, stainless. Soothes irritation and
qutckly stops intense itch.ng. 35c trial botlle
proves it. oryour money back. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRirTlON.
2*

TO RELEASE FLOW O E

LIVER BILE
Oet a bottl« of Kruschen Salta tonlght.
Half an hour before breakfast, take as much
as wtli lie on a dtme in a glase of srattr (hot
or cold) or In your mornlng eup of tea or
coffee and keep this up for 30 days. Kruschen
taken this way helps relleve such symptoms
as siek headaches, bowel sluggishness and
so-called biilous lndlgestlon whea dae to lnsufBrient flow of bile from the gall-bladdrr.
You can get Kruschen, a famoua English
formula made in the U. B. A., at any drug
store. You mušt be saUsfled or money back.

k

•

PARDAVIMUI
PARSI DIODĄ BIZNIO
NUOSAVYBE
7316 So. Racine Avenue
FORECLOSURE - TURI PARDUOT
2 aukštų mūrinis namas, garu
(steam) apšildomas. Storas su 4 gy
venimui kambariais užpakalyje ir 6
kambarių fletas ant viršaus. "Beso
ty Shoppe” randasi name.
Namas
kainavo $18,000.
parduodamas už
tiktai $8.500.
Savininkas apsiima
finansuoti paskolą. Atsišaukite se
kančiai;
1423 SO. PUI.ASKI RD., ar pašau
kite telefonu LAWNDALE 5982.

MIDDLE-AGED
‘ PEOPLE
are common offenders

t

For Victory...

U. S. DEFENSE
BO^DS
STAMPS

(Įsteigta 1889 m.).

Sekmadienį, birželio 14 d.
atlaikytos už kareivius šv.
Mišios, o popiet įvyko vė
liavos šventinimas — iškė
limas. Vėliavą pašventino
šv. Kazimiero parapijos vi
karas kun. V. Vėžis, daly
vaujant kitiems dvasiškiams
ir skaitlingai miniai žmonių.
Vėliavų kėlimo metu orkes
tras griežė Amerikos him-

NEPAMIRŠKIME KARIŲ
Gauname iš draugų ir kitų
kareivių laiškus, kuriuomų kareivių laiškus, kuriuo
se jie rašo, kad nepamirštumėm išėjusių į kariuomenę
jaunuolių. Prašo, kad rašytumėm laiškus, nes gautas
laiškas nuo draugų, pažįsta
mų jiems yra didelis džiaugs
mas. Tik, žinoma, reikia mo-

kitų giminių, draugų lr pažjstamų.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 525 W.
Armitage
Avė.,
tel. Mohawk 5345.
Laidotuvės jvyks penktadie
ni, Birželio 26 d. iš koplyčios
8:00 vai. ryto bus atlydėtas j
Šv. Myko'o parap. bažnyčią.
(North Side),
kurioje
jvyks
gedulingos pama'dos už velio
nio sielą.
Po pamaldų bus
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pine:!
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti ialdoauvėse.
Nuliūdę:
Moteris,
Sūnal,
Duktė, Marč'os, žentas, Anū
kės 1r Giminės.
Icaidotuvių Direkt. John F.
Eudelkis, Tel. Yards 1741.

1VRINL
Your

EVES

Murina soothes, cleanses and refreshes
irritated, reddened membranes caused
by head colds, driving, winds, movies
elose work, late hours. free dropper
with each bottle. At all Drug Stores.

INDIGESTION
may ezeite the Heart

Ou trtpped in the stomteh or fullst miy act lik* s
hslrtrilfer on the heart action. At tha flrst also of
dlltreaa amart men and mm™ depend on Bell ana
Tablete to eet ra., free. No laaaUee būt raade of tha
faeteet-actlnr medicinai Snoen for aymptomatlc relief
Of raetrtc hyperactdlty. If the FIRST TRIAL doeen t
prote Bell-ana better. return botUe to ui and recelre
DOUBLE Money Back. 25c. at all drus atarei.

If you’re past 40, the chances are
that your breath. will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny
particlea
caught by partial platės and dentures frequently cause this condition
vvhich you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—‘
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath svveeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.

Before Any Date Ute

LISTERINE ANTISEPTIC
To

Make Your Breath Suleeter ’

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

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

PETER TROOST
MONUMENT CO.
PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PAGERBIMAS

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Ai firma virS 50 m. tos
pačios ilelmos rankose!

KOPLYČIOS DYKAI I

iŠ

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

J. LIULEVICIUS

Memorials Ereeted Anywhere

Tel. LAFavette 3572

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

JOHN F. EUDEIKIS

BŪY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

Laidotai Direktorius

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

AMBUEANCE Dieną Ir Fakt|

MODERNI Išvidinč PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

ANTANAS M. PHILLIPS

_____________ _________ —

LACHAVVICZ IR ŠONAI
2314 West 23rd Piaee
Tel. CANal 2515

3307 Lituantca Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS

42-44 Rast lORth Street
Tel. PULlman 1270

'

4M047 SOUTH HERM1TAGE AVENUE

P. J. RIDIKAS

Tel. YARDS 1741-1742

3354 Sonth Halsted Ttreet

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661

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

'

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Ghamber of Gommeroe,

LEONARD F. BUKAUSKAS

4S48 Sonth California Avenne

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

1410 Sonth SOth Avenne
Tel. CICERO 2109
•812 Sonth VVestern Avenne
Tel GROvehill 0142
MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

3319 Lituantca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

B B X U CI S B

DRAUGAS
TUK LITHUANIAN DzULY FRIEND
K34 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
' Subftcriptioo*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me*
tama — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mė'tesuuns — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
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Pmocūių tautos tragedija

®

Lavai ragina prancūzus važiuoti Vokietijon darbams

Prancūzų tauta, kuri tiek daug kraujo praliejo ko
vose už Laisvę ir geresnį gyvenimą, kuri savo* kultūri
nėmis vertybėmis yra sužavėjusi platųjį pasaulį, šian
dien viena jos dalis nacių okupuota, antra dalis su Vi
chy, žinoma, jos valdžios viršūnės bando meilikautis
naciams, o kita dalis, laisvi prancūzai, priešakyje su
gen. De Gaulle, energingai kovoja su sąjungininkais
už laisvą žmogų.
Kokia baisi tragedija, kad kultūringos ir simpatin
gos tautos vadai, kaip Lavai ir kiti, yra nustoję svei
kos nuovokos ir tiesiog lenda į nacių vilingą būčį, tarsi
nežinotų nacių tikslų ir siekių. Juk nacizmo tikslas yra
visus pavergti, neišskiriant nė prancūzų, kad naciai
galėtų būti ponais, o kiti vergais. Nacizme nėra lais
vo žmogaus, o tik tėra daiktų krūva, su kuria nacių
vadai elgiasi kaip nori, kaip jiems patinka.
Prieš pora metų Prancūzija padarė karo paliaubas
su vokiečių naciais ir ta proga nacių simpatikas Lavai
pasakė kalbą ir pareiškė, kad jis norįs todėl vokiečių
laimėjimo, kad gręsia raudonųjų pavojus ir ragino
prancūzus eiti dirbti Vokietijon ir, girdi, kad daugiau
galės parvykti prancūzų karo belaisvių iš Vokietijos

•
p-

namon.

Lavai savo kalboje pasakė, kad prancūzų važiavi
mas Vokietijon darbams, išlaisvins daug prancūzų be
laisvių, kurių yra Vokietijoje apie pusantro milijono
ir duos progos prisidėti prie naujos Europos kūrimo.
Taip gali kalbėti tik nacių agentas arba žmogus nepa
žįstantis nacizmo siekių.
Mes turime davinių, kad sveikos nuovokos prancūzai
kitaip mano ir kitaip galvoja ir elgiasi. Lavai balsas

b

— nėra tautos balsas. •
Nuoširdus prancūzas ir tikras prancūzas patriotas
žino, kad įsigalėjimas nacizmo Europoje nė vienai tau
tai neduos progos pasireikšti naujos Europos kūrime,
o tik paliks vergų vietoje, kur turės tenkinti nacių
užgaidas. Tai rodo faktai. Tik gaila, kad Lavai ir jo
sekėjai jų neprisimena. Čia man po ranka guli New
Europe laikraščio birželio mėnesio numeris, kuriame
JI. Knapbon teikia įdomios medžiagos apie vokiečių na
cizmo siekius Prancūzijoje. Autorius šią medžiagą yra

5 paėmęs iš vieno prancūzų veikalo, kurį parašė vienas
prancūzas«autorius* slapyvarde Jacąues Lorraine. ši
knyga yra parašyta gruodžio mėnesį 1941 metais ir
toje knygoje yra paduoti faktai, kaip naciai nuo bir
želio 1940 metų stengiasi sunacinti Alzasc-Lorralne.
Šio straipsnio rėmai neleidžia visų faktų suminėti
apie nacių siekius Prancūzijoje, tik vieną kitą pami
nėsime.
Birželio 19 d. 1940 m. naciai paėmė Strassburg ir
Hitleris atvyko aplankyti šį miestą, išeidamas iš gra
žios ir didingos katedros Hitleris paklausė nacių karių:
“Ką jūs pasakysite? Ar mes galime prancūzams grą
žinti šį. deimančiuką“. Kareiviai sušuko: “Niekados“.

Naciai degina prancūziškas knygas; griauna meno
pastatus, Louis Pasteur paminklo nebėra, o tik akme
nų krūva; valdininkus mėto iš vietų, prancūzus priver
čia per kelias dienas išsikraustyti į neokupuotą dalį;
iš prancūzų valdininkų reikalauja priesaikos, kad jie
pasisakytų, kad esą vokiečių tautos noriai ir bus paklusnūs Hitleriui ir t.t. Prancūziškos pavardės suvokie
tinamos, pavyzdžiui Nicole Pernet turi vadinti Nikei
Berner, Jean Gainiere turi vadintis Hans Gander ir t.t.
ir t.t. Vedama smarki kova prieš Katalikų Bažnyčią
ir žydus.
Vienas vokiečių Reichstago narys, po Prancūzijos
kritimo, pasakė: “Daugiau Prancūzijos nebėra. Dabar
tėra tik 40 milijonų dūšių, gyvenančių tarp Reino ir
Pirinėjų”. Argi po tokių faktų gali Lavai sakyti, kad
Prancūzija dalyvaus naujos Europos kūrime ?

1

Trečiadienis, birž. 24. 1942

Vokiečiai Prancūzijoje veda smarkią germanizaciją,
bet prancūzai patriotai dažnai Strassburg ar Metz mies
tų sienose įrašo: Vive De Gaulle. Tas rodo, kad pran
cūzai bus vėl laisvi ir nepriklausomi.

0 kas toliau?
Dėl kai kurių Hitlerio laimėjimų ne vienas pradeda
būkštauti ir klausti: o kas toliau?
Šia proga gial pravartu būtų pažiūrėti į istorijos pus
lapius. Didžiojo karo istorikai, prancūzai ir anglai,
tvirtina, kad 1918 metų pradžioje Vakarų fronte Vo-,
kietiją buvo stipresnė už sąjungininkus ir kad jai tada
tikrai nedaug tetrūko karą galutinai laimėti.
1918 m. kovo pradžioje Vokietija Prancūzijos fronte
turėjo 192 divizijas su 136,618 karininkų, 3,438,288 vy
rais, 710,000 arklių. Iš tų 192 divizijų 85 divizijos buvo
paimtos nuo fronto ir paliktos rezerve. Rytų fronte —
Rusijoje ir Rumunijoje Vokietija tada turėjo per 53
divizijas, tai yra 40,000 karininkų ir vieną milijoną
kareivių. Tuo tarpu

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 24 d.)
Anglų

moterims

lygios

teisės.... Anglijos parlamen
tas didele balsų dauguma
pravedė įstatymą, kuriuo
moterims suteikiama balsa
vimo teisės.
e

Lietuvių memorandumas
Italijos delegacijai.... Ameri
sąjungininkai Prancūzijos fronte iš viso turėjo tik kos Lietuvių Taryba, kurios
pirmininkas yra dr. J. Biels
171 diviziją.
Be to, vokiečių divizijos tuo metu buvo stipresnės už kis, įteikė besilankančiai Aprancūzų ir belgų divizijas, kurios efektyviai buvo su merikoje Italijos delegacijai
prašymą paremti Lietuvos
mažėję. Todėl karo istorikai tvirtina, kad
reikalą
1918 m. pradžioje Vakarų fronte vokiečiai turėjo dau nepriklausomybės
taikos konferencijoj.
giau 30 divizijų viršaus, negu sąjungininkai.
Atsižvelgiant į tai, žinoma, šalti apskaičiavimai galėjo
duoti vokiečių kariuomenės vadovybei beveik absoliu
Spring Valley, III..... Vy
tinę garantiją, kad lemiamas smūgis prieš santarvinin čių kuopa ir choras turėjo
kus turėtų pavykti, bet įvyko visai kitaip. 1918 metais surengę vakarą kun. A. Deks
vokiečiai karą pralaimėjo.
niui pagerbti. Kalbėjo L. Ši
1918 m. kovo 20 d. vokiečiai vakarų fronte pradėjo mutis. Jis ir J. Kailiukaitis
smarkias atakas, o rytų fronte jau buvo padarytos dainavo duetą. Marčiukaitis
karo paliaubos. Tai buvo vienas iš didžiausių pereito ir čeputis deklamavo. L. Ši
karo puolimų. Jo nevisuotinas pasisekimas* reižkė Vo mutis dainavo solo. Vakarą
kietijos pralaimėjimą ir santarvininkų laimėjimą.
baigė varg. J. Kailiukaičio
Dabartiniu metu Hitleris neturi visuotino pasiseki vadovaujamas parapijos cho
mo, nes jo karo mašinos ratiai gerokai įklimpo Rusijos ras.
purvuose. Todėl į klausimą: kas toliau, galima pasa
e
kyti, kad nevisuotini Hitlerio pasisekimai laukia jo tas
Vokiečiams nebesiseka.....
pats, ką 1918 metais sulaukė vokiečiai, tik su tuo skir Prancūzai atmušė vokiečių
tumu, kiad nacizmas bus nušluotas nuo žemės pavir stiprias jėgas. Vokietija ne
šiaus. Bet tai reikalaus ilgo karo ir mes turėsime žy teko 630 prekybos laivų nuo
miai daugiau dirbti ir aukotis, negu iki šiol. Taip kal karo pradžios.
ba šalti apskaičiavimai ir istorijos puslapiai.
•
Vokiečių moterys bruzda...

Po svietą pasidairius
Praietą nedėlią vienam
piknike su keletu tavorščių
begurkšnojant papsą išėjo
šneka apie idealą.
— Šnekame apie idealą ir
dažnai tą žodį girdime, ale
pasakykit man, ką reiškia
tas žodis? — paklausė vie
nas tavorščių.
Visi sužiuro į mane.
— Well, idealas, sakau,
yra graikiškas žodis. Vienu
ar dviem žodžiais sunku jį
ištlumočyti. Trumpai sa
kant, idealas yra toks daik
tas, už kurį aukštesnio jau
negali būti. Bet kas tavorščiui smiktelėjo į galvą pas
tatyti tokį klausimą?
— Matot, draugai, aš ir
gi nusivokiau, kad idealas
yra labai vožnas daiktas,
tiktai gerai nežinojau, ką
jis reiškia. Pas mus Bridge
porte kadais buvo tokių žmo
nių, kurie Šliupą laikė auk
ščiausiu idealu, mat jisai
yra didelis laisvamanis. Kur
tik ką nesueis,
visuomet,
liub, sakydavo, kad laisvamanybė yra jų idealas ir
kad ką tiktai šneka, ar da
ro — visa tai daro vardan
Šliupo. Tam savo idealui pu
šinti jie Bridžporte turėjo
susivienymą, gazietas, dak
tarą su barzda ir sosaidę
Lietuvoj žemės lotus lais
voms kapinėms pirkti. Aną
dien suėjau su vienu labai

Vokietijos mieste Stettine įSovietų Rusijos Informacijos biuras skelbia, kad per vyko didelės moterų riau
šės. Atvyko kariuomenė jas
pirmuosius karo metus kovose su rusais* vokiečių buvo
malšinti. Moterys nerimauja
užmušta 3,500,000 ir 6,500,000 buvo sužeistą ar paimta
dėl maisto stokos.
nelaisvėn. Per tuos metus, nuo birželio 22 d. 1941 m.
vokiečiai netekę 30,500 patrankų, 24,000 tankų ir 20,000
spėjo, kad reikia pagaminti tokį gyvą šautuvą, paruoš
orlaivių.
tą ant automotociklo, kuris būtų greitas ir gyvai veik
Rusai skelbia, kad jų buvo 4,500,000 vyrų užmušta,
tų, bet nebūtų priskirtas prie tankų kategorijos.
sužeista ar pakliuvo nelaisvėn, netekę 27,000 patrankų,
Kiti korespondentai nurodo, kad britų karo lauke
15,000 tankų ir 9,000 oro jėgų (lėktuvų).
stigo agresyviškumo. Britų vadai svajojo ir galvojo
Vokiečiai skelbia, kad jie mūšiuose su rusais, metų
ką gi pagaliau darys Rommel, vietoj, kad privertus
bėgyje, paėmę 4,000,000 rusų belaisvių; 25,000 tankų,
Rommel galvoti apie britų žygius.
38,000 artilerijos šmotų ir 24,000 lėktuvų esą sunai
Čia prisimena sena pasaka apie Ad. Farragut ir Ad.
kinę ar paėmę.
Dupont. Kaip pasakoja legenda, Dupont civilio karo me
Jei tikėti toms skaitlinėms, kurias paduoda rusai ir
tu tyrinėjo apie pakrančių įsistiprinimus ir laukų mi
vokiečiai, tai turėtų rytuose karas būti baigtas. Bet
nas, kurios jam trukdė įžengti į Charleston Harbor.
faktai rodo, kad vokiečiai gyvai atakuoja Sevastopolį,
Senas herojus sušuko: “prakeiktos tos minos.“
o rusai priešinasi ir gina savo pozicijas. Atrodo, kad
“Kas tave sulaikė, Dupont, tai ne tie dalykai Charles
informacija duoda mums perdidelius kąsnius ir mes
ton uoste“, atsakė Farragut. “Tai buvo tie dalykai vir
neįstengiame jų nuryti.
šuj čia, tavo galvoje.”

Stambūs kąsniai

negalime

jų

nuryti

Kodėl pralaimėta Tobruke
“Priešas viršija daugiau ugnies jėga ir daugiau pro
to jėga”, rašė pereitą penktadienį Richard Movvrer, The
Daily Nevvs korespondentas ir šis posakis charakteri
zuoja Tobruko kritimą, pereitą sekmadienį.
Gana su nedidelėmis jėgomis gen. Archibald P. Wavell
užėmė Tobruką sausio 22 d. 1941 m. Nuo balandžio 12
d. iki gruodžio 10 d., tų pačių metų, mažesnės jėgos
laikės prieš ašies jėgas. Kada atrodė, kad britų jėgos
gali pereiti į ofensyvą, staiga Lybijoje pralaimėta. Ko
dėl?
Karo stebėtojai pripažįsta, kad labai puikiai veikė
vokiečių 88 mm. prieštankinis šautuvas ir vokiečiai
turi tokius didelius tankus, kurių neįveikia prieštan
kiniai pabūklai.
1940 m. gegužės 10 cL Liddel Hari, Fuller ir Dc Gaulle
taip išaukštino tankų reikšmę ir atrodė, kad jų niekas
neįveiks. Bet vokiečiai turėjo tokius prieštankinius šau
tuvus, kad prancūzų tankus triuškino ir Prancūzija
klupo.
Greit visi pasimokė iš vokiečių kaip yra nesunaiki
nami tankai, bet tik išskyrus rusus. Bet vokiečiai iš
leido iš akių artileriją, o rusai ne, todėl rusų artilerija
naikino vokiečių mechanizuotas dalis blitzkriege. Vo
kiečiai pasimokė iš rusų, bet dabartis mus reikalauja
pasimokyti iš vokiečiu. Mr. Movvrer, birželio 17 d., į-

—

maeniu laisvamaniu ir pa
klausiau, kaip einasi jų veikimui.
Švakai, — atsakė jisai.—

0

Mūsų idealas velniop nuėjo.

Nieko nebeturim: nei Šliupo,
nei Mockaus, nei gazietų,
nei susivienymo, pagalios
net paskutinė mūs nodieja
— daktaras su barzda išva
žiavo į miškus pajusti, kad
ir jisai yra žmogus. Ai hop,
kad ten jis ir pajustų žmo
gum. Pasirodo, kad mes,
laisvamaniai, Amerike pas
taruosius 20-39 metų visiSkai durnai praleidom ir tik
dabar pamatėm, kad laisvamanybė yra toks, atnprar
šant, idealas, kuris vertas
tiktai tiek, kiek suvalgytos
bulvės lupyna — kiaulėms,
pašerti.
Lietuviška šneka, tavorš
čiai, tikrai paeina iš Azijos.
Nesenai “Saule” išdrūkavojo tokį antgalvį: “Naminis
Frontas Pryszayks”. Tos ga
zietos filologai išfigeriavo,
kad paskutinis to antgalvio
žodis sanskritiškai reikia tą
patį, ką lietuviškai atėmus
vieną literą.

Spicpirvirvio Durnius
Įdomūs tie mūsų bolševi
kai: paskersk savo motiną,
bet pagirk Staliną — visi1
Viedomosčių redaktoriai tar
ve prie geriausių žmonių pa
skaitys ir broliškai prie kru
tinės prispaus! Bet pasakyk
ką kritingo apie Staliną, tai
nors angelas būtum — tave
tuojau “fašistu” pavadinę!
Brooklyno
Viedomosčių
Mizara “surado” buk Sovietijoje jau visos keturios Pre
zidento Roosevelto skelbtos
laisvės (spaudos, sąžinės,
tikybos ir laisvė nuo baimės
bei skurdo) esančios “jau
įgyvendintos”. Kasžin, ar jis
tai susapnavo, ar tik girtas
buvo?

U. S. LAKŪNAI AP ŽVALGO JAPONES

("DraurtLg" Acme teinpAoMt

U. S. laivyno lakūnai apžvalgo japonų pa jėgas Midway salos apylinkėse, kur japo
nai pralaimėjo kovą praradę 14 karo laivtj (Riadio photo Honolulu-Saa Fra#ci3co),
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PRIEŠAS APŠAUDO U. S. PAKRANTĘ

PLĖŠĖ ŠIRDIS IŠ GYVŲ ŽMONIŲ IR IŠ PATRANKŲ
ŠAUDĖ BELAISVIŲ GALVAS
- Malta, medaus ir rožių žemė. - Dyglys italų
šone. - Žiba krintančios bombos saulės
šviesoje. - Nuo nacių ir fašistų slepiasi Maltos
ožkos ir asilai. - 263 oro atakos per vienų mėn.

HINSDALE SEMINARIJA - GAMTIŠKO GROŽIO Salės atidarymas
Rockford, III. — Parapi
CENTRAS
jos naujos svetainės atida
rymo iškilmės ir bankietas
Didelė garbė Amerikos lietuviams ir Tėvams bus
sekmadienį, birželio 28
d. Kadangi visi darbininkai
Marijonams

dabar dirba valdžios darbą
minaristais laoai žymiai pa tai svetainė nebuvo baigta
gražino gamtiškai, priaugin iki aukščiau numatytos die
damas šimtais visokiausių nos.
medžių ir pasodindamas įvas atvykęs į uostą rado
Kun. K. Juozaitis, O.S.A.
(Tęsinys)
vairių-įvairiausių gėlių. Be
tuščias pakrantes — nesiJ
to, užvestas medelynas, kur
O kai ašies laivai nori į Af
matė nei gyvos dvasios. Lai
ilgiems metams bus daug
riką pravežti kokius svar
vo kapitonas vistiek nutarė
gražių medžių pasodinimui
besnius transportus, vokie
Grand Rapids, Mich. —
laikytis tradicijų: jūrinin
apie visą apylinkę.
čių ir italų aviatoriai dažnai
Šv. Šv. Petro ir Povilo par
kai išėjo paraduoti į pakran
pradeda neperstojantį Mal
bažnyčioje — liepos 17 —
tę, suskambėjo kariško or
Lietuviškų sūrių ir
tos puolimą, kad neduoti nė
26 dd. — kun. Antanas Ma
kestro garsai. Muzikos bal
rūgštaus pieno
pakilti anglų bombonešiams
žukna, M.I.C.
sas ištraukė iš slėptuvių pir-.
iš Maltos. Tačiau tos atakos
Arčiau prie didelio kelio,
Harrison, N. J. — Sopu
ma įgulos karius, o toliau
ašiai dažnai labai brangiai
Route
83,
randasi
Marijonų
lingosios P. Švč. par. baž
ir gyventojus. Tie su laive
kaštuoja. Taip vien kovo mė
ūkis, kurį tvarko Broliai nyčioje — liepos 18 — 26 dd.
liais skubėjo prie garlaivių
nesyje buvo numušta 176
Marijonai. Hinsdale valdi — kun Petras Malinauskas,
Didelė pažanga
ir artėjo prie laivų, klausy
vokiečių-italų lėktuvai virš
ninkai pripažįsta, kad šis M.I.C.
damiesi orkestro muzikos,
Per
praeitus
kelis
metus
Maltos.
ūkis yra vienas pavyzdin
{•'Draugas" Acme teiepnuvoa
nors dūzgė priešo lėktuvai
TT. Marijonų kampelis, prie giausių visoje apylinkėje
ir girdėjosi bombų sprogi Armijos karininkai egzaminuoja šovinio išraustą duobę Hinsdale, III., tikrai daug
Pasaulio žiedas
Ten kas sekmadienį suva
mai.
kai nežinomo priešo laivas (matyt, japonų submarinas) pasitobulino, pagrožėjo ir
VVHOLESALE
O vis tiek — Maltoje gy-J
žiuoja daug Chicago lietuvių
paleido
keletą
šovinių
į
pakrantę
tarp
Seaside
ir
Astoria,
padidėjo.
Tokia
įstaiga
daug
pirkti lietuviškų sūrių, Sme
LIQUOR
venimas dabar sunkus. Ne Bombonešiai veja iš
Oregon. Iš kairiojo šono: maj. S. H. Stewart, maj. Phil garbės neša Amerikos lietu
maudyklių
tonos
ir
valgyti
šalto,
grieĮSTAIGA
veltui Anglijos karalius Jur
I. Baker, pulk. Charles S. Doney, pulk. Porter Gregory.
viams.
tiniuoto,
skanaus
rūgštaus
gis visą Maltą apdovanojo
Tikėsite, ar ne, bet net ir!
Tarp 1936 ir 1938 metų pieno. Galima gauti tiek,
Jurgio kryžiumi. Tai pirmas gyvuliai jau paprato slėptis
laikotarpy a. a. kun. V. Ku kiek norima.
XXX
Išvpžiojaine
latsitikimas, kad medaliu bu nuo lėktuvų: išgirdusios at-|
į to vi.-ą
Chicago.
vo apdovanota teritorija, ne kriokiančius
bombonešius'
Roseland. — Golden Stard. likauskas, MIC. ir dabartinis
Pietų
Amerikos
misijonieatskiri žmonės.
Maltos ožkos lekia kur į paClub priešmetinis susirinki
TO ROUSE FL0W
Seniau Maltos gyventojai! kriaušius, o asilai galvo Chicagos mayoro asisten mas įvyks birželio 26 d., rius, kun. J. J. Jakaitis, M.
REMKITE
SENĄ
»
0F
UVER
BILE
I.C.,
gerokai
padidino
semi

tas
John
R.
Nash
pasitrau

savo salą vadino:
trūkčiais bėga į lauko paLIETUVIŲ
7:30 vai. klūbruimy. Nariai
DRAUGĄ.
— Pasaulio žiedas.
kraščius ir glaudžiasi prie kė iš užimamos vietos ir atsilankykit skaitlingai, nes narijos pastatus prijungda
N. KANTER, sav.
įstojo karo tarnybon. Jo vie turime aptart svarbių daly mi puošnias dormitorijas ir
Gyveno jie ramiai augin uolų sienos.
MUTUAL LIQUOR CO.
dami kviečius, bulves, svo Žmonės truputį nuliūdę, ton paskirtas buvęs per de kų.
R. Mik šis, fin. rašt. begalo gražią ir menišką
4707 So. Halsted St.
i koplyčią.
gūnus, fygas, aprikosus, o- kad suvaržytas maudyma vynerius metus švietimo
Telefonas: BOULEVARD 0014
mušt
rendžius. Upių toje akmeni sis pakrantėse. Ir nuo fut boardo prezidento asisten AR ŽINAI, KAD
j Per praeitus kelis metus
tas
William
W.
McKenna,
nėje saloje nėra. Drėkinama bolo, kroketo, teniso kar
Retai Amerikoje girdėti a kun. Jagminas, MIC., su se-,
vandeniu iš šulinių, šaltinių. tais tenka atsisakyti — 37 m. amž., kurs mokinosi pie deimantų radimą, dar
Laukai apsupami akmenų trūksta tų sporto priemo De La Šalie High mokykloj mažiau apie jų kasimą. Dau
tvoromis, kad vėjas žemių nių. Bet turgus veikia, ir ir Loyola universitete. 1929 giausiai deimantų atgabena DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ
WHOLESALE
STAKO MVZIKAneišnešiotų. Beje, Malta bu-1 kino teatrai atviri. Kai pri-j metais jis gavo leidimą prak ma iš Afrikos. Bet ir Ameri MILŽINIŠKO
LINIV INSTRUMENTŲ.
PASINAUDOK IT PROGA DABAR
FURNITURE
vo garsi ir savb ožftomls bei stinga filmų, vėl ištraukia tikuoti advokatūroje.
koje savo laiku deimantai
KOL D.AR NEiePzVRDUOTI
galvijais. Žmonės linksmai senas. Taip vėl turėjo pa Mayoro asistentui moka buvo kasami, matomai neap / TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONE8,
FLUBROKER
asu gyveno akmeniniuose sisekimo Ben-Huras. Trūks ma 7,500 dol. metinės algos. simokėjo.
TES su "cases” — $35.00, $37.50.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti
Dining Room Sets — Parlor
kaimeliuose, kur tarp namų ta ir šio, ir to, bet uždarbio
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPASets — Bedroom Sets — Rūgs
kyšo bažnyčių bokštai. Jie ištroškę miestelio vaikai vis SUPAŽINDINKITE KITUS
NISKI MANDOLINAI, BANJOS,
— Radios — Refrlgerators—
SMUIKOK, TENOR BANJOS —
CONRAD
mėgo daugiau tamsius, net dar išranda galimybių pa SU DIENR. ‘‘DRAUGU’
$0.50. $3.50, $12.50 iki $35.00.
Washers — Mangels — and
8TRIUNINIAI BASAI — $00.00,
Fotografas
juodus drabužius. Nors savo siūlyti truputėlį čekolado ar
$125.00 ir $150.00. BASO UlStovės.
Studija (rongta plr
DENGALAS — $12.00. SMIČEmaisto jiejis teužtenka tik iš mėsos padaryto skanėsto.
daoa rOSIea au mo
LAI
SMT’IKOMS,
STRIUNININationally advertised itema.
dernl6kon<la
užlal
NlAiMS BASAMS.
VIOLAS
Ir
kokiems 3 mėnesiams, bet
domia
ir
Hollywood
CELLO
—
$1.50,
$3,00,
$5.00,
Komanduoja armiją ir
SvteaomlM.
Darbas
$10.00 tr $15.00. Striūnos dėl vi
jie turėdavo pajamų iš tu
Oarantuotaa.
sų viršmlnėtų instrumentų. BASS
studijuoja Bibliją
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
ristų, o dabar — iš anglų.
MODERN'
$23.50, $35.00. $50.00. PEDALS,
&
a?
420 W. 63rd Street
HI BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
Tačiau įdomiausias gal iš t OMPI KTE
HEADS pataisomi Jums palau
ADVANCED
.KAPUT
FACTORY REPRESENTATIVE
Gyvenimas — slėptuvėse
visų salos gyventojų tai ge- 4 GMEST PDSSIIU E 1
kiant.
MOUTH PIECE visiems
Tel.: Biznio - ENGiewood 6888
PKI( ES
brase ir "read” instrumentams
%
pritaikomi Jūsų lūpoms.
Ben.: «• ENGlewood 6840
Dabar nėra dienos, kad neral gubernatorius, gene »’iĮoNit i ą m. rn Z3IJ
6343 South Western Avenue, Chicago
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
nebūtų kelių aliarmų, pra rolas W. W. Dobbie. Jis yna
Telefonas — REPUBLIC 6051
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Triūboni8,
Saxaphones,
J
nešančių apie besiartinan kariškos įgulos viršininkas Jr
Smulkoms ir Guitarams.
=^s
ir
drauge
vedėjas
naktinių
čius priešų lėktuvus. Mal
GOLDSTEIN'S MUSIC SIIOI’
biblijos
studijų
ratelio.
Jis
914 Maxwell St., Chicago.
tiečiai mato, kaip saulės
NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
yra
parašęs
net
keletą
ma
AR VAZINĖJ ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
šviesoje žiba metamos bom
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
APYLINKfiS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
bos ir kaip katės, kaip kra- žų tikybinių knygelių savo
KAINOMIS
likai priprato šokinėti į sa kareiviams. Jis Bibliją jau
AR SKAUDA KOJOS ?
vo požeminius urvus ir at mylėjo 1914-18 metais, kai
Dėl geriausio palengvinimo
gal. Kiekvienuose namuose buvo pasiųstas į Pietų Af
kreipkitės prie
PILNAS PASIRINKIMAS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
riką,
kur
jis
taip
sėkmingai
turi būti įrengta tokia slėp
FOOT
E
—
Z
SHOE
SHOP
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
Vienintėlis lr Smagiausias
darbavosi, kol liko maršalo
"NO PAIN" Patentuoti
tuvė.
SICTŲ IR KAILIŲ
Vakarinis
Lietuvių Programas
B Archea, prieinamomis
dešiniąją ranka.
Amerikoje!
kainomis,
pritaikinti
jūSaloje uždraustas bet kokf
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
1928 m. jis buvo paskir
W| sų kojoms, kad paleng— VIENUOLIKTI METAI! privačių automobilių judėji tas nuraminti arabų-žydų
H muk.
vinti visus kojų skausM
v
Mūsų Specialybė
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
mas. Tik autobusai tris va riaušes Palestinoje.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
“HEALTH SHOES.” PaduSlandas iš ryto ir tris valan — Tai bus lengviausias i
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
kaitės dėl Kornų, Callouses
ir Bunions.
das vakare veža darbininkus kanas, kokį tik man teko
1711 W. 47th St.
Yards 2588
į užsiėmimą ir atgal. Dau kariauti, — kalbėjo jis išva
l"’,¥ ar paplatinime,———
6755 So. Westem Avenne
gelis naudoja dviračius (bi- žiuodamas į aną šalį.
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav. .
189 NO. LA SALLE ST.
Phone: GROvehill 2242
cycle), nekartą kelyje suū — Kodėl? — klausė jo.
žia lėktuvai ir žmonės len — Todėl, kad mums teks
da į slėptuves, kartais 20 pė kautis tik keturias dienas
ARAP
Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
dų po žeme ir po uolomis.
savaitėje: arabai nenori ka O
‘■'f\D/\l\ Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.
VK&k Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
riauti penktadienį, žydai —
TaupykK
apsaugotoj įstaigoj, kad nžtikrinti savo ateitį. Apart ap
Orkestro garsai
PIRM PIRKIMO
šeštadienį, o aš — sekma
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
Atvyk | mflsų Jardą Ir apžiūrėk staNežiūrint tų baisių ašies dienį.
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLDuodam paskolas už 41/z% ir aukščiau
lėktuvų atakų, anglai vis
Tačiau Maltoje gen. Dob
. MORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vHdar priselina su parama, su bie, tasai aukštas, žib.s 63
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
savo laivais prie salos. Įdo metų kariškis, yra privers
cijos ir pertaisymo namų.
mus buvo atsitikimas, kaip tas kautis visas septynias
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
1940 metų rugsėjo mėn. at dienas savaitėje, neišskiriant
Justin Marldenlch, Pres. and Mgr.
Cash arba Lengvais Išmokėjimais
vyko anglų parama. Anglų nė sekmadienių.
4192 ARCHER AVENUE_______________ Tel. VIRGINIA 1141
STANLEY LITWINAS, General Manager
laivynui atplaukiant buvo
K. J. Pruhskis
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
CARR-MOODY LUMBER CO.
kieta ašies lėktuvų ataka
MEMBER
OF
FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. C.
LIETUVIAI SALESMANAI
Salos gyventojai buvo sulin Darbai parodo meilės jė
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
3039 South Halsted St.
Tel. VIUtory 1272
dę į slėptuves. Pirmasis lai gą. (Goethe),
A

Liepų alėja įvažiuojant į
TT. Marijonų seminarijos
kiemą, Hinsdale, III., yra vie
na iš gražiausių visoje Chi
cago apylinkėje. Gamta dar
niekad nėra taip puošus TT.
Marijonų seminarijos apy
linkę, kaip šiais metais. Vi
skas puikiai žaliuoja. Kun.
A. Jagminas, MIC., semina
rijos rektorius, yra tiek daug
naujų augalų: medžių, gėlių
prisodinęs, kad visa semina
rijos apylinkė ir ūkis pa
skendę maloniame žalume.

McKenna paskirtas
asistentu mayorui

TT. Marijonų misijos

I

Susirinkimai

Oet • bottle of Kruaehen Beiti ton'gbt.
Half an hour before breakfaat, take ae much
aa wiu lie on a dlme in a (laša of vater (hot
or cold) or tn your morning cup of tea or
coffee and keep thlą up for 30 daye. Kruschen
teken thia vay helps relieve such eympioms
as siek headaches. bowel glugglahness and
so-called bllloue Indigestion vben dnr to tnsnfllclrnt flov of bile from the gall-hladder.
You can get Kruschen, a famous Engllsh
formula made ln the U. S. A., at any drug
store. You
be eatlsfled or money back.

ALEX ALESAUSKAS and SONS

f

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

FEET HURT?

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

BATU p*n«toto“» 20c

UIAPCUTI^

WHFC-I45O kil.1

STANDARD FEDERAL SAVINGS

n »» a tt

B

IS ir 19 metų amžiaus jaunuolių
registracija prasidės penktadienį

REĘ^THEM

n

\

BUY
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WAR

BONDSI

Kadangi kariuomenei sku keletai dienų, išėmus tik
botai reikalingi vyrai naujo svarbiuosius reikalus, kaip
kai, tai tuojau po priimtųjų tai savo biznių pardavimą
karo tarnybon vyrų indukci ir kt.
Pulk. Armstrong
sako,
jos Chicagoj jie tuojau siun
čiami į Camp Grant, arba į kad kone visi vyrai po inkitus naujokų priėmimo ar- . dukcijos pageidautų išsilais
mijos centrus. Pirmiau po vinti nors porai savaičių pa
indukcijos vyrai naujokai buvoti namie. Bet atsižvel
buvo paleidžiami keletai die gus į skubotą vyrų reikalinnų patvarkyti savo narni- gumą kariuomenei nereikaniūs reikalus. Dabar gi bus Į lingas be svarbių priežasčių
paleidžiami ilgiausiam poros išsilaisvinimas yra nepatrisavaičių laikui tik tie, kurie jotiškas ir negeistinas.
specialiai prašysis juos pa
Kurie vyrai po indukcijos
leisti. Ir prašantieji bus pa jiems specialiai prašant pa
leisti tik būtiniausiems rei leidžiami ne ilgesniam kaip
kalams.
poros savaičių laikui, paskir
Apie šį naują patvarky tą grįžti dieną jie turi prisi
mą pranešdamas pulk. G. statyti savo boardams ir
Armstrong, Illinois valsty bus pasiųsti į nurodytas vie
bės karinės konskripcijos tas.
direktorius, pareiškia, kad
Tačiau per tą laisvalaikį
karo departamentas pagei tie vyrai negauna armijos
dauja, kad po indukcijos vy algų ir armija nesirūpina jų
rai neprašytų dėl kokių nes sveikatos stoviu, nes jie nėvarbių reikalų juos paleisti , ra aktyvioj tarnyboj.

Paskui tęsis kasdien, išėmus
sekmadienį, iki birželio 30 d.
Karinės vyrų konskripci- ■ lokalinių drafto boardų ofi
jos direktorius Illinois vals suose įvyks šiomis valando
tybėje pulk. Paul G. Arms- mis:
trong paskelbė, kad 18 ir 19 Penktadienį, birželio 26
metų amž. jaunuolių regis d., nuo 9:00 ryto iki 6:00
tracija, kuri oficialiai nus vakaro.
kirta birželio 30 dienai, mū Šeštadienį, birželio 27 d.,
sų valstybėje prasidės atei nuo 9:00 ryto iki 6:00 vaka
nantį penktadienį, birželio ro.
26 dieną. Paskui tęsis birže Pirmadienį, birželio 29 d.
lio 27, 29 ir pagaliau 30 die nuo 9:00 ryto iki 9:00 va
ną.
karo.
Registracija,
pareiškia Antradienį, birželio 30 d.,
pulk. Armstrong, įvyks loka nuo 7:00 ryto iki 9:00 va
linių drafto boardų ofisuo karo.
se, bet ne viešųjų mokyklų Apskaičiuojama, kad vi
pastatuose, arba kitose ku soj valstybėj įsiregistruos
riose vietose. Jis tačiau iš apie 288,000 šių jaunų vyrų.
aiškina, kad Chicagos apy Iš to skaičiaus bus apie
linkėse ir kai kuriose vals 132,480 Chicagoj ir apie 25,tybės apskrityse apskrities 920 Chicagos apylinkėse
drafto boardams leista pas (Cook apskrity).
kirti kurias kitas registravi
muisi parankias vietas.
Jaunuolus registruos draf Mergaitės pagrobėjas
to boardų nariai. Jiems gel pavestas grand jury
bės savanoriai registrarai,
kurie per kitas buvusias re Axel A. Green, 27 m.
gistracijas boardams gelbė amž., iš Chrystal Lake mūri
ninkas, kurs Woodstoke iš
jo.
Chicago Industrial Home for
Šių jaunuolių ir tų, ku Children pagrobė 6 metų
riems nuo 1941 m. gruodžio amž. mergaitę, pavestas Mc
31 d. suėjo 20 m. amž., re Henry apskrities grand ju
gistracija visuose valstybės ry ir 25,000 dol. laidas pas

Imamų kareiviauti vyrų
indukcijos tvarka pakeista
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X Aleliūnienė, Kunickas
ir Stankevičienė šv. Jurgio
WAR
parapijos mokyklos seseris
BONDS
AND
buvo išvežusios į Marąuette
STAMPS
Park (už Gary, Ind.) pasi
grožėti Dievo gamta. Šie as
menys ne tik seseris savais
15 m. amž. žudikas
automobiliais nuvežė, bet
dar joms iškėlė pietus ir va
nuleistas kalėti
X Šiandie šv. Jono — var- karienę. Geras seserims at
žiniomis iš Marąuette, !din5s,vi8,» Jonų, kurių įvai- silyginimas už pasišventimą
kirtas. Green teisinasi, kad
varžymas, Mich., Ross Heath iš Chica- I™8 luomo Ir Pr°f*"j°8 8p‘ dirbant mokykloje.
Apie 40,000 kvartalų (blo,lino vartojimo
Seimininkės prašomos jis buvęs girtas.
tlek-*ad įoklu
kų) kapitonų su padėjėjais kas yra tampriai surišta su go, 15 metų amž., teismo nu i“ mus
teistas
kalėti
15
iki
20
metu
budu
ne
S
al,ma
įvardinti.
X Marąuette Park koloni
rinkti riebalus
Chicagoj ir šią savaitę dar padangų taupa.
Pav.,
vien
tik
“
Draugo
”
rū

joj vasarą tikrai gražu: prie
Liekanų rinkimas
atlanko kiekvienus namus
Birželio 1 d. naktį jis iš muose turime Jonus: naują kiekviėhb namo ne tik me
Civilinėje bendruomenėje
tikslu rasti ir gauti įvairių
automobilio pagrobė 10 mė namo viršininką kun. Jan- džiai, krūmokšniai teikia
No. 6. (Brighton Parke) vi Cicero mieste
Vaikas neelgėtavo,
gumos
liekanų.
Tai
jau
an

nesių jaunutį kūdikį mergai čių, MIC., vieną redaktorių grožio, bet ir žolės divonas.
sų kvartalų kapitonai įpa Įvairių rūšių liekanų rin
troji
gumos
kampanijos
sa

tik
žaidė
tę Gloria Jean Nault, neži — Pilipauską, vieną intertei- (
reigoti paraginti šeiminin kimas Cicero mieste įvyks
ne visur tas divonas apvaitė.
kes, kad jos taupytų pavar ateinantį sekmadienį, birže
Policija pašaukta į 65 gat. nia kaip ją užmušė, pametė pistų — Kulikauską, spaus- ■ žiūrimas. Prie kai kurių naKad
ir
mažiausia
senos,
totus ir nereikalingus rieba lio 28 dieną.
ir Ingleside avė. kampą ra vienam sunkvežemy ir pat tuvės menedžerių — br. Pel- mų taip kaip pas apsileidusį
lus ir surinkusios į skardi Paskleistais lapeliais gy ar naujos gumos liekana yra do ten stovintį trijų metų sai nuvyko namo pas žmo džių, spaustuvės darbininką farmerį. Sako, kad tokios
nes parduotų maisto produk ventojai pakviesti įvairias geistina šiai kampanijai, pa berniuką Clark Carter su nes, pas kuriuos laikinai tar — br. Seibutį.... bet kur čia nuosavybės dau^įausia yra
tų krautuvininkams. Krau liekanas sukrauti gatvaitėse reiškia Nathaniel Leverone, šuniuku ir skardine rankoj. navo. Policija greitai susekė visus išvardinsi. Visiems airių.
tuvininkai tuos reihalus pris pas savo kiemo vartelius, i liekanų rinkimo direktorius Kai kas sakė, kad berniukas ir areštavo. Iš pradžių jis nuoširdus — Ad multos anX Gimimo Panelės Švč.
tato karinių reikalų autori Nuo 8:00 ryto pradės važiuo Illinois valstybėje.
pasisakė nekaltu, bet pas iios!
prašęs išmaldos.
kiau tai atmainė prisipažin
bažnyčioje matomi du nau
tetams. Iš riebalų gamina ti Civilinės apsaugos ženk
Praeitą savaitę chicagieX
Bičiulių
Kltlbas
Ciceroj
Policija
paėmė
jį
namo,
dingi pagerinimai: pastaty
damas
kaltu.
Kokiais
sume

ma gliceriną, kuri reikalin lu pažymėti sunkvežimiai ir čiai jau surinko apie 2,050,vakar
iškėlė
šaunią
puotą
6523 Maryland avė., kur jo timais jis tai padarė, neiš
ti du dideli vėdintuvai ir įga dinamito gamybai.
rinks tas liekanas.
000 svarų gumos liekanų.
Šliteriui, Švabjii ir Vinge rengti minkšti klauptukai.
motina pareiškė, kad vaikiu aiškinta.
Sakoma, kad visoj valstybėj
liui vardadienio proga. Kel Pagerinimams bažnyčioj pakas neelgėtavo*, bet žaidė.
surinkta iki 30,000 tonų.
ta taurės ir linkėta ilgiau rapijonai dosniai aukoja.
Policija pasitenkino moti
šį kartą dėl gumos lieka nos paaiškinimu.
Policija nutraukė
CRANE COAL CO.
sių metų.
nų rinkimo specialiai atsi
Agentai pardavime
X J. P. Varkala, Chicago
rusams tagavima
šaukta į šeimininkes ir vai
X Kun. J. Prunskis gavo Lietuvių Prekybos Buto sek
Garlaivis sulūžo,
iš Sibiro nuo kun. Vailokai retorius ir auditorius kai ku
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- kus. Turimas gumos lieka
Russia
War
Relief
Socienas
galima
nunešti
į
arti

čio ir rašytojo Griciaus-Pi- rių lietuviškų įstaigų, “spultas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
įgula
išvaduota
ty Chicagoj praeitą pirma vošos telegramą, kurioje sa kų”, šiuo metu yra išvykęs
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin miausią gazolino stotį ir
kelio karo jums:
gauti po vieną centą už sva
Michigan ežere, arti Bea- dienį negavusi leidimo pa ko, kad jie gyvena Sibire ir atostogų.
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
$ft A
rą.
ver salos, už 280 mailių šiau siuntė daug moterų su dėžu , ypa sveiki,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai O •<tU
Gumos liekanų rinkimo. rių link nuo Chicago, garlai temis į gatves rinkti aukas
X The National NeedleBERWIND GENUINE POCAHONTAS,
X
Dubauskienė
iš
Sibiro
šelpimo
fondui.
*8.65
Kampanija vyksta visoj ša vis Eugene J. Buffington
craft Bureau, 385 Fifth Avė.
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
atsiuntė
į
Chicagą
telegra

New York, N. Y., paskelbė
Tačiau policija tuojau su
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A rn ly. Tas vyks iki birželio ga užplaukė ant povandeninių
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.OU lo. Nuo šios kampanijos pa uolų ir sulūžo. Kapitonas W. stabdė ta gavimą, liepdama mą ir prašo atsiųsti pinigų. nėrimo - mezgimo kontestą
X Balutis, Lietuvos pa 1942 metams. Konteste gali
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022 sisekimo, ar nepasisekimo T. Simmonds, jo; žmona ir moterims eiti namo. Tad ta
J priklausys tolimesnis gazo- 37 vyrų įgula išvaduota.
siuntinys Londone, atsiuntė dalyvauti kiekviena nėrėjagavimas neįvyko.
į Chicagą laišką ir rašo, kad mezgėja. Yra paskirta $1,Jr
jis kiek gali rūpinasi padė 450 dovanoms. Norinčios da
ti tremtiniams Sibire ir pra- lyvauti konteste visas infor
Specialis Pranešimas Iš
šo siųsti “Draugą”.
macijas gaus parašydamos
X Kun. S. Gaučiui, šv. laišką aukščiau paduotu ad
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
NOVAK'S ACCORDIAN
Jurgio parapijos vikarui, pa resu.
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
gerbti vakarienė sekmadie
SCHOOL
VnAufubd
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
nį, birželio 28 d., žada būti
Prolection
NUOŠIMČIO RATOMS.
,ia
(or your
nepaprasta. Be to, vakarą
TAPKITE
FINANSINIAI
NEPRIKLAUSOMI!
paturtins graži programa.
NOVAK’S ACCORDIAN SCHOOL specializuoja mokinime tarp
BERWIND

GENUINE

UNITED
STATES

mu

Kvartalų kapitonai lanko visus
namus gumos kampanijoje

POCAHONTAS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIU 1

tautinės
Lietuvių
metodu.
sišaukite

muzikos srityje, turėdama didelj patyrimą mokinime
ir Slavonų tautų muzikos meno. Mokina modemiiku
Kad įsigijus didžiausį pasisekimą muzikos srityje, at
asmeniškai j mūsų mokyklą.

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

5048 S. Western Avė.

Chicago, Ilk

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/^%. Jūsų pinigai greitai iimokami ant pareikalavimo.

»£/viOv

8ENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 80. HALSTED ST.

X Gimimo Panelės Švč.
parapijos skola tirpsta kaip
ledas karštą dieną, šįmet
jau atmokėta $10,000, o iki
Naujų Metų manoma dar ki
tą tiek atmokėti. Iš $250,000
skolos beliks tiktai $36,000.
Už poros metų ir tų nebus.
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Ha BAN K’S UNSAFF/
Invest ųour mowq is UniteJ tote
WARSWtt BONDS AND STAMPS!

