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AMERIKOS LAKŪNAI ATAKAVO RUMUNIJA
P. T
RELIGIJOS IR SPAUDOS

LAISVĖ

VĖLIAVŲ DIENA
ŠAUNIAI PAVYKO

Trys U. S. armijos bombonešiai
nusileido Ankaroj - Turkijoje

MALDA1 NUTRAUKIA DARBĄ

■;
b

$ V O
J. A. Valstybėse gyvuoja
Vakar Vėliavų Diena, Są
religinė sekta vardu Jehojunginių
Tautų Diena ir gen.
vah’s . Witnesses.” Ją suda
Kiti du nutūpė kitur; 21 amerikietis
pagerbimas
ro daugiausia lengvatikiai MacArthuro
ir prietaruose pasinėrę žmo Chicagoj nepaprastai šau
lakūnas internuota
niai
pasisekė.
nės. ši sekta nepaprastai
Per dieną vyko paradas
ANKARA, Turkija, birž. 14. kadangi Turkija yra neutra
agresyvi, galima sakyt, avaikštynės.
Dalyvavo
apie
kiplėšiška. Raštais ir žodžiu
— Anot gautų čia žinių, U. li.
1
r
*
vienas
milijonas
žmonių.
Pranešta, kad du kiti U.
ji atakuoja visus tikėjimus,
S. armijos bombonešiai ata
Soldier
Fielde
įvyko
iš

o ypač Katalikų Bažnyčią.
kavo aliejaus šaltinius Ru S. bombonešiai. nusileido ki
kilmės,
kuriose
buvo
dau

tose Turkijos dalyse. .
Užsiima ir proselitizmu.
M
munijoje
ir
nacius
pietinėj
Gauta žinių, kad ameri
Tuo tikslu ji plačiai parda giau 100,000 asmenų. Iš pa
Rusijoj,
kur
sovietų
raudo

kiečiai lakūnai smarkiai ap
vinėja savo vadų parašytus rado prieš 2:00 popiet išė
noji armija turi žūtbūtines griovę aliejaus šaltinius arjusieji
dalyvavo
gen.
Mac
raštus (traktatus). Jos na
kovas
divizijo- ti Bukarešto, Rumunijoje, ir
. „ su Hitlerio
.
riai atsisako gerbti šalies Arthuro pagerbimo iškiimė”e^U' bombardavę Juodosios jūvėliavą. Sako, vėliavai reiš- ss Soldier Fielde
t Draugini Aciue
ta patvirtinimų iš ameriko-1 ros pakrantėse Rumunijos
Visam
Grant
parke
per
kiama pagarba Dievui prie
Tarpe tropikinių palmių naujoj statomo} U. S. bazėj kažkur pietiniam Pacifike ka- niškų šaltinių.
I uostus, kuriuos naciai okušinga. Atsisako kareiviauti. dieną tik žmonių minios
reiviai
nutraukia
vykdomą
darbą
ir
susiburia
į
pamaldas
(Official
Navy
photo).
Chicago pirmą
Trys milžiniški Amerikos puoja.
Girdi, tas nesuderinama su bangavo.
kartą turėjo tokias milžiniš
bombonešiai su amerikiečių
Iš Londono pranešta, kad
jų sąžine.
kas
piliečių
patrijotines
de

į įgulomis
nusileido čia ei- Turkijoje nusileidę bombo•
NACIAI BERLYNE
monstracijas.
j
, viliniam airporte. 21 ameri-: nėšiai priklauso Amerikos
Prieš porą metų vienur ir
Lietuvių
grupė
buvo
gau

NUŽUDJ
258
ŽYDUS
kietis lakūnas internuota, tekūnų eskadronui Egipte.
kitur viešųjų mokyklų dissingai
reprezentuojama.
triktų vadovybės nusprendė
STOKHOLMAS, Švedija,
Ši atmintina diena puikia’iš mokyklų pašalinti šios
birž.
14. — Gross Lichtersektos vaikus, kurie nenore - pavyko dėka saulėtam ir vė
Sevastopolio sovietų garnizonas
felde kareivinėse, Berlyno
jo saliutuoti šalies vėliavos. siam oruipriemiestyje, gegužes 28 d. w
Nuosprendis įvykdytas iri
Gyventojai kaip vienas
nemano pasiduoti vokiečiams
Hitlerio rinktinoji sargyba
dėl to sektantai kreipėsi į' Pilnai remia šalie3 a*”’“’
MASKVA, birž. 14. —Į gula ir toliau sėkmingai gi- sušaudė 258 žydus, iš vaka-,
teismus. Pagaliau šis klau-l tracW kuri kovoJa «* žmo
Tikrai ateis ta dien1' I nusP«Ja’ kad po Mo karo pa
Sovietų informacijų biuras naši, anot pranešimų. Vo- ro suimtuosius Berlyno cenSimas pateko vyriausiąjį I ni)os P^šais, kad jai grą praneša, kad raudonoji ar
saulis nusimes iš naujo šaukiečiams nesiseka. Visur jų irę. Naciai juos įkaitino są- kada žmoniSa’ klaidU ir
šalies teisman. Teisėjai'8 žinti laisv« ir Paatovią ra
sivylimų
šiandie
suraižyta,
ktis
Bažnyčios vadovybės.
mija kontratakomis ne tik lavonų kalvos. Hitleris yra mokslu susprogdinti prieš
mybę
sutriuškinus
ašies
„
bus
pasirengusi
su
nauju
su

balsais prieš 1 nusprendė,
sėkmingai atmuša vokiečių įsakęs, nepaisant nuostolių, bolševistinę
sovietų
rojus
------------ a “------.....
.
.
Popiežius apie tai kalbėkad mokyklų vadovybės tu valstybes ir kitus nenuora atakas Charkovo ir Sevas- būtinai paimti Sevastopolio parodą Lustgartene. Sušau- 81. °^e^Imu. ir nauJa V1 ^1_Į jo, kai 22 kardinolai susiri teisę pašalinti tuos vai mas.
topolio frontuose, bet dar tvirtovę. Jo įsakymas vyk- dytųjų moterys ir vaikai iš- r^1 ausyti Pamokslo nuo rjnko sveiicįnti Jo šventenykus, kurie atsisako pagerb
varduvių dieną.
vienur ir kitur vokiečiams domas, bet be pasisekimo, tremti iš Berlyno, matyt, į Kalno. Tada ši žmonija, ku,
_
.
„
..
.
...,
ri
šiandie
labiau
kaip
kada
ti šalies vėliavą. Šiam dau
smogia nepakeliamą smūgį. Maskvoje tvirtinama, kad °”C
Cj
Vy ą'. . nors jaučiasi savo dvasios
Kai po karo žmonija šaugumos nuosprendžiui buvo
Charkovo fronte vokiečių vokiečiams nebus lemta pa
Berlyno žydai įgrasinti skurde atsį8Uks į Šventąjį ksis Šventojo Sosto pagalpriešingas teisėjas Stone,
puolimas ne tik sulaikytas, imti šios tvirtovės. Sovietų netriukšmauti, nes priešinSostą, į tikrosios krikščio bos, sakė popiežius, Bažny
kurs šiandien yra vyriau
LONDONAS,
birž. 14. — bet dar galybės vokiečių nu garnizonas ten gausingas ir gai jie tūkstančiais bus nybės, Kristaus, pasaulio čia ją gelbės. Visų vyskupų,
siojo teismo pirmininkas.
Į šiurinę Airiją prisiųsta kauta. šimtai jų tankų ir jis šauniai įsitvirtinęs. Tu- šaudomi.
Šviesos, tikrojo Dievo ir tik- kunigų ir tikinčiųjų dabar
•
ri pakankamai ginklų, amudaugiau amerikiečių ka lėktuvų sunaikinta.
rojo žmogaus skaistųjį aki- yra šventa priedermė dvaPaskutiniais laikais kai riuomenės.
Sevastopolio raudonoji į-’nicijos ir maisto.
Nepasakyta,
regį ir nusikratys melagin siniai pasiruošti prie tos
kuriose bendruomenėse kaip koks skaičius. Tik pažymi
šventės, kai nelaimių spau
gais pranašais.”
žmonės, taip autoritetai pa ma, kad kariuomenė atly
Tais energingais žodžiais džiamas pasaulis bus grąži
kilo prieš šią sektą, kad ji dėta be mažiausių kliūčių.
WASHINGTON, birž. 14. Šventasis Tėvas Pijus XII namas Kristui.
be autoritetų leidimo — be Ir tai jau ketvirtoji vykusi
apmokamų laisnių, neparda amerikiečių ekspedicija.
— Kongreso karinių reika
WASHINGTON,
birž.
14.
vinėtų savo raštų. Ir kai
PEARL HARBOR, Hava
lų komitetai nusprendė pa
—
Prezidentas
Rooseveltas
kur tas pardavinėjimas su
jai, birž. 14. — Apie įvyku
siūlyti abiem rūmam pra
šiandie
Baltuose
Rūmuose
varžytas. Tad sektantai ir
sius mūšius Midway salos
vesti pataisas konskripci
minėjo
Sąjunginių
Tautų
vėl kreipės į teismus. Jie
apylinkėse, Pacifike, kur ajos aktui, kad vedusieji ir
tUt^"g arl
pareiškė, kad jų raštai yra
merikiečiai nugalėjo japo Dieną priimdamas 28 tratų 'turį “įį
ba 9 mėnesių būtų pašaukti VVASHINGTON, birž. 14. protektorių, žinomą nacių
CHUNKING, Kinija, birž. nus, gauta papildomų žinių. (šalių) atstovus
religiniai. Platinimas neturi
Sąjunginių
Tautų
Diena
kariuomenės tarnybon. Pir- — Valstybės sekret. Hull koriką Heydrichą. Dėl to
būti varžomas.
Konstitu- 14. — Kiniečių spauda reiJaponai prarado ne tris,
bet
keturis
lėktuvnešius,
aminžta
įvairiose
pasauliocija garantuoja šią laisvę, j kalauja, kad sov. Rusija,
miau norima šaukti nevedu karčiais žodžiais smerkia nacių gestapo ne vien sušau
dalyse,
net
ir
Maskvoje,
Vokietijos nacių brutalumą dė apie 350 čekų vyrų ir
Ir vėl tas teko vyriausia- padariusi sutartį su Ameri- not papildomų pranešimų.
sius ir jaunesniuosius.
kur
buvo
iškeltos
sąjungi

okupuotoj Bohemijoj ir Mo moterų, bet visiškai sunai
ka, dabar atsisuktų prieš Apskaičiuojama, kad Paci
jam teismui spręsti.
nių
tautų
vėliavos
greta
•
ravijoj, kur čekai patrijotai kino ir Lidice miestelį, arti
japoftus.
fiko bangose ten žuvo dau
raudonosios.
peršovė šių čekų provincijų Prahos, šio miestelio visus
Šį kartą penki teisėjai
giau kaip 10,000 japonų.
vyrus iki vieno išžudė, mo
prieš keturis pripažino, kad įžiūrėjo, kad vyriausiasis
teris uždarė į koncentraci
paskirų bendruomenių auto- teismas kėsinasi prieš reliBERLYNAS. — Kadangi
jos stovyklas, o vaikus pas
PEARL HARBOR, birž.
ritetai gali laisniuoti par- gijos ir spaudos laisvę, ne- sąjunginės valstybės ren
kirstė į prieglaudas.
14. — Dalyvavę Coral jūro
davinėjamus religinius raš- paisydamas, kad konstituci- giasi atidaryti antrąjį fron
tus, lygiai kaip ir visokius ja šias laisves garantuoja, tą prieš nacius, Vokietija j VVASHINGTON, birž. 14. se ir Midvvay salos apylin
Anot nacių, miestely bu
VVASHINGTON, birž. —
kitus. Keturi prieš tą nuos
“Chicago Sun” šiuo klau- jūros blokadą praplėtė net — Karo gamybos boardo kių kovose su japonais avo apie 400 gyventojų. Sa
prendį balsavę, teisėjai yra: simu pareiškia: “Vyriau- iki U. S. pakrančių. Ir pra- pirmininkas Donald M. Nel- merikiečiai pasakoja, kad 14. — Karo. gamybos boar- ko, ten duota prieglauda žuStone, Black, Douglas ir siasis teismas šią savaitę nešė, kad be atodairos są- son pgr ra(jįją pranešė, kad japonai prarado 8 lėktuvne du paskelbė, kad pradėjus djtemg. "čekų vadli” pareiš
Murphy. Jis paneigė anų paminavo religijos laisvę ir jungininkų laivai bus skan- iki šių metų galo karo rei. šius nuskandintais ir suga šio birželio mėn. 23 d. visoj kia, kad Lidice miestely bu
penkių teisėjų nuomones. taip darydamas iškėlė pag dinami.
kalams bus išleidžiama apie dintais. Tas reiškia, kad jie šaly uždraudžiama visokį vo iki 1,200 gyventojų,
Be to, teisėjai Black, Doug rindą sugriauti
neteko vienos pusės savo metalą vartoti gaminti įvaispaudos
šis nacių brutalumas visą
BERNAS, Šveicarija. — 200 milijonų dol. kasdien.
visų lėktuvnešių. Be to, su riua religinius daiktus, kaip {ekų tMltą bttigiaj ,]Wtį
las ir Murphy birželio 8 d. laisvę.”
Italijoje šį sekmadienį dau
LONDONAS. — Nacių lėktuvnešiais žuvo daug ja tai kryželius, rožančius.
viešai išpažino, kad prieš
“Chicago Daily Tribūne”:
gely
bažnyčių
turėta
dėkoŽiniomis iŠ Londono, če
medalikėliu8, žvakides, baž
porą metų jie padarę klai “Nepaprastai blogas nuos
žiniomis iš Stokholmo, pas ponų ir lėktuvų.
nės
pamaldos
už
kviečių
nytinius indus ir kt. daik kų tremtinė vyriausybė reikutinėmis dienomis britai
dą balsuodami su kitais tei- prendis, taip blogas, kad jis
derlių.
SĄJUNGINĖ STOVYK tus. Geležį ir plieną galima kalauja, kad sąjungininkų
bandę savo kariuomenę iš
sėjais už sektantų vaikų stato prieš akis NepriklauCAIRO, Egiptas. — Bri laipinti Murmanske. Neži LA Australijoje. — 27 ja- šiems daiktams vartoti da- tekūnai už Lidice atlygintų
pašalinimą iš mokyklų.
somybės Deklaracijoje išponų bombonešiai atakavo linai. Galima pilnai vartoti naciams — visiškai sunai•
vardintus sauvaliavimus.” tų karnuomenė atbloškė vo nia, ar tas pasisekę.
________ Australijos uostą Darwiną. auksą, sidabrą, medį ir me- į kintų
keletą
Vokietijos
Tik po šio paskelbto nuoĮdomu tas, kodėl spauda kiečių atakas Libijos tyrynuose.
DRAUGĄ’ Maži nuostoliai padaryta.
talo substitutus.
miestelių.
sprendžio angliška spauda prieš porą metų tylėjo.
?•

‘

Raudonoji armija smogia naciams
Charkovo fronte

Popiežius pareiškia, kad po karo
žmonės šauksis Bažnyčios vadovybės

Daugiau kariuomenės
Airijoje

japonų
nuostoliai Midvvay

Sąjungininkų Diena
kitose šalyse

Vedę vyrai paskiau
bus šaukiami

Valstybės sekretorius Hull smerkia
nacių vykdomą terorą Čekijoje

Nori, kad Maskva
smogtu japonams

200 milijonu dol.
karui kasdien

Japonai neteko
8 lėktuvnešių

Varžo religiniu
daiktu dirbimu
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Orite
nois seimelin buvo įnešta to-Į kas. Jis turėjo vandens tven(^tidSas), born
kia reforma prieš ateivius; kinį, kurs pradėjo po trupu
Balanda
Lentvaris.
nep’liečius, kad jeigu ji bū- tį irti-gesti. Iš kart lengva
7866 Orilski, Zbignievas
Ant kiek tenka pa3tebė- geidavimas dabar yra būti-'tų buvus perleista, nspilie- buvo jis pataisyti. Bet ma
(Juozas), born, 1932.
ti,
tai socialiniai valdžios ’ nas lablaū negu kitados, ma-, čiams tikrai būtų buvęs ne- lūnininkas netaisė iki tven
7867 Orilska, Aleksandra,
reikalai skubiai keičiasi. Ne-. tome iš to, Jciek yra. pristei- pakenčiamas gyvenimas. Tik kinys visiškai sugedo.
born 1911.
(Tęsinys)
7868 Paalksnienė, Stefa labai seniai niekam neapė-1 gusi valdžia pilietybės mo- dėka adv. J. Grišiaus, kurs Ir mes nelaukime iki pi
7801 Ordinickas, Stasys, 1900, army major, res. Kau- (vvith
2 daughters), res. jo ar buvo kas pilietis, ar kyklų. h*>3ų, lietuvių, poli- priešaky tam tikros komi- lietybės reikalai mus pri
82, agronomist,
į nas.
Laukininkai Juodupė.
ne. Pet dabar kas kita. Jei tilki klubai taip pat deda sijos nuvažiavo su protestu spaus. Su mažomis pastan7802 Orantas, Vincas
7833 Ožiunas, Karolis
7869 Paalksnienė, Darata gu nesi pilietis, dirbtuvė, daug pastangų, kad pagel ir tas įnešimas seimelio ne
(Jonas), 38, employee, res. (Kazys), born 1902, vvorker, (Martynas), 63, farmer.
(Nukelta į 4 pusi.)
Tauragė.
, . res. Šiauliai.
buvo
pravestas.
Sū
dideliu
7870 Paalksnis, Vladas kur valdžios darbai dirba bėjus savo tautiečiams įsi780/- Orantas, Vytautas
7834 Ožimekas, Jurgis (Vladas), 34, poiiceman.
džiaugsmu noriu pažymėti,
mi; šntiriai į tave žiūri. Jei- Į gyti pilietybę,
OPT.
(Antanas), 14, student, res. (Vladislovas), 20, student,
7871 Paalksnis, Vladas gu esi senukas ir dirbti ne Tat, pasinaudokime tomis, kad adv. Grišius, nors labai DR. VAITUSH,
LIETUVIS
Kaunas.
res. Vilnius.
(Stasys), 67, farmer.
gali, senatvės pensijos ne valdžios ir privatinėmis pas- • užimtas savo profesija, bet
7804 Orantas, Alfredas
7835 Ožel, Juozas (Motie 7872 Paalksnis, Antanas
gauni; gauni tik “relief”. 65 tangomis. Ką ateitis neša, suranda ir daug laiko pa
(Antanas), 16, student, res. jus), born 1920, farmer, res. (Vladas), 29, poiiceman.
metų pilietis Illinois valsti nežinome. Tik žinome tiek, švenčia pilietybės reikalams.
Kaunas.
w •* i Adutiškis Švenčionys.
7873 Paalksnis, Stasys
joj turi teisę gauti $40.00 j kad kai kurios valstybės
7805 Orantas, Jurgis (An
7836 Ozguvas, Jurgis, 13, (Vladas), 37.
Turint prieš savo akis to
20 metų praktikavimas
tanas), 18, student.
(New
York
ir
kitos)
jau
da

res. Rudone Alytus.
mėnesį.
Gi
nepilietis
gaune
kius davinius, nebūkime taip Mano Jūsų
7874 Pabilionieriė, Ona,
garantavimas
7806 Orantienė, Ona, 40,
7837 Ozguvienė, Apoloni 45, res. Linkuva.
tik “relief” — $15.00 į mė bar yra griežtai suvaržiu kaip tas pasakoj malūninin- Optometrically Akių Specialistas
housevvife,
j
ja (Antanas), 33, farmer.
Palengvina akių įtempimą, kuris
7875 Pabilionis, Algis (Po nesį. žodžiu, nepiliečiams y sios nepiliečių teises. New
esti
priežastimi galvos skaudėjimo,
7807 Orantas,
Antanas
7838 Ovšeiko, Česlovas vilas), 6.
, A ra daug apsunkinimų.
Yorko valstybėj nepilietis.
svaigimo, akių aptemimo, nervuoADVOKATAS
(Jurgis), 45, book-keeper, (Juozas), 32, journalist, res. 7876 Pabilionis, Povilas,
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
Kas ateity Amerikoj bus nepriimamas niekur į dar
so trumparegystę ir toliregystę.
res. Kaunas.
t
Vilnius.
47, teacher.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
bą.
Net
“
skrepyardy
”
nega

1.
daroma
su
nepilifečiais,
dar
WHITNEY
E.
TARUTIS
7808 Orantienė, Joana, 84
7839 Ovsiany, Antanas
se atsitikimuose egzaminavimas da
7877 Pabilionis,
onar- ujgįag bežino. Bet vicepte- li dirbti. Moterys nepilietės
romas su elektra parodančia ma
7809 Opulskis, Vytautas (Edvardas), 53, pharma- das (Povilas), 9.
ADVOKATAS
žiausias klaidas. Specialė atyda at(Jonas), born 1925, student, ceut, res. Podvišnai Ašme 7878 Pabilionytė, Elėna
nei
h
fegšapėse
”
negauna
Centrinis Ofisas:
1 kreipiama į mokyklos vaikus.
____ ’ ridentas Wallace atvejų ati es. Kaunas.
na.
.
— (Povilas), 16.
Kreivos akys atitaisomos.
Vėjais yra prasitaręs, kad darbo.
3133 S. HALSTED ST.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
7810 Opulskienė-Butkevi7840 Otto, Sofija, house 7879 l’acievič, Mečislovas po karo valdžia yra pasiry(Lietuvių Auditorijoje)
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
Valstybėj, kurioj mes gyčiutė, Eugenija (Boleslo vvife, res. Žagarė.
pagal sutartį.
(Jonas), 42, vvorker, rėš. į žūsi įvesti į gyvenimą daug vensine, tai yra Illinois, kar VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos Daugelydėlioj
atsitikimų akys atitaiso
vas), born 1913, employee,
7841 Otto, Kazys, 72, phy Vilnius.
valandos vakare.
; naujų reformų. Kokios bus tas nuo karto iš legislatūmos be akinių. Kainos pigiau kaip
res. Kauans.
sician, res. Žagarė.
pirma.
Telefonas
CALumet 6877
7880
l
’
acievič,
Vladislovas
i
toS
refornios
nepiliečių
rei7811 Opulskis, Jonas (Ma
7842 OstrovsKis, Stanislo- (Jonas), 45.
ros (seimelio) rūmų pasi
4712
South
Ashland Av.
134 N. LA SALLE ST.
kalais, niekas nežino.
tas), born 1898, employee,; vas, 75, res. Vilnius.
Phone
YARDS
1373
girsta atgarsiai, kad griež Room 2014
7881 Packevičius, Juozas
Tel. STA t* 7571
res. Kaunas.
j 7843 Oatrovskis, PovUas I, j””,;
Kaip kiekvieno krašto val tai suvaržyti ateivių teises.
7812 Opanavičius, Algi-! (Petras), 35, mason, res. Kaunas.
džia, taip ir Amerikos pa Tikrai nepamenu, bet, ro
mantas (Juozas), 15, stu- Vilnius
LIETUVIAI DAKTARAI
7882 Pac-Pomarnacka, Ja- geidauja, kad jo gyventojai dos, prieš pora metų Illident, res. Kėdainiai Kaina7844_ Ostronovaitė, Domi- nina (Bronius), 66, farmer,
TeL YARda 3146
būtų piliečiai. Kad tas paberžė.
įw mka (Pranas), 38, worker, res Kernavė.
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
7813 Opanavičienė, Mari retX!lriUSDR. V. A. ŠIMKUS
..
7883 Pac-Pomarnackienė,
LDETUVI8 DAKTARAS
DANTISTAS
jona, 45,
7845 Ostreiko, Stefanija Zofija, 82, res. Širvintai Uk
OPTOMETRISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Slatii&lbvds T. Gross
7814 Opanavičius, Juozas (Gabrielis), 47, vvorker, res. mergė.
j •j
Pritaikina nktefn.
IB AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
(Vincas), 50, teacher, «
Vilnius.
ADVOKATAS
7»84 Pac-Pomarnackaitė,
atsakomlngai ui
ir Penktadieniais
744 VVest 35th Street
7815 Opatskis,
Stasys
7846 Ostrauskas, Petras Natalij a
buvusia
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
(Lechas-Kazys),
prieinamą kainąAssistant State's Attorney
(Juozas), 6, re3. Alvitas (Petras), born 1912, police 13, res. Meiluhai Želva.
3147 S. Halsled St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
of Cook County
Dabar veda generalinj teistų praktika
Pirmadieniais tik 2-4
Vilkaviškis.
man, res. Kaunas.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
JOS F. BUDRIK
7885
Pac-l’omarnackis,
po antrašu:
ir
šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
7816 Opatskaitė, Sofija,
7847 Ostapo, Mečislovas, į Leehas-Kazys, (KonstantiSRACUVEJE
One North La Šalie St.
VnlnndnR- 3 — 8 popiet.
(Juozas), 9,
(Julius), 13, res. Vilnius
Tel. CANai 5969
nas), 50, farmer, former ROOM 1215 — Tel.; RANttolph 8322
3241 So. Halsted St. DR. F. C. WINSKUNAS
7817 Opatskaitė, Danutė
7848 Ostapkaitė, Halina army major.
VALANDOS: Uuo 9 ryto Iki 5 v. vak.
Praktikuoja visuose teismuose.
(Jūozas), ii, student.
DR. VVALTER J. PHILLIPS
(Julius), 18.
7886 Pac-Pomarnackienė, Specializuoja krimlnallškuose srityse.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas:
7818 Opatskienė-Brokaitė,
7849 Ostapkienė, Marija Lidija, 43.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
Bronė (Vincas), born 1911, (Romualdas), 37, housevvife,
4Calumet 4591
Ofisas ir Rezidenoija:
7887 Pačisa, Andrius (An
Ofiso teL CANai 2345
housewife.
res. Vilnius.
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0
tanas), born 1900, res. Žil- Būkit Malonūs
2155 VVest Cermak Road
7819 Opatskis, Juozas
7850 Ostapko, Julius, (An vikiai.
Seredoj pagal sutartį.
DEL RADIO PATAISYMO
SAVO AKIMS!
Ofiso VALANDOS
Bes.:
7004 So. Fairfield Avenne
(Aleksandras), born 1902, drius), 47, poiiceman.
PARAUKITE:
7888 Pacholski, Marijan- Tik viena pora akių visam gy
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Bes.
toL:
HEMIock
1150
employee.
7851 Ostrovskis, Steponas Cresdan, (Antanas), born venimui. Saugokite jas, teisdami
YARDS 3088
išegzaminuoti jas moderriiSklausta
ANTRAS OFISAS
7820 Orišecuk, Michalina (Vladas), 46, englneer, res. 1898, army officer, res. Vil metodą, kuria regėjimo mokslas
Tel. YARda 2246
2017 So. VVestern Avė.
gali suteikti.
(Petras), born 1912, nūn. Vilnius.
nius.
35 METAI PATYRIMO
TeL CANai 7171
(
DR. G. SERNER
DR. C. VEZELIS
res. Vilnius.
7852 Osoba, Zbignevas
akinių, kurie pašalina
7889 Pakaliuškis, Alfon pririnkime
visa aklų įtempimų. ..
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
7821 Olševskis, Juozas | (Mečislovas), born 1924, sas (Kazys), born 1909, phy
DANTISTAS
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
(Juozas), 42, res. Vilnius. i student, res. Vilnius.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel............... VIRginia 1886
25 met,
metų patyrimas
zo
Dr. John J. Smetana
sician, res. Kaunas.
arti 47th Street
7822 Olševskis, Izidorius,1 7853 Osipauskaitė, VidaTel.
Yards
1829
7890 Pakalnytė-Ranžolievai: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Pritaiko Akinius.
DR. AL. RAČKUS
born 1908, artist, res. Vii- j Junona (Liudas), 1 year old. i nė, Agota (Juozas), born Dr. J. J. Smetana. Jr.
Seredoj pagal autartį.
Kreivas
Akis
bPTOSlETRiSTjn
nius.
res. Pakruojis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
11908, housevvife, res. Viena- 1801 So. Ašhlaiid Avenue
Ištaiso.
Telefonas: HEMIock 5849
7823 Olševskis, Kazys (Jo
7854 Osipauskienė, Ona’ žindžiai Joniškėlis.
Kampas 18-tos
4204 Archer Avenue
Ofisas ir Akinių Dirbtuve
nas), born 1916, technician, 25, housevvife.
CANAL 0523, Chicagt
DR.
PETER
T.
BRAZIS
7891 Pakavičienė, Marija, relefonas:
3401
SO.
HALSTED ST.
LIGONIUS PRIIMA:
OFISO VALANDOS:
res. Veiveriai.
7855 Osipauskas, Liudas, 28, res. Radviliškis.
kampas S4th St.
Kasdien »:»0 a. m. Iki S:I0 p. m.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. lr te«U4. 9:10 a. m.
7824
Olskis,
Juozas (Stasys), 39, teacher
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
7892 Pakavičius, Jurgis,
6757
So.
VVestern
Avė.
iki ? 09 9. m
. „
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
(Viktoras), born 1920, em 7856 Osaidaitė, Ona (Ste- 36 employee.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
.................
z
ployee, res. Kaunas Vilijam pas), born 1939, res. Rudone
7893 Pakavi{ius> GedimiPopiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
OR. CHARLES SEGAL
polė.
Alytus.
i nas (Jurgis), 9.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Nedėliomis pagal sutartį
7825 Olševlciutė, .Petronė
7857 Osaida, Bronius (Ste
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7894 Pakavičius, RingauOfiao tet VIRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Telefonas
CANai
4796
(Adomas), 32, farmer, res. pa?hob0n\192J8- - A . i d“
Reridendjoa t4L: BEVertr 8244
*■
4729 So. Ashland Avė.
Pabauskas Ukmergė.
7858 Osaidiene Agota
7g95 Pakienas>
Juoza8i
DR. A. W. PRUSIS
DR. PETER J. BARTKUS
(2-troe luboa)
7826 Olsevičiutė, Monika, (Bronius), born 1912, wor born 1913 driver_ re8 vu.
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
TaL MIDvay 2880
Chicago, DL
6924 So. VVestern Avė.
34, farmer.
ker.
■
1913 So. Halsted St
Chicago, UI.
nius.
!
GYDYTOJAS 06 CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
(
7827 Olsevičius, Vaclovas,
7859 Osaida, Stepas (Vai 7896 Pakėnas, Juozas (Ka
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 6
4157 Archer Avenue
ir pagal sutartį.
38, farmer.
tiekus), born 1910, forest zys), 44, clerk, res. Deltuva
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; Sekmadiesiais taipgi pagal autartį. vai. popiet Lr nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. lf nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
7828 Olsevičienė, Rozalija j ranger.
Sekmad. nao 10 iki 12 vaL ryto.
(
Res. telefonaa SESley 0434.
Kaušai.
Trečiadieniais i pUgnl autartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
JĄddmas), 70, farmer.
I 7860 Oržukauskas, Bro7897 Pakštienė-Misunaitė,
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka TaL Cicero 1484
7829 OleiničaB, Juozas nius, 39, vvorker, res l’a- Marijona (Silvestras), bbrn
DR. MAURIGE KAHN
So. Talonai At®.
rais pagal Sutartį.
(Mykolas), born 1886, vvor žaislis Kaunas.
mo
TU- «ROv«hiU MII
DR.
S.
R.
PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Offic«
7^,^^ <84$
ker, res. N. Vilnia.
7861 Orvidas, Raimundas res. Nauhckai, Baisogala.
TH. OANal 6122
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
7898 Pakštienė, Stasė, 45, ,
4631 So. Ashland Avenue
7830 Olechnavičius, Pet (Zigmas), 2, res. Telšiai.
DR.
J.
j.
SIMONAITIS
DR.
BIEŽIS
Kamp. 15tos gat. Ir 4‘Jtth Ct
Farmer.
f
Ofiso Tel.: Yards 0994
7862 Orvidas, Algimantas
ras, Petras (Henrikas), 49;
OFISO VALANDOS:
Res. Tel.: Kenwood 4300
7899
Pakštys,
Vincas,
50,
,
GYDYTOJAS IR GMRtmGA8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tarmei*, res. Pušalotas Pa (Zigmas), 4.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
VALANDOS
farmer,
res.
Naulickai
Bai

ir pagal sutartį.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
nevėžys.
7863 Orvidienė Stadzevi- sogala.
2201 West Cennak Rd.
10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Res.
1625
So. 50th Avenue Nao
Ketvirtad. ir NedčKotoi* onsitarna. Valandos: 1—3 popiet ir 7—b ▼. »
Nedėliomia nuo 10 ik> 12 vai. dienų.
7831 Olechnavičius, Mari- čiutė, Halina (Balys), 30,
TaL Cicero 1484
7900 Pakštys, Teleforas 2423 Wčst Marquette Rd.
REZIDENCIJA:
jonas (Petras), 13, student. employee.
6631
S.
CaNfomla
Avė.
TELEFONAI:
7832
.Okulič-Kazarimas, 7864 Orlovskis, Stasys (Vincas), born 1912, farmer
TeL REPnbUc 7868
Office — HEMIock 5524
DR.
A.
JENKINS
(Bus daugiau)
Anatolius (Rapolas), born (Julius), 35, res. Vilnius.
Emergency — call MU)way 0001
DR.

ŲETU VOS TREMTI
RUSIJON VARDAI

SOVIETU

TeL OANal 0287

PHYSICIAN AND SURGBON

4645 So. Ashland Avenue

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

Nedčliomis pagal auttrtį.

TaupykK apsaugotoj jstalgoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap
draudoe mes turime didžiansj atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Office tel YABds 4787
Namų tel. PROipeet 1«9.

Duodam paskolas už 4 V/7” ir aukščiau

ToL YARda 5921.
Ree.: KENnood 6107.

STANDARD FEDERAL SAVINGS

DU. A. J. BERTASH

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO!

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Justin Maeklewlch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_______________ Tel. VIRPINI A 1141___________

Ofiao vaLi ano 1-3; ubo 6:30-8:36
756 W«rt 35tH StrPrt

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washhigton,
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir unb 6 iii 8 vai. vak.

b.

3 F. M.

C.

Kas bus ištvermingas iki
galui, tas bos išgelbėtas.
(Mat 10. 22).

Ree. UL: PROspect 6059

DR. P. 2. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR

chirurgas

1821 So. Halsted Street

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

See. — HEMIock 1843.

2500 VVest 63rd Street

DR. ALBERT J. VALIBUS

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonaa PROapect 6737
Nartui telefonaa VTRginia 9491

Residencija: 6600 So. Arteeian Are.
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet Rez. Tel. LAFayette 0094
• iki 0 vėl vakare

Tel.: HtMLOCK 2M1

DR. JOSEPH KELLA

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

PHYSICIAN AND SURGEON

(

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

2408 Ww»t 63rd Street
Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709

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

Ofiso Tel. LAFayette 3210
523 SO. CRAWF()RD AVĖ.
Jeigu Neatsiliepia —
(Pulaski Rd.)
Sauk REDzie 2868
6558 So. Western Avė.
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.
VALANDOS:
Sekmadieniais pagal sutartį
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vek.
Rezidencija; WEBSTER HOTEL .
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 0:00 i TrečiOdlenieJM nno 2 Uo 4 popiet 2159 Lincoln Park Wcst
’
vaL vak.; tračladlanlabi
NedAUnml. Pagal BunltariniS
Rez.
Iei.:
DlVERSLI
W$00
iki Uite vei- “—
DANTISTA8

Pfrmadienfe, biri.

D B X nQ S■

15, 1942

SPAUDOS APŽVALGA
(NR. 7 — REDAGUOJAMAS LIETUVOS GENERAL.
KONSULATO NEW YORKE, N. Y., 1942 m. BIRŽ. 5 D.)

GRĮŽĘS PO KOELNE ATAKŲ

n

...Šios dienos žygis yra
aiškus mėginimas įtikinti
Rusiją, kad ji sutiktų remti
teisingą prekybą — ekono
minę Laisvę — tai yra Jung
tinių Amerikos Valstybių
pagrindą po šio karo tarp
tautiniuose santykiuose. Jei
gu ji su tuo sutiks, iš to iš
plauks kelios pokarinės pa
sekmės :

C LASSIFIED

ADS

HELP WANTEl> — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

SL1P COVER OPERATORES
Patyrusios, pastovūs darbai garan
tuojami per visus metus, aukšėtuusiiis užmokestis, malonios darbo są
lygos.
SI.IPCOVER CO.
029 VV. VVasliiiigtmi

••DRAUGAS” HELP WANTED
Įtuojančias vyriausybes ir įADVF.RTISING DEPARTMENT
steige sovietus. Tada naciai
127 No. Dearbom Street
Imperializmo amžius
PATARNAVIMAI
Tel.: RANdolph 9488-948U
išstūmė rusus ir nedvipras
yra pasibaigęs
miškai pareiškė; kad Balti
DIAMOND POINT SAW
HEI.P WANTED — VYRAI
(Tęsinys)
jos valstybės turi laikyti sa
FILING WORKS
MALRJAS IR RYšOTOJAS reika
lingas — dirbti dešrų dirbtuvėje. Taisome visokius plūklus. Taisymas
ve
vokiškomis.
Kaip
karas
Lenkija 1939 metais buvo
Tada neliks jokio preteks Pastovus darbas. Atsišaukite i — naminių piūkių, tai mūsų specialy
bepasibaigtų,
jos
jautė
esan

be. Rašykite dėl ‘‘Free Catalogue”
SCOTT PETERSON St CO.
užpulta ne tik Vokietijos,
to, kad didelės tautos sau
kainavimo sąrašo.
4150 Armitagc Avenue
bet taip pat ir Rusijos. Mask čios pasmerktos.
Prislųskite plūklus paštu "parcel
gumas reikalauja mažos tau “TOOL MAKERS” .reikalingi, tai post."
Šiandien
Welles
pareiškiva pasigrobus rytinę Lenkipogi lr GRINDER HANDS (cxtertos suvereniteto arba net nal
28 NO. LOOMIS STREET
aml internal), LATHE HANDS
ją susovietino tą “rusišką-1 me J03 Pra^eda matyti dieTEL. MONroe 1397
Ir OLEVEI-AND and GRIDLEY
kad tas saugumas reikalau SCREW
MACHINE OPERATORIAI.
nos
šviesą
prieš
akis.
ją” pusę, panašiai kaip Hit
PARDAVIMUI
tų apriboti mažos tautos ne Turi būti patvrę. Kreipkitės prie:
A. H. EQUIPMENT CO.
leris sunacino tą “vokišką Įdomu pastebėti, kad ir
PARDAVIMUI KRAUTUVE
priklausomybę.”
223 West Erie Street
Randasi geroj vietoj, netoli Meklnley
ją” pusę. Ar Lenkija turės Sovietų Rusijoje ta kalba
Park. laibai geri Įrengimai. Pardavi
VYRAI IR MOTERYS
(Bus daugiau)
(■‘Draugus" Acme telephoto)
mo prb-žastis — liga. Kreipkitės prie:
būti po šio karo atstatyta palankiai įvertinta. Birželio
REIKALINGI DEŠRŲ KIMŠBJAT, Mr. IValter Nutow. 2200 W. 37tli St.,
Nusikamavęs, tačiau patenkintas, šis britų Stirling bom
ištisai arba gal jos ištikimi 3 d. “The New York Times”
pastovūs darbai, gera užmokeetis. Clilcngo, m., tel. l.AEayette 6i»»8.
dienomis. Atsišaukite prie
legijonai turės grįžti namo, įdėjo savo korespondento bonešio patrankininkas laimingai grįžęs į Angliją po ata IŠ Indiana Harbor Darbai
M r. Henry.
UNITED PACKERS,
PARSIDUODA PIGIAI — 2% akarų žemės su 2 namais, parsiduoda
INC., 1018 West 37th Street.
kad rastų juos po svetimos pranešimą iš Maskvos, ku kų Vokietijos miesto Koelne, kurį andai 1250 lėktuvų
per privatiškus žmones. Atsišaukite
padangės
sekančiai:
šalies vėliava? — klausia riame sakoma, kad Welles atakavo.
EMPLOYMENT AGENCIES
88TH AVĖ. ir 101ST PLACE
GRAŽIAI PAMINĖJO
komentatorius.
2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
kalba buvusi palankiai įver- J ■
■
GIMIMO DIENĄ
— apšildomas fletas už
Visokiam amžiui — visose vietose DYKAI
prižiūrėjimą boilerio. Mažai šeimy
Suomija, garbinama kaip tinta ir aiškioje vietoję įdė- sulyginti ją su kitomis lanto Čarteris bus užtekti
VYRAM—MOTKKI M—VAI KINAM
Patty May Masidonskiūtė,
nai gera proga. Atsišaukite greitai.
Ilt
MKIMilNOM
liberališkiausia pasaulio de ta visuose laikraščiuose. Bet “lease lend” privilegijomis nai platus, kad jas apimtų. i dukrelė Jono ir Estellės Ma- Didžiuma darbų
F. G. I/UCAS, 4108 Archer Avenne,
yra Defenae dirbtuvėse.
Telefonas LAFayette 5107
mokratija, pirmiausia buvo kad kas kartais Sovietų Są besinaudojančiomis t a u to Net jei ir ašies valstybės sidonskių, pavyzdingų Indi AIroh — nuo $24 Iki $110 J savaitę.
W
A
B
A
S
H
AGENCY
Rusijos užpulta ir apkarpy jungos vadovaujamų sluoks mis, karo gamybos progra bus nugalėtos iki tokios pa ana Harbor lietuvių, birže 202 So. State St. (15th Floor)
ta. Tada, panašiai kaip ir nių klaidingai nesuprastų, moje, bet ir įtraukti ją į pa dėties, kur jos bus laikomos lio 14 d. paminėjo savo gi
J. A. Valstybės kad pripuo kaip iš to pranešimo maty saulinės prekybos atstaty silpnomis iki jų geras elge mimo dieną su gražia puolamai tapo Rusijos sąjungi ti, buvo pakartotinai pabrėž mo pastangas po šio karo, sys bus užtikrintas, jų di tele, kuri įvyko Marąuette
Luten to
Park, Gary, Ind. Į puotą bu
ninke, Suomija pamatė sa ta, kad Sovietų Rusijos tiks prisiLaikant liberalinės lini delė gyventojų masė vis tiek vo atvykę artimesni gimi
PALANDECH’S
ve bekariaujančią toje pa las yra atgauti Lietuvą, Lat jos, propaguojamos J. A. V. dar spaus mažus kaimynus nės, draugai ir pažįstam,
are common offendeis
čioje pusėje, kurioje ir Vo viją, Estiją, Kareliją, Mol-1 sekretoriaus Hull.
ir tie yra pareiškę Vašing kurie praleido laiką malo RADIO BROADCAST
kietija. Suomijos atstovai daviją, Baltarusiją ir Uk- Ryšium su tuo tos pat die tone, kad jiems dus toli riuo nioj nuotaikoj.
Featuring a Program of
nedvejodami pareiškė, kad rainą, kurios dabar vokiečių nos “N. Y. Times” laidoje saugumo jausmo, iki visos
Linkime Patty May su TUGOSLAV FOLK MUSIC
idealogiškai Suomija nėra okupuotos. Sovietų Rusijoje įdėtas specialus korespon prieš ašį kariaujančios val laukti daug panašių pami
nėjimų.
C. Every Saturday, 1 to 2 P. M.
nė kiek daugiau naciška kaip jau esančios ir tų šalių val- dento Krock Vašingtone to
stybės
nepasirašys
po
bend

Amerika komunistinė. Ji džios suorganizuotos. Tos pasiūlymo įvertinimas.
STATION WH1P
ra
platforma
už
ekonominę
IBM
(Ta» ef tha DU1R
primygtinai tvirtina, kad šalys esančios strategiškai Minėtasis Arthur Krock
laisvę
po
šio
karo...
Suomija kariauja vien tik labai svarbios Sovietų Rusi- pastebi, kad jei tą pasiūly
išlaikyti suvereninės valsty jai ir todėl ji nė nuo vieno mą Sovietų vyriausybė pri
bės padėtį.
Marianapolis, Conn. — ko Kas gėdisi viešai išpažinti
colio jų teritorijos nesutik imtų, tai ta naujoji sutartis ★
★
legijoje — birželio 15 — 24 savo tikėjimą, tas jau ne
Pagal Welles formulą, J. sianti atsisakyti. Prieš ką turėtų begalinę reikšmę po
'UJhat 'l/ou&tuf.'HJiili
Į dd. — kun. Petras Malinaus krikščionis.
Amerikos Valstybės ir jos tas toks nepaprastas stra kariniam pasaulio atstaty
sąjungininkai užsiangažuoja teginis saugumas bus reika mo tvarkymui. Jo žodžiais:
WAH BONOS kas, M.I.C.
If you’re past 40, the cbance3 are
Reikia bijoti to žmogaus,
that your breath -will be offensive
★
;«
*
ne tik palikti Suomiją čie- lingas, jei Vokietija bus nu
Marian Hills, HI. — No kurs Dievo nebijo.
oftener than that of a young person.
Navy Cruisers are built in two
lybėje su jos pačios parink galėta ir nuginkluota, nepa “Pilnas Jungtinių Tautų classes,
Fermentation of tiny food particles
vicijate
—
liepos
7
—
16
dd.
light and heavy, the latter
'
prisidėjimas
prie
anglų-ame

caught
by partial platės and denKai
suardom
gyvenimą
ta demokratine valdžia, bet sakoma.
displacing about 10,000 tons. Our
tures frequently cause this condition
—
kun.
Vincas
Andriuška
rikiečių “lease-lend” susita navy has about an eąual number
dėl pinigų, tai suardytas gy whieh you yourself may not detect
dargi ginti jos sienas pagal
of light and heavy Cruisers, the
M.I.C.
Amerika siūlo naują
rimų formos galėtų pabaig 10,000 ton Cruiser costing approxivenimas nesirūpina pinigais. būt wbich is so offensive to others.
ba “tarptautinės apsaugos pagalbos sutartį Rusijai
Why not take the easy, pleasant preti mažų tautų, esančių di mately $20,000.000. Many Cruisers
Grand Rapids, Mich. —
Tikrą draugą tik bėdoje caution that so many fastidious peojėgos,” jeigu galingas kai
are under construction and many
ple ūse to halt this fermentation—*
šv. Šv. Petro ir Povilo par pažinsi.
“The New York Times” džiųjų tautų gynimosi sfe mere are needed.
mynas grasintų jai.
Listerine Antiseptic employed as a
roje,
baime,
kad
esą
jų
ne

bažnyčioje
—
liepos
17
—
moiith
rinse. It immediately make3
Panašiai esą ir trys ma gegužės 27 dienos numery
Žmogus — tai noras, ies the breath
sweeter, purer, less likely
priklausomybė
bus
atimta
26 dd. — kun. Antanas Mato offend. Lambert Pharmacal Co.,
žos Baltijos respublikos — je paskelbė, kad Sovietų Ru
kąs perlų karčioj gyvenimo St.
Louie, Mo.
’žukna, M.I.C.
Lietuva, Latvija ir Estija sijai pasiūlytas “lease-lend” ar kai kuriais atvejais visai
jūroj. Ar ras perlų? — klau
Batoru Arty Datų Utu
— yra tarp velnio ir gilios sutarties projektas, pagal nebus atstatyta po šio ka
Harrison, N. J. — Sopu simas; bet kad kartaus van
LISTERINE ANTISEPTIC
jūros. Išdidžiai nepriklauso kurį ji būtų sulyginta tuo ro; ir kad jų vidaus ekono
lingosios P. švč. par. baž denio ligi sočiai prisigers
To Maltu Your Bruath Sufuutur
mos šio karo pradžioje, jos atveju su Anglija ir kitomis mika bus pajungta kurios
nyčioje — liepos 18 — 26 dd. — tai negalima abejoti.
pirmiausia buvo užpultos Jungtinėmis Tautomis. Tos nors didžiosios tauto3 nau
— kun. Petras Malinauskas,
Olandų priežodis SKAITYKITE “DRAUGĄ’
To pay for these speedy and powdai
tvirtinant,
kad
pastaro

rusų, kurie pašalino egzis- sutarties tikslas esą ne tik
M.I.C.
erful ships with their heavy guns
sios karinis saugumas to rei and armament we mušt buy War
Citizens of a large town or
kalauja. Keliose pasaulio da Bonds.
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
a given community. working in unilyse, ką diplomatai gerai ži ty, could buy one of these ships for
Gilus
vanduo
sriauniai
ne

PRUZIN FUNERAL HOME
Navy if they put at least ten
no, dabar yra mažų tautų, the
bėga.
percent of their income in War
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
kurios tuo atžvilgiu blogai Bonds every pay day.
(Įsteigta 1889 m.).
U. S. Treasury Dtpartmtnt
Tegul
mano
galvą
puošia
PHONE: 9000
620 WEST 15TH AVENUE
jaučiasi ir abejoja, ar At
ne kepurė, o smegenys.

I. ANGLIŠKOJI SPAUDA

MIDDLE-AGEO
’ PEOPLE

TT. Marijonu misijos

MhįiU

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKIjAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
ši firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIAČIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3307 Lltuanlea Avenue
Tel. YARda 4908

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignlty
and Distinction.

LACHAWICZ IR SCNAI

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

42-44 F,ant 108th Street
Tel. PULlman 1270

2314 West 23rd P,are
Tel. CANal 2515

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

P. J. RIDIKAS

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

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehill 0142

JOHN W. PACHANKIS

3854 South Halnted Ttreet

MAŽEIKA ir EVANAUSKA9

Member of the I.lthuanlan Ubam ber of Conuneree.

Skyrių*: 710 Weat 18th Street
Viai telefonai: YARda 1419

3319 Lltuanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

J. LIULEVICIUS
4348 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlrhlgan Avenue
Tel. PULlman 9661
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prisijui<gti Baltijos valstybes. Lietuvos žmonės džiaug
sis ir prez. Poosevelto pažadėjimu dar šiemet pradėti
Europoje antrąjį frontą prieš Vokietijos nacius. Tai
sukels juose vilčių greičiau išsilaisvinti iš kruvinų hitleriznio nagų. Jie ir patys narsiau kovos «u okupantais.
Dviejų metų bėgyje Lietuva nepaprastai daug nuken
tėjo. Bet tai;ic8 dvasia nėra palaužta. Ji vis didėjan
čiu ryžtingumu ir užsispyrimu kovos už savo šventas
teises į laisva ir nepriklausomą gyvenimą.

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

Amerikos Lietuvių Taryba, A. L. R. K. Federacija,
American Friends of Lithuania ir kitos mūsų organi
zacijos, griežtai stovėdamos už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą, ne po vieną, bet po kelias rezoliucijas siun
• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrakiname, jei ne
tė šio krašto vyriausybei ir jos galvai Prezidentui Roose
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikalui pašto šenklų.
veltui, prašant, kad ji nepakeistų savo pirmykščio nu
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
sistatymo Lietuvos atžvilgiu. Tie prašymai buvo labai
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
reikalingi ir naudingi. Valstybės Departamente jie tu
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
rėjo didelės reikšmės. Jie ypač buvo reikšmingi pas
dedamos.
kutinėmis dienomis, kai Vašingtone, Londone ir Mask
Entered as second-Class Matter March 31. 1816 st Chicago. IU.
voje ėjo pasitarimai dėl karo eigos ir dėl pokarinio Eu
Under the Aet of March 3, 1379.
ropos sutvarkymo.
fl..__ !_?»?? -.jiKadangi dabar dar aiškiau žinom, kad Jungtinės
JlC&UuZIOJI SUK3KTB
Valstybės visu griežtumu užsistoja už Baltijos valsty
Šiandien sueina du metai, kai Sovietų Rusija okupa bes, nea atmesta sovietų reikalavimai jas prie Rusijos
vo Lietuvą, šių liūdnų ir skaudžių sukaktuvių proga jungti, reiktų, kad mūsų organizacijų centrai pasiųstų
ne pro šalį bus žodį kitą apie tą įvykį parašyti.
vyriausybei padėką.
Lietuva ir kitos Baltijos valstybes, gyvendamos lais
x <•
vu ir nepriklausomu gyvenimu, visais atžvilgiais darė
pažangą. Jos buvo laimingos būdamos laisvųjų pasau ji vėl bus laisva
lio tau+ų šeimos narėmis. Ir jos buvo legalėmis tos
“Tėvynė” rašo:
šeimos narėmis. Ir Lietuva ir jos kaimynės, kaipo ne
“Bet ir vėl lietuvis žiūri į skaidrų rytojų ir laukia
priklausomos valstybės, turėjo visų pasaulio valstybių,
progos; progos iš nacių-hunų-kryžiuočių išsilaisvinti.
ir mažų. ir didelių, ir de fakto ir de jure -pripažinimą.
Ar ateis ta proga?
Sovietų Rusija pati pirmoji tą pripažinimą davė —
Ar kada nors išsilaisvins Lietuva?
1920 m. Ji pati savo laisva valia ir noru 1926 m. pa
Mes sakome: išsilaisvins. Išsilaisvins ir vėl, kaip
sirašė su Lietuva nepuolimo sutartį, garantuojant Lie
gražus lelijos žiedas, žydės pasaulio valstybių dide
tuvos valstybei suverenitetą. Vėliau ta sutartis buvo
lėje šeimoje! Taip sčkome todėl, kad Lietuva ne pir
atnaujinta padaryta ir kitų sutarčių. Išrodė, kad iš
mu syk pavergta, bet dar niekad nebuve visiškai nu
Sovietų Rusijos pusės Lietuvai pavojų negali būti. Dėl
galėta! Juk žinome, kaip anuose senuose laikuose
to, lietuviai buvo ramūs, ištikimai pildė sutartis. Bet
kryžiuočiai Lietuvą vargino ir visiškai sunaikinti no
1939 m. rudenį apsiniaukė Lietuvos giedras dangus.
rėjo. Taipgi žinome, kad lietuviai davė jiems neuž
Sovietų Rusija pareikalavo leidimo apgyvendinti Lie
mirštiną smūgį Žalgirio mūšy, po kurio jie nedrįso
tuvoje savo kariškas jėgas. Lietuvos vyriausybė, vis
daugiau Lietuvą akiplėšiškai pulti. Žinome, kad Lie
dar pasitikėdama Maskva, davė sutikimą, pasirašė ati
tuva buvo padalinta tarpe Rusijos ir Prūsijos ir kad
tinkamas sutartie. Nors tas Maskvos žygis buvo labai
jai prisiėjo daugiau, negu šimtą metų sunkų jungą
įtartinas, tašiau gavus užtikrinimą, kad Lietuvos val
nešti. Bet taipgi žinome, kad lietuviai kirto visiems
stybės auverenumas .nebus liečiamas, kad tuo jos sau
savo priešams lietuvišką smūgį ir po Pirmojo Pa
gumas »hus labiau patikrintas, įeileieta į Lietuvą rau
saulinio Karo išsilaisvino. Žinome, kad Lietuvą buvo
donarmiečių garnizonai. iBet to Sovietų Rusijai neuž
okupavę rusai nuo birželio 15 dienos, 1940 metų, bet
teko. 1340 m. ji panaudojo kariškas jėgas, kad vieni
vos po metų laiko Lietuva iš tos okupacijos išsilais
prismaugti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Rau
vino. Žinome, kad nuo birželio 23 dienos,
metų,
donarmiečiai, apsiginklavę tankais, lėktuvais ir kito
ir vėl Lietuva pavergta. Bet, kaip jau sakėme, Lie
kiais karo pabūklais birželio 15 d. įsiveržė į Lietuvą.
tuvos niekas ir niekad amžinai nenugalėjo ir amži
Tuo savo žygiu Sovietų Rusija sulaužė savo pažadą,
nai nepavergė. Ir dabar nenugalės ir nepavergs! O
sulaužė visas sutartis.
dabartinis pavergimas, tai tik laikinas Lietuvos lais
Bet neužteko nė to.
vės supančiojimas. Bet mes pilnai tikime, kad vėl
Kad kokiu, nors būdu pateisinti savo imperialistinį
atsiras proga ir lietuviai vėl duos naciams tokį smū
žygi. Maskva susirado Lietuvoje Kvislingų — Palecgį, po kurio jie nešdinsis iš Lietuvos taip, kaip neš
kius, Glovackius, Gedvilus, Sniečkus ir kitus, kurių pa
dinosi po Žalgirio mūšio!
galba pravedė keletą smurtiškų aktų. Paskelbė “-seimo”
Taip, ateis ta proga!
“rinkimus”, išstatė tik vieną komunistų kandidatų są
Taip, išsilaisvins Lietuva!
rašą ir raudonarmiečių pagalba ,gyventojus vertė už
Juk lietuvis ne lietuviu būtų, jei amžinai vergautų!”
tą sąrašą “balsuoti”. Tokiu smurtišku keliu “Išrinktas
seimas” padarė “nutarimą” prijungti Lietuvą prie So
vietų Rusijos.
»
* <
“Darbininkas” rašo:
Tačiau to bolševikų smurto nepripažino nei Jungti
“Rusijos imperializmas vėl atgijo ir siekia pasisa
nės Valstybės, nei Didžioji Britanija, nei kitos valsty
vinti caro paveldėtas svetimas žemes. Bet kokią tei
bės. Nepripažino jo nė Vatikanas. Ir net šiuo metu,
kai Sovietų Rusija yra Amerikos tir Anglijos santarvi
sę turėjo carai savintis Pabaltės kraštą ir visas ki
ninke kare su Berlyno ašim, Maskvos 1940 m. smurtas
tas šalis, kurias prievarta ir smurtu pasigriebė? Im
nepripažįstamas. Kiek Lietuva ir joe žmonės pakėlė
perializmo šalininkai sakys, kad pavergėjas pats sau
skriaudų ir kančių to bolševikų smurto dėka, apie tai
teisę pasidaro — pavergimo teisę. Kitais žodžiais,
mes čia nerašysime, nes tai visiems jau yra -labai ge
jų manymu, ginklo galia yra visų vyriausia teisė.
rai žinoma. Neužteko likviduoti lietuvių organizacijas,
Taip kalba imperialistai, kurių pasaulėžiūrą sovietai
spaudą, uždaryti kultūrines įstaigas, nusavinti žmonių
be atodairos jau pasisavino. Bet ką gi sako demo
žemes, namus, dirbtuves, biznį, bet reikėjo kankinti
kratija? Dėl kokių principų Amerika įstojo į pirmu
žmones ištrėmimais >į Sibirą, laikant kalėjimuose ir t.t.
tinį pasaulinį karą? Dėl kokių principų ji ir dabar
Ką sovietai už tas kruvinas Lietuvos žmonių skriau
kovoja? Suprantama, kad jos siekis grynai demokra
das ga<o, ką jie laimėjo? — Nieko. 1941 m. birželio
tinis, dijametraliai priešingas imperialistų užsimoji
22 d. tokiu pat smurtišku būdu Vokietijos naciai užpuo
mams. Jei taip, tai kodėl kalbama apie tai, kad kai
lė Sovietų Rusiją ir raudonarmiečiai buvo priversti iš
kurios buvusios valstybės dėl savo nepriklausomy
Lietuvos -pasitraukti.
bės turėtų kiek nusileisti? Gerai suprantame, ką tais
Tuo baigėsi jų žygis į Pabaltę ir jų visi smurtiški
žodžiais norima pasakyti. Dėl nepriklausomybės kiek
ektai Išbėgdami iš Lietuvos bolševikai užleido tą kraš
nusileisti reiškia ne ką kitą, tik visai jos atsižadėti.
tą kitiems kraugeriams smurtininkams naciams. Lie
Aiškiau tariant, įeiti į Sovietų Sąjungos sąstatą, ne
tuvos žmonės nuo plėšrios meškos užpuolė ant plėšraus
va tai turint nieko nereiškiančią savivaldos iškabą,
vilko. Kentė prie rusų, kenčia prie vokiečių. Kaip jie
po kuria slepiasi gryniausios rūšies vergija. Jei de
kovojo su viena okupacija, taip kovoja ir su antr&ja.
mokratija, tiek kovojusi ir išsieikvojusi, prieitų prie
Jie nekenčia nei vienų, nei kitų, bet gaivina savo šir
tokio savo principų atsižadėjimo, tai tektų padaryti
dyse viltį, kad po šio karo, laimėjus demokratijai, jie
išvadą, kad ji, neva nugalėtoja, bet gi išeitų iš ko
ir vėl bus laisvi ir nepriklausomi. Jie džiaugsis neap
vos tikra pralaimėtoja.
sakomai dideliu džiaugsmu, kai sužinos, kad garbin
Bet turime vilties, kad demokratijos šūkiai neveid
goji Jungtiniu Amerikos Valstybių vyriausybė visu
mainingi; kad Amerika tvirtai stovi už pavergtųjų
griežtumu gina jų šventas teises, priversdama 8ovietų
tautų išlaisvinimą, nežiūrint kurio plauko diktato

Svarbus klausimas

fru&iją atąižadėtį savo pirmesnių reilęalavimų leisti jai

riai siektų įš naujo jae pavergti.”
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(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 15 d.)
Bombardavo

Londoną...............

Po svietą pasidairius

Vokiečių lakūnai vakar už
puolė ir bombardavo Lon
Visokių būtų-nebūtų daly
doną. Bombomis nužudyta kų tenka pamatyti — išgirs
97 žmonės, sužeista 437.
ti pasidairius po svietą. An
tai, anglų mokslinčius S.
Atvyko rusų komisija... Į Smith, jei tikėti gazietoms,
Jungtines Valstybes atvyko išrado tokį aparatą, kuriS
Rusijos karo komisija, ku iš fotografijos gali pasaky
riai pirmininkauja Boris ti, ar nufotografuotasis žmo
Bachmetjev. Ji keliavo per gus gyvas, ar miręs. Valug
Japoniją.
to mokslinčiaus, žmogaus
•
smegenyse yra savo rūšies
Rusų socialistai prieš Wil- mažas radio steišinas, kuris
soną.... Rusijos socialistų visą laiką siunčia radio ban
spauda piktai puola Jungti gas. Tokia pat bangas siun
nių Valstybių prezidentą čia ir fotografija.
Wilsoną ir griežtai kritikuo
Kai žmogus miršta, sako
ja jo paskelbtus karo tiks ma, jo smegenyse radio stei
lus.
šinas nustoja veikti ir to
žmogaus fotografija, kuri
Austrų taikos misija....... yra lyg ir koks radio resyPranešama, kad į Petrogra veris (priimtuvas), pradeda
dą atvykusi Austrijos tai tylėti, nežiūrint į tai, kur
kos misija. Visokiais būdais mirties momentas buvo foto
yra stengiamasi priversti grafijos originalas. Smith
Rusiją sudaryti paskirą tai sako, kad jo aparatas sugau
ką su eentralinėmis valsty na iš fotografijos išeinan
bėmis — Austrija, Vokieti čias bangas, “gyvybės spin
ja, Turkija ir kt.
dulius”.
Mokslinčius sako, patieKenosha, Wis.... šioj ko tiekęs aštuonias fotografi
lonijoj lietuvių priskaitoma jas: keturias gyvų žmonių
arti 1,750 asmenų, šv. Pet ir keturias mirusių, šešiuo
ro par. sėkmingai klebonau se atsitikimuose aparatas
ja kun. A. Balinskas. Yra davė teisingą atsakymą.
nemažai “Draugo” ir “Dar Dėl vienos fotografijos mo
bininko” skaitytojų.
ters, kuri iššoko pro langą,
aparatas suklydo.
Albany, N. Y.... Atvykus
Moterys, mat, vis mote
čia kun. K. šatkui, pradėta
smarkiai .veikti. Statoma rys.

♦

lietuvių katalikų bažnyčia,
kuri kainuos $35,000>00. Ru
denį jau bus užbaigta.
••
Jaunimas veikia.... L. Vy
čių 4 kp., Chicagoj, pirmi
ninkas Justas Kudirka pra
neša, kad netrukus bus su
rengtos prakalbos. Kalbės
K. Pakštas.
•

Parvažiavęs iš vikeišino
Mikas Vigada sako vienoj
vietoj matęs tokią sainą au
tomobilistams:
“Jei važiuosi palengva,
tai pamatysi mūsų miestą,
kuris yra labai gražus. Bet
jei važiuosi greitai, tai pa
matysi mūsų miesto kalėji
mą, kuris yra tamsus, drėg
Nebebus “free hmch”...... nas ir šaltas”.
Miestas žada uždrausti saSako, toji sainė taip pa
liūnazns duoti savo kostu veikia automobilio šoferį,
meriams “free lunch”.
kad tasai nejausdamas nu-

ima koją nuo gažo spauduko.

Vakar užėjau pas kaimy
nus Taškelius. Mums besi
kalbant atbėgo mažas kito
kaimyno vaikutis pažaisti
su vienmečiu Taškeliu Jo
nuku.
— Mano papa gavo naują
dantų setą, — pasigyrė Taš
kelių Jonukas savo draugui.
— O ką jis darys su savo
senais dantimis? — pasitei
ravo kaimyno vaikas.
— O, ai do no. Mama,,gal,
juos perdirbs taip kaip iš
senų papos kelnių padaro
man kelnaites.

Pilietybės reikalais
(Akelta iš 2 pusi.)
»
gomis galime tapti piliečiai
geriausio pasauly krašto —
Amerikos.

Dabar .prašau susipažinti
su sekančiu klausimu:
Klausimas: Kokios yra už
duotys miesto majoro?
What are the duries of the
mayor?
Atsakymas: Miesto majo
ras pirmininkauja miesto
taryboj ir prižiūri, kad mies
to teisės būtų pildomos. Amerikoniškai atsakymas ta
riamas šiaip: The mayor
presides over the city coun
cil and enforces the lawp of
the city.

Valdžios noras, kad visi
rie teikia pilietybę yra val
džios parinkti, labai geri ir
mandagūs žmonės. Tik mums
reikia truputį noro. Atsimi
nus, kad įgijęs pilietybę bū
si pilietis geriausios šalies,
rodos, to noro turėtų atsi
rasti. Tapę piliečiais m es
daug laimėsime, o nieko ne
ateiviai taptų piliečiais. Kupralaimėsime.
SUPAŽINDINKITE KUTUS
SU DIENR. “DRAUGU”

MIDWAY KOVŲ DIDVYRIAI GRĮŽO Į HAVAJUS
•7—fCTai

(**Dr*u(M”

Aom«

tnlepooM-

U. S. lakūnai, kurie sėkmingai kovojo prieš japonus Midway salos apylinkėse, grįžo

| Oahv airportą Havajuose. Juos sveikina lakūnai, negavusieji progos dalyvauti tose

kovose (7th Air Force photo; iš Honolulu per radiją prisiųsta).
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LĖKTUVNEŠI

peraciją darbe, ARD sky
riams ir jų valdyboms. Už
inspiraciją ir didelį palan
kumą bei atjautimą ačiū
brang'oms seserims, kape
lionui kun. B. Urbui už jo
kilnų vadovavimą ir globą
mūsų organizacijos ir vi
siems kunigams, prieteliams
ir rėmėjams taip nuoširdžiai
rėmusiems mūsų organizaci
jos darbus.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Jurgutytei, kurie vargonais
1L j j 'į. <
ir giesmėmis lydėjo šv. Mi
šių Auką. Jaučiu taip pat
«• r ’’i
didelę padėką visiems gar
žodžiai
bingiems svečiams, dalyva
tirt
vusiems vakarinėj puotoj, yDidelės Dievo malonės su pač programos išpildytoc: '< o
laukiau šiais metais gegu jams: chorams, solistams:
3- :v’
a.
šast*
žės mėnesio 31 dieną galė Kandrataitei, Braziui, Mondamas švęsti savo kunigys deikaitei, uolioms šeiminin
> z. • *M
tės auksinį jubiliejų.
Su gilia pagarba,
kėms ir malonioms patar
To mano širdies pakilimo nautojoms prie stalų. Gale
ir tikrojo džiaugsmo žodžiais tariu nuoširdų padėkos žodį
negaliu pilnai išreikšti. Kai jubiliejaus ruoširpo komiteMarųuette Park. — Šv.
įžengiau į bažnyčią ir sto- tuį ,r gv Kryžiaus parapi.
Barboros draugija laikys
jau prie altoriaus aukoti šv. jai kut.ioj man teko šios,
mėnesinį susirinkimą bifžeMišių Aukos, matydamas ku iškilmės atšvęsti, ir dienlio 15 d. 8 vai. vakare pa
nigus — konfratrus netoli raščiui “Draugui”, kuris ne
rapijos salėje. Primename,
altoriaus, o pamaldžių žmo mažai skilčių skyrė mano
kad per vasarą susirinkimai
nių gausybę bažnyčioje, aš jubiliejaus paminėjimui. Vie
Kada Jungt. Amerikos Valstybių kariai gavo įsakymą apleisti sužalotą Lexihgton lėktuvnešį, tai jie iš jo paši bus iškelti į pirmadienio va
gyvai prisiminiau tą pirmą nu žodžiu, ačiū visiems. Ma- j traukia ir dauguma iš jų laimingai išsigelbėjo. Lfexingtono orlaiviai nepaprastai didelį smūgį sudavė japonams Cokarą.
mano nekruvinąją Auką, ku no padėka ir maldos lydės j ral jūros mūšiuose.
rią prieš 50 metų aukoj av. tamstas visus.
i ------------------------------------------------ :------- ------ s----------------------- *-------------------------------------- »
Vilniaus Šv. Rapolo bažny
jomis. Vajaus metu kalbėjo j tik vieną turėjau apleisti,
jai
—
$2,137.83,
parapijai
Kun. Antanas Deksnys, I nien?- Tretininkų dr-jos: O.
WHOLESALE
čioje.
tėh, kair suspėjo.
| ARD 22-rojo seimo tarimai,
jubiliatas' Ra(lien^> L- Merkelienė, M. — $233.75.
Per šią ištisą metų eilę
10 skyr., Wefct Side: aka Pirmininkės A. Naūsėdie- befods, visi įvykinti; sulyg
Petrauskienė. LRKSA 176
man Viešpats teikė gausių
demijai — $344.26, parapi nės raportas buvo raštu: ' mūsų išgalės. Tufėjome vie
I
kp.: D. Jocienė.
malonių ir per mano kuni ARD XXIII seimo
T
Didžiai gefb. if bfahgfls ną ekstra parengimą, tai se- F:
Gary, Ind. — ARD 22 sk.: jai — $518.55.
IK. , *
!
giškas rankas daug jų bv.vo
serų išleistuves į Argentiną
13 skyr., Chicago fcteights, 23-čio seimo dalyviai:
A. Petraitieilė, E. Serkšhifeišdalinta tikintiesiems, tei protokolas
Išvežlojame
Teikdama metinį raportą Vajai visose parapijose įnė, O. Norkienė, B. Jurai- III.: akademijai — $283.00.
po vl-a
(Tęsinys)
kiant sakramentus: laikant
Chicago.
21 skyr., Ind. tlarbor, Indu iš ARD darbuotės darau tai vyko sėkmingai. Aš tegalė
tienė.
šv. Mišias, laiminant jauna West Side — ARD 10 sk.:
Šv. Kaz. Akad. alumnių: akademijai — $190.00, pa- džiaugsmo pilna širdimi, kad jau dalyvauti: 5-jo, 9-jo, 1vedžius ir laidojant miru P. Kalnienė, M. Samolienė E. Prosevičiūtė.
rapiiai — $55.00.
turiu tą privilegiją vado- jo, 7-jo ir 6-jo skyrių vajų
REMKITE
SENĄ
sius. Todėl man labai džiu A. Samolienė, E. Bitinaitė,
Fed. apskr.: B. Nebarto 22 skyr., Gafy, Ind.: aka vaut taip kilniai draugijai. vakaruose, nes kaip kada į-j
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.gu buvo jausti, kad tikin V. Kerpauskienė. Apaštal. ms, A. Valančius.
Praeitų metų ARD dar vyko po kelis tą pačią d'edemijai — $113.20, parapi
tieji vertina kunigo 50 me Maldos dr-jos: M. Rimkienė,
buotė pasižymėjo ta pačia ną ir sunku buvo visur su N. RANTER, sav.
Viso dalyvavo 343 atsto jai — $130.90.
tų darbuotę Kristaus vyny A. Marozaitė, F. Šliogerie vai. Atstovauta 112 draugi Centro fašt. V. Galnaitė visų rėmėjų skyrių sutarti spėti.
ne ir mane vieną iš tų ju nė. Altoriaus Puošimo dr- jų, organiz. kuopų if klūbų. perskaitė praeito seimo pro mi ir tikrai pasišventusiu
Šia proga širdingai dėko
Telefonas: BOULEVARD 0014
biliatų, gražiai pagerbė da jos V. Kerpauskienė, D. Gas
tokolą, kurį dalyviai priėmė darbavimosi naudai Šv. Ka jų centro valdybai už koo- Į
lyvaudami pamaldose ir va parkienė, A. Budrikienė. Mo 1 skyr., Tovvn of Lake, su pastaba — Motinos Die zimiero vienuolynui ir aka
karinėje puotoje mc’sdamies terų Są gos 55 kp.: J. Kli- įnešė akademijai — $784.00. vo Sopulingas dr-jos, Cicero, demijai, kaip ir per visus f
su manimi ir už trane, svei kūnienė, I. Aitutienė, O. Bu 2 skyr., Bridgeport, aka III., nebuvo pažymėta $5.00 priėjusius 23 metus.
WHOLESALE
kindami laiškais ir gausio drikienė, Aušros Vartų Mo demijai — $1,294.05, para auka.
Viso sušaukiau 12 mėne
'■ v'
mis telegramomis ar save terų ir Merginų dr-jos: J. pijai — $777.50.
sinių susirinkimų, iš kurių
FURNITURE
Centro
valdybos
raportai
brangias dovanas man įteik Bernotienė, K. Paliliūnienė,
3 skyr., North Side: aka
Kapelionas kun. B. Urba
BROKER
dami.
'
'
M. Masalskienė, N. Kaza- demijai — $220.50.
JOS ESATE KV1KCLAM1 ATSIraportuodamas
sveikino
ir
LANKVTI I MOKU ePKCIALI
4 skyr., Roseland: akade
Dining Room Sets — Parlor
Tebūna leista man šia pro nauskienė, D. Gasparkienė,
VASAROK ISPARf)AVIMA
džiaugėsi
ARt)
ir
jos
veikė
$818.70.
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
SEKANČIŲ MUZIKOS
ga visiems nuoširdžiai pa- E. Čepienė. Tretininkų dr-J miJai
INSTRUMENTŲ
— Radios — Refrigerators —
X M K
aėkoti. Visu pirma dėkoju jos: P. Judikienė, B. Eiti-, 5 skyr., Dievo Apvaizdos
Washers — Mangels — and
kleb. kun. A. Linkui, kuris nienė, O. Budrikienė. Mokyk- parap.: akademijai $1,430.Didelių Barabanų. m:tZų Baraba
Stovės.
nų, "Tunable Tom Toms” pritai
ne tik buvo jubiliejinio ko los Sodalicijos: F. Zimon- 75, parapijai — $139.00.
komi prie visokių Barabanų se
CONRAD
Nationally advertised items.
tų, greiti pčdiniai “Cynibols” lr
6 skyr., Brighton Pafk:
miteto pirmininku ir vyriau taitė, S. Petraitytė.
"Cyrnbol Holdera” kur tik reika
lingi. "Hi-Boy after beat Rėdais”
(rengta plr
Chicago Heights, III. — akademijai — $1,727.60, pa Studija
siu jubiliejaus ruošėju, bet.
bedama lr orkestronis,
Trūbos,
•noz rūSle. au mo
Clarinetai, Saxaphon.tl. Trombo
derntškonds
užtai
taipgi pačių iškilmių vado ARD 13 skyr.: O. Daukšie rapijai — $162.15.
nai "Standard” Iftdlrbysčlų. Smul
domia lr HoUywood
kūs, Cellos. Strūninlai Basai, Gui7 skyr., West Pullman: a- fivlMoralM.
Darba*
vu.
nė, E. Dambrauskienė, S.
tarai, Banjos, stūnal, lr "cases”,
Oarantuotaa.
”moulh pieces", "mute reeds”, ir
Nuoširdžiai dėkoju d. g. Bartuševicz. šv. Onos dr- kademijai — $323.60.
muzikos stovlklės.
Pilnas pasi
skyr., Marąuette Pafk: 42Q W. 63rd Street
rinkimas sniuikoms smlčLų
tr
prelatui M. Krušui, prelatui ' jos: H. La Bue, G. Trumpi“cases”. Pataisome lr atnaujina
6343 South Western Avenue, Chicago
me visokių lidtrbysčių phonograBabkevičiui, Marijonų pro-kienė. Sodalicijos: S. MonstTet: Biznio - ENGlewood 5888
fus ar jųjų dalis.
vincijolui tėvui K. Rėklai- vilaitė, M. Gaučaitė. šv. Var- rapijai — $65.00.
Bez.: < rorarewood smc
A. B.a DRITMMER8 SERVICE
9 skyr., Cicero: akademi*14 Mazwell Street, Chicago
čiui, MIC., pamokslininkui do: K. Lileikis. Šv. Kazimie
kleb. kun. J. Dambrauskui, ro mokyklos D. Mikalauskai
NE2ICRINT KUR BONA — NAMUCkSE — SVEČIUOSE —
arkidiakonui kun. Ig. Alba- tė.
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
vičiui ir visai asistai už pa Ind. Harbor, Ind. — ARD
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
FEET HURT?
tarnavimą ir asistąvimą prie 21 skyr.: O. Jurgutienė, D.
AR SKAUDA KOJOS?
S
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
altoriaus ir visiems kuni Jocienė. Rožancavos Motefų
Dėl geriausio palengvinimo
gams, seselėms ir tikintie dr-jos: P. Danušienė, O. Mos
KAINOMIS
kreipkitės prie
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
siems, dalyvavusiems mano teikienė, F. Šalkauskienė.
FOOT E—T SHOE SHOP
Vlenintėlis ir Smagiausias
jubiliejinės ir Aukos metu Fed. 42 skyr.: O. Brencienė,
“NO PAIN“ Patentuoti
Vakarinis Liėtūvių Programų
Arches,
prieinamomis
Ačiū seselėms Kazimierie- O. Eisvinskienė, D. RemiAmerikoje!
kainomis, pritaikihti jū
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
. - .
H
tėms atvykusioms iš Moti
sų kojoms, kad paleng
- VIENUOLIKTI METAI! SICTŲ IR KAILIŲ
vinti visus kojų skaus
nos nanių ir vietinėms, ku
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
mus.
Jaunavedėtns šyrai ir Suknelės
n (ILK ŠILUI
rios tie tik už mane meldėsi,
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
e
“
HEALTH
SHOES.
”
Paduš1945 VVest 35* Street
PENKTADIENIAIS
7 v. v.
kaltės
dėl
Kornų,
Callouses
bet ir mokyklos vaikučius
Mūsų Specialybė
t~7'e Vfy
*~
ir Bunions.
procesijai parengė. Dėkui ir |MOST
WHFC-I45O kil J
Mųnne
BATU
20c
PEOPLES
CLOAK
and
BRIDAL
SHOP
jutas, vaikučiai.
COMPLETK
Padėka varg. V. Daukšai1 «DVAN‘ FP PHOTOCRAPHY
189
Phone: GROvehill 2242
1711 W, 47th St.
Yards 2588
POMAHii.E . Tilt i.S
uifinr-r- i - n
ir jo vadovaujamam Šv. Ce-t LU#EftT
• ii »nf •
>-:Tė
cilijos'chorui ir solistei P. •

Jubiliato kun. Antano
Deksnio padėkos

■

A.

Nausėdiene

Valdyba

LIQUOR

ĮSTAIGA

MUTUAL

4707

Skyrių

So.

LIQUOR

Halsted

’CO.

St.

raportai

*

Fotografas

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

8

akademijai

—

$787.17,

pa

Telefonas

—

REPUBLIC

6051

UIARCUTI^

PILNAS

PASIRINKIMAS

6755

NO.

Mrs.

ARAD

Pi
L>/AD/AI\

A 11/ Ą C

Pasirinkti
ir
Prisipirkti
Geresnės
Rūšies
Anglis

ATEINANČIAI
kol kainom nkpakili; ir kol ju

ŽIEMAI

PASIRINKIMO:

Ift

RIJ4OK BAND LUMP anglys, ui

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

RGPPP.RH

COKE

(KOKSAI),

ui

«ic-

$10.50

$12.95

ČRANE COAL COMPANY
DO.

IAJNO

AVĖ.

TEL.

P.

Džiubak

PORTSMOUTH

9022

lr

Duktė,

PIRM

SALLE

STATYfeAl —

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI
Ai.

SALB8MANAI

Tel.

VICtory

1872

REMONTAVIMI I

ARBA

REFINANSAVIMUI

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

Prolection
lor yovr

TAPKITE

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI

!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Fedcral Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%> Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, Gehferal Manager

ttalstod

Avenne

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PIRKIMŲ

Atvyk | mftsh Jardą h- apKi rėk ata
ką Ir aukštą rūšj LENtŲ—MILI/kVVORK — STOGŲ IR NAŠIU MA
TERIJOM- DM garaŽk, pOtėlu. v»kt. skiepą ir flatų. PASITARK SU
MUSŲ EKSPERTAIS dėl konstrnk_rijos Ir pertaisymo ttaSM|. .
APROKAVIMAS IR PRISTAtVMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

Rnuth

Western

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
9nAuSuzd

3039

So.

ST.

Rąv.

rS A p A p Yra Geriadnlas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L-*z\D/ai\ Namų Materijolą Day Žemomis Kainomis.

«ak galima gautu

Geresnė* ROšlea Angly,, Gaunamos Tik Iš Tolimesnių Valstijų.
iValdtloi, on ta rimti I nrisrllnlnkanin n Ii rodo. kad trumpoj ntrttyj, karĄr, produkcljon dfllel, gplzkelty tranzitui, bun žymiai numažintai, narnu reikalam*)
irtll PILDYK IT SAVO SaNDRI.IUs
SI.KAnCIO
WEST VIRGINIA P,n aliontaa Mine Run. Iš <£Q rn
g)-n/ mainų, dauK dulkių Išimta. Perkant 5 ų>O«vU
tonus arha da,i<-tu, u>. tonų ... ..................
Kmulkeanl yra <la,ir pigesni.

ton^

K.

LA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL.

CALbMET

4112

Jas.

M.

Mozeris,

Sec’y.

S2M

SO. HALSTED ST.

l

1

n

Ą

Pasiklausyk kokiais garsais
žmogus juokiasi - žinosi kas jis yra

PASKUTINIS
PASITRAUK®

Ne saulės amžių gyvensi.
Iš miego duonos nekepsi,
žodžiais kalinių nepasiųsi.
Melagio negėdink, kvailo
nepajuok, su moteriške nesi
ginčyk.
r’

2,000 studentų bai
gia universitetą

Pirmadienis, birž. 15, 1942

K

18 ir 19 metų vyrų

mu

Pulk Paul G. Armstrong,
Illinois valstybės drafto di
rektorius, paskelbė, kad su
laukę 18 ir 19 metų am
žiaus, taip ir tie, kuriems
nuo 1941 metų gruodžio 31
d. suėjo 20 metų amžiaus tu
rėš užsiregistruoti birželio
26 — 30 dd.

nys juokiasi garsu "u".
sas rodos neišeina iš vi
daus, bet rusena, kaip pože
myje.
Didelės reikšmės mes
toms taisyklėms neduodam,
bet savo skaitytojams pa
teikiam kaip vasarinę įvai
renybę.

Chicagos Universiteto me
dicinos, dentisterijos ir vai
stininkystės skyrius pereitą
penktadienį baigė 253 stu
dentai. Daugelis iš jų stos
karo tarnybon.

Ą

birželio 26-30 d. d.

dos nesijuokia. Šykštuolis ir veidmai

Nauji gydytojai

n

registracija

Baisus ir pavojingas žmogus nieka

Jau giloj senovėj moksli
ninkus domino kodėl žmo
nes juokiasi. Senovės Ro
mos rašytojas Aderians nu
statė gana įdomias ir vertin
gas taisykles:
Kas juokiasi garsu “a” —
yra nuoširdus ir pasitikįs;
nubodus žmogus juokiasi
“e” arba “i”; kuris sujunga
juokdamasis “a” su “o” gar
sais — yra drąsus net iki
nepadorumo; kuris juokiasi
aiškiai “o”. — yra dosnus,
bet su “u” pažįstama šykš
tuolis ir veidmainis.
Tarp asmenų, kurie juo
kiasi garsais “a” ir “o”, gi
kitas “o” ir “i” esama vie
no kitam simpatijos; jei jie
yra priešingų lyčių — vedę
gražiai gyvena.
Baisus ir pavojingas yra
tas, kuris niekados nesijuo
kia. Klastos ir neapykantos
pilnas, kuris slegiančiai ir
*^ftirčiai juokiasi, kurio bal

TT

("Draugas”

Acme

telephoto)

Pagal jūros tradicijas, ka
pitonas F. C. Sherman pas
kutinis pasitraukė iš lėktuv
nešio Lexington. Kai kapu
tonas leidos virve iš lėktuv
nešio, tai lėktuvnešis spro
go į dvi dalis.

Katalikų jaunimas

Kaip ilgai reikėtų į noriai perka
saulę keliauti
karo bonus

X Kun. K. Barauskas, dnr.
“Draugo” nuolatinis bendra
darbis ir autorius kelių lei
dinių, kurias žmonės labai
mėgsta, nes parašytos leng
va kalba, po atostogų grįžo
Chicagon kupinas naujos energijos.

X Tėvų Marijonų Ameri
kos Provincijos kapitula pra
sideda šiandie iškilmingomis
Mišiomis šv. seminarijoj,
Hinsdale, III. Iš visų vietų
suvažiavo Marijonų namų
viršininkai ir atstovai tar X Kun. J. Prunskis šian
tis vienuolyno reikalais. Iš die išvyko į Omaha, Nebr.,
Chicago namo išvyko kun.
Senos gumos vajus J. Mačiulionis ir kun. P. P. kur rytoj duos paskaitą LR
K Federacijos skyriaus vie
Cinikas.
šam susirinkime.
Senos gumos rinkimo vajus
X Kun. J. Vaškas, M.I.C.,
visoj šaly prasidėjo šian
X Valerija TernapavičiūMarianapolio
kolegijos
rek

dien ir tęsis iki birželio 30
<ė, viena Ateitininkų drau
d. Vsi gyventojai yra ragi torius atvyko į Chicągą da govės narių, pakviesta už
nami surinkti nereikalingą lyvauti Tėvų Marijonų kapi stevvard American Airline
Co. ir praeitą sekmadienį iš
gumą ir pristatyti į arti tuloje Hinsdale, III.
miausią gazolino stotį. Už
X A. a. Ambrozo Snabai- vyko lekioti padangėmis.
seną gumą bus atlyginta po čio laidotuvės iš Šv. Antano
X Jonas Vilkas, žymus
centą už svarą.
bažnyčios, Cicero, šv. Kazi “Draugo” rėmėjas, gyvenąs
miero kapuose įvyks šian Marųuette Park, jau tėvas
die, birželio 15 d. Velionis antros dukrelės, kuri šiomis
Jau 2,498 vyrai
buvo pavyzdingas lietuvis, dienomis pakrikštyta Onasenas Cicero gyventojas ir Marija vardais. Jo žmona
įstojo į laivyną
nuolatinis “Draugo” skaity ' yra Gimimo Panelės šv. pa
tojas.
rapijos choristė.
Nuo birželio 1 dienos Chi
caga laivynui davė 2,498
jaunuolius. Jei taip toliau
vyrai noriai stos į laivyną,
tai Chicaga lengvai išpildys
nustatytą 10,000 jūrininkų
per birželio mėnesį kvotą.

•
Dabar automobiliu galima
Chicagos 51 katalikų ko
važiuoti per valandą 40 mai
legijoje, high school ir aka
lų. Jei kas sumanytu auto
demijoje studentai jau nu
mobiliu vykti į saulę ir va
žiuotų per valandą po 40 pirko už $115,0000 karo bomailų, toks tai žmogus saulę įnų ir ženklų. Tikimasi, kad
pasiektų per pustrečio milijo greitu laiku bus nupirkta
į no valandų arba per 286 me už $325,000 karo bonų ir
tus. Tai nieko sau kelionė! ženklų.
Iš Washingtono

Ks sako akys apie žmogaus būda

X Jonas Pilipauskas, dnr.
“Draugo” redakcijos narys,
su savo žmona B. Plekavičiūte po vestuvių savaitei
išvyko pasivažinėti po gra
žiąsias Amerikos vietas.

į Chicagą

X šv. Antano atlaidai ir
novenos užbaiga Ciceroje
praeitą šeštadienį buvo be
galo įspūdinga. Dalyvavo
daug svečių kunigų, o para
pijos choro, padedant kai
kuriems vargonininkams, gie
dojimas žavėjo pilną bažny
čią susirinkusių. Po visam
svečius vargonininkus muz.
Mondeika pakvietė į savo
namus ir pavaišino.

X Ant. Žilis, buvęs L. V.
36 kp. pirmininkas ir radio
anaunceris Peoples-Progress
Furniture Co. radio valan
dose, susilaukė sūnaus, kurį
pakrikštijo Antanu. Įdomu
tas, kad ir džiunerio tėvo
tėvas yra Antanas. Vadinas,
vienoj šeimoj trys Antanai.
X Stanislovaičių, 1528 S.
50 Ct., Cicero, sūnus liuosnoriu išvyko tarnauti Dėdės
Šamo kariuomenėn. Stanislovaičiai yra pavyzdingi ka
talikai, nuolatiniai “Draugo”
skaitytojai ir rėmėjai kil
nių darbų.

X Povilas Marcinkus ga
vo ypatingą pažymėjimą už
pirmenybę savo klesoje.

"IŠPARDAVIMAS
(J

Geru Rakandu - Pečiu - Lovų - Matrosu — Mieaamoio

Gerų Rakandų - Pečių - Lovų - Matrasų - Miegamojo
Kambario Setų, ypatingai ant gerų parlor Setų.

Per pastarąsias kelias sa

Kokios spalvos akys rodo protingu* vaites iš Washingtono į
Chicagą persikėlė apie 2,000
mq ir kokios savimeiliškumg.
šeimynų. Tai vis tarnauto

Šiemet Chicagos Northwestern universitete baigia
apie 2,000 studentų moks
Juodos ir tamsiai pilkos
lus. šiemet mažesnis skai
čius baigia universitetą, nes akys rodo karštą užsidegi
daugelis išėjo į laivyną ar mą meilėje.
kariuomenę.
Tamsiai mėlynos spalvos
akys rodo didelę meilę ir
grynumą, bet nedaug pro
Moterys ir šilkas
tingumo.
Aiškios, šviesiai mėlynos,
Statiškos daviniai rodo,
žvilgsnio
kad per vienerius metus mo ramaus, tvirto
terys suvartoja 40 milijonų akys parodo linksmą, gerą
tikrojo ir 90 milijonų dirbti nuotaiką ir nuosaikumą.
Rusvai pilkos su geltonu
no šilko kilogramų (kilogra
priemaišų
rodo karštą, mei
mas pustrečio svaro). Vadi
nasi dirbtino šilko suvarto lų ir švelnų atsidavimą. Juo
jama yra du su puse karto tamsesnė gelta, juo karštes
daugiau, negu tikrojo. Taip nė aistra.
Mėlynos akys su žalsvais
buvo prieš karą, o dabar vi
dažais ne taip stipriai parosai kitas vaizdas.
PAS4KOJA APIE CORAL JCROS MCŠIUS

do šiuos požymius, bet ma jai įvairių valdžios biurų,
žas perėjimas žalsvon spal- kurie laipsniškai perkeliami
von akyse bet kokios kitos iš Washingtono į Chicagą.
spalvos — yra išminties ir
narsumo ženklas.
Žilos ar žalsvai žilos, su Po kiek laiko
gelsvais ar mėlynais šešė
liais ar vis besikeičiančiom nukeliautum pėkšspalvom akys parodo didelį čias į mėnulį
protingumą, jautrų ir ener
gingą būdą, uolų ir malonų
Jei žmogus eitų kasdien
žmogų.
pėkščias po 20 mailų, tai į
Šviesai pilkos ar geltohos
mėnulį tektų eiti tokiam
akys rodo nenuosaikumą, o
sportininkui 35 metai.
žalios apgaulingumą.
Automobilis važiuodama^
Akys be jokios ypatingos
po 40 mailų į valandą pa
spalvos rodo būdo simpatiš
siektų mėnulį po 266 dienų.
kumą, minkštumą, greitą Tai vadinasi mėnulis nėra
pasidavimą kito įtakai ir taip jau arti nuo žemės,
taip pat šaltumą, savimeiliš kaip mums atrodo.
kurną.
I
Žmogaus akys mažiau ar
daugiau pasako apie jo bū Ilgiausia telefono
dą ir nusiteikimus, bet ne linija
galima pasakyti visišku tik
rumu. Todėl skaitytojams
Ilgiausia telefono linija
pateikiam kaip įdomų pasis pasauly tarp New Yorko ir
kaitymą.
Chicagos. Telefono ilgis yra
860 mailų. Šios linijos nutę
simas kainavo 25 milijonai
Kiek pasauly
dolerių.

yra kalbų
Pasauly yra 560 kalbų.
Europoje yra 48 kalbos; Af
rikoje — 118, Azijoje —
153; Australijoje — 117;
Amerikoje 124. Be griežtai
skirtingų kalbų yra ir daug
tarmių, kurių priskaitome
("D raupui" Acme
o) visame pasauly 2236.
Lt. Ccmm. Joe Taylor, of Danville, III. (d
i) ir
n
Todėl kam čia stebėtis,
Lt. Corr,m. W. O. Burch yra du pirmieji vyrai, kurie pa kad sunku žmogui su žmo*
pasakojo apie Coral jūros mūšius.
gumi susikalbėti.

2-šmotų gražūs Parlor Setai,

garantuoti, įvairių spalvų,

po tikra kaina $148.50 - nuolaida už seną $50. už $98.50
Balto porcelaino gasiniai pečiai po.................. $69.50
, 5-šmotų Miegamo Kambario Setai už................ $78.50

7-šmotų Dining Room setai po............................. $59.50

au^*
Karpetai po.......................................... $37.50

Minkštos Kėdės po......................................... $14.50

Gražios 9x12

JAUNAVEDŽIAMS PROGA — 3 KAMBARIŲ RAKANDAI, visas įrengimas:
Gasinis Pečius, Parlor Setas, Miegamo Kambario setas, Karpe- CO A C AA
tai, Klejonkės, Dinette Setas, — viskas už ................................. *X*rO..UU
Tikra vertė yra $435.00 — Lengvais Išmokėjimais

JOSEPH F. BUDRIK, Ine.,
3241 So. Halsted St................................ 3409 So. Halsted St.
Tel. YARDS 3088
TMif

na bank's a/isAfe/
Invest ųour mo«eq in Vsitot StJta
MUKS DONOS ANO STAMPS!

Pasiklausykite žymių Radio Programų: WCFL 1000—K. Sekmadienio vaka
re 6:30 vienas, ir 9:00 antras. Lietuviškos liaudies dainos su orkestru.

