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JAPONAI PASISAKO PRALAIMĖJĘ KOVOSE
AMERIKA TURĖS 

VADOVAUTI.

Vėliavos dieną Baltimo- 
rėj kalbėdamas federalinis 
senatorius S. Lucas, demo
kratas iš Illinois, pareiškė, 
kad laimėjus šį karą J. A. 
Valstybės turės vadovauti 
grąžinti pasauliui laisvę ir 
įstatymus, kas šiuo karu 
sugriauta ir paneigta.

Anot šen. Lucas, laikas, 
darbas ir pinigai Amerikai 
neturi būti reikšmingi jos 
pastangose regeneruoti pa
saulį. Pasalingumas, abejin
gumas, negarbė ir vergovė 
turi būt pašalinta iš pasau
lio visiems laikams, kad 
ateityje Amerikos jauniems 
vyrams nereikėtų ir vėl lieti 
kraują kiekvienam žemyne.

Šen. Lucas sako, kad vi
siškas karo laimėjimas ir 
teisingos taikos padarymas 
gal ims ilgus metus. Tačiau 
tas bus garbinga.

•
KOMUNISTAMS NĖRA 
VIETOS.

Ohio valstybės sekreto
rius J. E. Sweeney nuspren
dė, kad šios valstybės rinki
mų baliote (kandidatų są
raše) nėra vietos komunistų 
partijai ir socialistų darbo 
partijai. Sekretorius sako, 
kad tos partijos, ypač komu
nistai, vartoja demokratijos 
santvarkos mašineriją tik 
tuo tikslu, kad sunaikinti 
demokratiją. Sako, pripažin
ti partijai vietą baliote reiš
kia jai išduoti politinį čar
terį. šios partijos nėra ver
tos tos garbės.

•
POKARINIS

ATSTATYMAS.

Jo Eksc. arkivyskupas 
Amleto Giovanni Cicognani, 
apaštališkas delegatas J. A. 
Valstybėms, kalbėjo Duąue
sne universiteto mokslo me
tų užbaigoje. Jo Ekscelenci
ja pareiškė, kad pokariniam 
valstybių atstatyme svar
biausią vaidmenį turės už-Į 
imti moralumas. Tautoms 
teks pasirinkti, ar atstaty
mas turi vykti su Kristumi, 
ar be Jo. Jei žmonės imsis 
atstatymo darbo be Kris 
taus, jų darbas nebus sėk
mingas. Tai bus k.ai rūmų 
statymas ant smilčių.

DABAR LAIKAS 
PAGALVOTI.

Thomas E. Dewey, buvęs 
distrikto prokuroras New 
Yorke, Vėliavos dieną kal
bėdamas Union kolegijoje, 
Schenectady, N. Y., pareiš
kė, kad dabar yra laika3 
J. A. Valstybių žmonėms 
pagalvoti, ar mūsų žvaigž
dėta vėliava ir toliau turės 
liktis laisvės simbolis kai 
bus sulaukta, taikos, ar pa
siliks karo metu sukelta čia 
regimentacija.

ITALAI NUSKANDINĘ 
7 BRITŲ LAIVUS

ROMA, birž. 15. — Italų 
karo vadovybė šiandie pra
nešė, kad italų lakūnai tarp 
Afrikos ir Sardinijo® užpuo
lė britų karo Laivus, lydėju
sius dvi prekinių laivų gru
pes su karo reikmenimis. 
Britai tuos laivus lydėjo į 
rytus.

Įvyko smarki kova. Anot 
italų vadovybės, italų lakū
nai nuskandino du britų 
kruizerius, vieną naikintuvą 
ir keturis prekinius laivus. 
Sugadino gi: vieną lėktuvne
šį, vieną kovinį laivą, du 
kruizerius, vieną naikintuvą 
ir keturis prekinius laivus. 
Beto, 15 britų lėktuvų nu
mušta jūron. Italai gi pra- 

Į radę 20 lėktuvų.

Fašistų laikraštis už 
mirties bausmę

BERNAS, Šveicarija, birž. 
15.—Iš Italijos gauti fašis
tų laikraščiai didelėmis ant
raštėmis pažymi, kad Itali
joj įvykdyta pirmoji mirties 
bausmė už maisto įstatymų 
peržengimą.

Laikraštis II Popolo d’Ita- 
lia ypač sveikina autorite
tus už mirties bausmės tai
kymą tiems, kurie bando 
kenkti maisto vartojimo var 
žymams Italijoje.

Šiame atsitikime vienas 
italas jaunuolis sušaudytas 
už neteisėtą miltų pardavi
nėjimą.

II Popolo d’Italia yra pre
mjero Mussolinio laikraštis.

Šimtai bėglių 
graikų Palestinoje

JERUZALE, birž. 15. — 
Po keletos savaičių laikino 
stovyklavimo Lebano kal
nuose, čia atvyko keletas 
šimtų graikų bėglių, vyrų, 
moterų ir vaikų. Jiems esant 
Lebane juos šelpė britų vy
riausybė, Amerikos Raudo
nasis Kryžius ir kitos gero
vės organizacijos. Pirmiau 
jie buvo išalkę ir apdriskę. 
Dabar yra kitaip. Jų dvasia 
pakili. Jie stačiai užsidegę 
prieš nacius prispaudėjus.

“Pasibaigus karui,” sakė 
Dewey, “mes turėsime pasi 
rinkti vieną iš dviejų, arba 
žygiuoti kolektyvistų nuro
dytu keliu, arba prezervuoti 
tuos visus dalykus, už ku 
riuos mūsų vėliava visados 
stovėjo.”

Jis toliau nurodė, kad po 
karo karinė ekonomija gal 
ir būtų geras daiktas. Bet 
tada visi žmonės gyventų 
kaip ir kokiam modeliniam 
kalėjime.

AMERIKOS BOMBANEŠIAI PASIE RUMUNIJOS ALIEJAUS LAUKUS

("Drauz&B” Acme teiepa«

Šis žemėlapis rodo, kur Amerikos bombonešiai naikino Rumunijos aliejaus Laukus 
ir kur turėjo Turkijoje nusileisti Amerikos bombonešiai, norėdami patekti į slaptas 
bazes.

Laisvosios tautos sugriaus tiraniją, 
sako prezidentas Rooseveltas

Prezidentas kalbą baigė 
malda, prašydamas Dievo 
pagalbos nugalėti žmonijos 
prispaudėjus.

Pakartojo, kad pasauliui 
turi būt grąžintos keturios 
laisvės: kalbos, religijos,
nuo skurdo ir nuo baimės 
laisvės, šios laisvės žmoni
jai reikalingos kaip oras, 
saulės šviesa, duona ir drus
ka. Atimk žmogui šias lais
ves, sakė prezidentas, žmo
gus turi mirti. Grąžink šias 
laisves, žmogus jausis lai
mingas, pasaulis jam bus 
skaistus ir jis džiaugsis gy
venimu.

Šiuo karu ir karo laimėji-

WASHINGTON, birž. 15. 
—Vakar Baltuose Rūmuose 
prezidento Roosevelto aky
vaizdoje prie 26 sąjunginių 
tautų kariauti prieš ašį pri
sijungė Meksika ir Filipinai. 
Tad dabar jau yra 28 sąjun
ginės tautos (šalys).

Šia proga ir minint Sąjun
ginių Tautų Dieną preziden
tas Roosevelt sakė kalbą. 
Prezidentas pareiškė, kad 
sąjunginės tautos turi pa
kankamai pajėgų ir vyrų 
sunaikinti ašį ir šiandien 
jau ima kardą iš opresorių 
rankų. Tas pat kardas bua 
nusuktas prieš pačius opre- 
sorius ir jų tironija bus su
griauta, kad ji ateityje dau
giau nepasikartotų.

Susidaužė traukiniai; 
aštuoni žuvo >

KITTRELL, N. C., birž. 
15.—Vakar rytą čia prekinis 
traukinys smogė į keleivinį 
greitąjį " Silver Meteor ” 
traukinį iš New Yorko į 
Floridą važiavusį. 8 kelei
viai užmušta ir 10 kitų sun
kiai sužeista.

Aiškinama, kad nelaimė 

įvykusi dėl keleivinio trau
kinio susivėlavimo apie pus
antros valandos.

NEW YORK. —Britų ra
dijo pranešė, kad naciai Bel
gijoje sušaudę tris belgus 
už "sabotažą” ant geležinke

lių.

prezidentas.

Iš Burmos žmonės 
bėga nuo japonu

ASSAM—BURMA FRON 
TAS, birž. 15.—Tūkstančiai 
indėnų — vyrų, moterų ir 
vaikų, iš Burmos bėga As- 
sam keliais ir dešimtimis 
miršta iš nuovargio ir alkio. 
Jie bėga nuo įsigalinčių 
Burmoje japonų, kurių re
žimo bijo kai kokio pragaro. 
Japonai tikėjosi, kad Bur
mos gyventojus jie patrauks 
savo pusėn ir parems jų 
skleidžiamą šūkį "Azija azi
jatams.” Pasirodo, kad bur- 
miečiai tuo šūkiu purtosi ir 
verčiau pasitraukia iš savo 
tėviškių, kad kur mirti pa
keliais, negu gyventi japonų 
vergovėje.

Dėl nuolatinio lietaus As-
mu tas bus atsiekta, sakė sam® keliai Pabliurę, o bur-ičla turgjo ilgU8 pasitarimus »avo rytines pajėgas su va

Prancūzai grasina 
naciams atsimokėti

LONDONAS, birž. 15. — 
Prancūzų tautinis komitetas 
pareiškia, kad laisvieji pran 
cūzai tikrai atsimokės na
ciams, jei jie su laisvaisiais 
prancūzais nelaisviais žiau
riai elgsis ir jų nepripažins 
karo-nelaisviais.

Prancūzų komitetas taip 
pareiškė, kai patyrė, kad 
vokiečiai paimtų nelaisvėn 
prancūzų Afrikoje nenori 
pripažinti nelaisviais.

PEARL HARBOR—Pra
nešta, kad U. S. karo laivai 
ir lėktuvai atakuoja japo
nus Aleutian salų apylinkė
se.

miečiai daugiausia basi 
žygiuoja per giliausius pur
vus. Jaunesnieji palieka toli 
užpakalyje senesnius vyrus 
ir moteris, kurie nesuspėja 
paskui juos eiti. Šių dauge
lis atsisėda kur nors pasil
sėti ir dažnai daugiau nepa
kyla tolesniam žygiavimui. 
Mirtis jiems uždaro akis, I 
kad daugiau nereikėtų ken
tėti vargų.

Japonai nė nesulaiko jų 
nuo to bėgimo. Matyt, japo
nai mano, kad masinis bur- 
miečių bėgimas gali sukelti 
tarp gyventojų sąmyšį ir 
epidemijas ir tas japonams 
palengvintų karo veiksmus, 
kad atsiekti savo tikslus.

CAIRO. — Libijoj vokie
čiai atnaujino atakas prieš 
britus. Vyksta kruvinos ko
vos netoli Tobruko.

su 21 amerikiečiais lakū
nais, kurie trimis bombone
šiais čia nusileido ir turkų 
autoritetų internuoti. Lakū
nai įgyvendinti turkų atsar
gos karininkų akademijoje. 
Turkų policininkų lydimi 
lakūnai gali vaikščioti po 
miestą.

Su lakūnais turėti pasita
rimai laikomi paslapty. Kol 
kas tikrai nežinoma, kur jie 
skrido ir ką jie veikė. Spau
dos atstovams neleidžiama 
lakūnus apklausinėti.

Iš Londono pranešta, ten 
gauta žinia, kad amerikie
čiai lakūnai atakavo alie
jaus šaltinius Rumunijoje, 
taip pat nacius Juodosios 
jūros pakrantėmis. Taip pat 
kalbama, kad naciai lakūnai 
juos viję skersai Juodosios

Midway ir Aleutian kovose su 
amerikiečiais jie daug nukentėjo

Japonai iš Tokijo per radiją apie tai 
painformavo Vokietiją

LONDONAS, birž. 15. — 
Japonų nuostoliai kovoje 
su amerikiečiais Midway 
salos apylinkėse ir aplink 
Aleutian salas yra didžiau
si japonų laivyno pralaimė
jimai šiame kare. Taip pri

Sovietą laivynas padeda ginti 
Sevastopolio tvirtovę nuo nacių

M ASK V A, birž. 15. — Iš 
Sevastopolio gauta žinių, 
kad sovietų karo laivynas 
susimetė padėti tos tvirto
vės garnizonui gintis nuo 
vokiečių atakų.

Karo laivai atplaukė į Se
vastopolio pakrantes Juodo
joj jūroj ir pradėjo šoviniais 
raižyti vokiečių eiles. Sako
ma, vokiečiams padaryta 
milžiniški nuostoliai.

Anot sovietų informacijų 
biuro, vokiečiai vis smar
kiau šėlsta ne vien Kryme 
prieš Sevastopolį, bet ir 
Charkovo fronte. Bet nei 
vienur, nei kitur jie nedaro 
pažangos. Raudonoji armija 
kiekvieną žemės pėdą atkak
liai gina ir pasistumusius 
vokiečius tuojau atgal at
bloškia.

Anot informacijų biuro,

Amerikiečiai lakūnai 
Kaukazo fronte

ANKARA, Turkija, birž. 
15.—J. A. Valstybių amba
sadorius L. E. Steinhardt, 
ambasados konsultorius A. 
Kelley, karinis atašė C. Jad-
win ir oro atašė R. Brown 125 mailių spraga sujungti
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pažįsta patys japonai per 
radiją iš Tokijo.

Japonai apie savo pralai
mėjimus per radiją taikė 
pranešti Vokietijai. Bet Uni
ted Press radijo stotis čia 
pagavo tą pranešimą.

tik vienam Charkovo fronte 
vokiečiai per dvi dienas pra
rado apie 2,850 kareivių, 
taip pat ir daug įvairios ka
rinės medžiagos.

Sevastopoly visi civiliniai, 
ne tik vyrai, bet moterys ir 
vaikai, įsiginklavo šautu
vais ir tik laukia kur nors 
pasirodant vokiečių parašiu
tininkų.

Tvirtovės garnizonui įsa
kyta nieku būdu vokiečiams 
nepasiduoti ir iŠ pozicijų 
nepasitraukti. Tas įsaky
mas vykdomas.

(Vokiečiai praneša, kad 
jie vienoj vietoj jau įlaužė 
Sevastopolio tvirtovės įgin
kluotą juostą ir paėmė Sta
lino vardu fortą kalvoje. 
Anot vokiečių, tas atlikta 
po kruvinos durtuvais ko
vos).

Japonai daro
pažangą Kinijoje

CHUNGKING, Kinija, 
birž. 15.—Kiangsi provinci
joje japonai paėmė kinų 
miestą Nancheng. Vadinasi, 
dabar japonams liekasi apie

karinėmis pajėgomis ir pa
daryti ištisą karo frontą 
prieš kinus. Kai kur kinai 
atkakliai laikosi, atsiima 
kai kurias pirmiau praras
tas pozicijas. Bet japonai 
pasirodo tvirtesni. Kinams 
gali padėti ir juos sustiprin
ti tik amerikiečiai ir britai. 
Matyt, tas ir bus padaryta.

Kinų karo vadovybė nusi
skundžia, kad japonai kovo
se su kinais vartoja ašari
nes bombas.

jūros, bet neįstengę pasivy
ti.

Be kitko iš Londono pra
nešta, kad amerikiečiai la
kūnai sudaro Kaukazo šone 
karo frontą nuo nacių ginti 
sovietų aliejaus šaltinius.
PERSKAITĘ "DRAUGĄ”, 

DUOKITE JJ KITIEMS
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

NAUJAS JAPONŲ LF.KTU V NEŠIS GAVO GALĄ

(Tęsinys)
Pakštys, Česlovas į ployee, res. Vilnius.

’alkovskis,

.. .

7901
(Vincas), 15, student.

7902 Pakštys, Mečius 
(Vincas), 16.

7903 Pakštienė, Marijona, 
(Silvestras), 29, farmer.

7942 Paikovskis, Jonas 
(Kazimieras), 49, army off i 
cer, res. Švenčionys.

7943 Palovis, Petras (Juo 
zas)„ born 1918, policeman,

7904 Pakštienė, Stasė, 58, res. Šiauliai.
housewife. 7944 Palovinskienė, Elz-

7905 Pakštys, Vincas, 56, bieta, (Mykolas), 42, house-
farmer. į wife, res. Kaunas.

7906 Pakulnis, Vaclovas 7945 Palšytė, Ona, 21, stu 
(Adomas), 35, post Office dent, res. Kelmynai Biržai, 
master, res. Taujėnai Uk- 7946 Palšienė, Ona (Myko
merge.

7907 Pakulnis, Vytautas 
(Pranas), 7, student, res. 
Kaunas.

7908 Pakulnis, Antanas 
(Pranas), 4.

7909 Pakulnienė, Elena

a

las), 40, frmer.
7947 Paltanavičaitė, Danu 

tė. (Jurgis), 17, Buda Jan- 
kni.

7948 Paltanavičienė, Ma- Japonų naujas lėktuvnešis Ryukaku po smarkių amerikiečių lėktuvų bombardavimų buvo nuskandintas Coral
rija, 41». jūros mūšiuose. Jungt. Amerikos Valstybių laivynas praneša, kad Coral jūros mūšiuose žuvo ar buvo sužaloti 35

7949 Paltanavičius, Jur-! japonų karo laivai ir jų pagelbininkai.

alaus; 8) $2.50 pinigais ir 
9) $2.50 pinigais. Laimėji
mo tikietas tik 10 centų. Ti- 
kietukų knygutes galima 
gauti pas patį radio vedėją 
Antaną Džiką, 3619 E. 
Thompson St.

Kelrodis: iš Philadelphi- 
jos imkite gatvėkarį Nr. 3 
arba Nr. 5, arba Frankford 
“L” ir važiuokite iki Bridge 
Street; už tą patį ferą (tik 
nepamirškit transfer) imki
te gatvėkarį Nr. 66, kuriuo 
važiuokite iki galo linijos, 
tai yra iki City Line. Iš ten 
būsite nuvežti automobiliais 
į pikniką. Kvieslys

ADVOKATAS

(Gvaristas), 35, housewife, gis, 47, teacher.
res. Kaimas

7910 Pakulnis, Pranas 
(Pranas), 43, photograph, 
res. Kaunas.

7911 Pakulnienė-Kamins- 
kienė, Eugenija (Petras), 
born 1909, housewife, res.
Kaunas.

7912 Pakulnis-Kaminskas,
Mykolas (Juozas), born 
1908.

7913 Pakulnienė, Bronė,
25, housewife, res. Salakai 
Zarasai.

7914 Pakulnienė, Bronė 
(Juozas), 20, businesswo- 
man, res. Stebuliai Kėdai
niai.

7915 Palaitis, Antanas 
(Jurgis), born 1888, emplo- 
yee, res. Palanga.

7916 Palaitienė, Viktorija 
(Antanas), born 1903, house 
wife.

7917 Palaitis, Algirdas
(Antanas), born 1928, stu
dent. 2. .

7918 Palaitis, Romualdas 
(Antanas), born 1939.

7919 Palekas, Bronius 
(Kazys), 37, gymnasium in 
spector, res. Vilkaviškis.

7920 Paleckis, Vincas, 28, 
secretary, res. Jeznas.

7921 Paleckienė, 23, house 
wife.

7922 Palionis, Antanas,
35, school master, res. Šen.
Trakai.

7923 Paliukaitienė, Gab
rielė (Jurgis), 36, farmer, 
res. Kaunas Zapyškis.

7924 Paliukaitis, Aleksan
dras (Kazys), 10, student.

7925 Paliukaitytė, Joana 
(Kazys), 7, student.

7926 Paliukaitis, Vincas 
(Kazy a), 4.

7927 Paliukaitytė, Zosė 
(Kazys), 8.

7928 Paliukaitis, Jonas 
(Petras), 45, res. Vilimai 
Zapyškis.

7929 Paliukaitis, Aleksan jampolė. 
dras (Kazys), 10, student.

7930 Paliukaitytė, Janina 
(Kazys), 8.

7931 Paliukaitis, Vincas 
(Kazys), 5.

7932 Paliukaitė, Marytė 
(Kazys), 8, months old.

7933 Paliukaitienė, Gabri
elė, (Jurgis), 28, farmer.

7934 Paliukėnienė, Uršu
lė, 56, farmer, res. Karosi- 
nė Molėtai.

7935 Paliukėnas, Pranciš
kus (Tomas), 82, farmer.

7936 Paliukėnienė, Uršu
lė, 67.

7937 Paliukis, Karolis 
(Karolis), 31, farmer, res. 
Rimdžiunai Pašvintinis.

7938 Paliunas Vladas 
(Jurgis), 35, farmer, res.
Dgižlai Betigala.

7939 Paliunienė, Stefani
ja, 40, housewife.

7940 Paliunas, Kazys (Jur 
gis), 36, employee, res. 2y- 
buliai Betygala.

7950 Palubinskas, Petras 7982 Parčevskis, Karolis
(Feliksas), 30, res. Sintau
tai Šakiai.

7951 Palubinskas, Kiemen; 25, worker, re3. Vilnuis. 
sas (Juozas), 28, farmer,! 
res. Barkiai Kiduliai.

7952 Palubinską,s Klemas 
(Juozas)’, 27, farmer, Kirk
tai.

7953 Palubinskas, Justi
nas (Juozas), 32, farmer.

7954 Palubinskas, Pradas 
(Juozas), 26, farmer.

7955 Palubinskienė, Mari
ja, 25, farmer, Barkiai Ki
duliai.

7956 Palubinskienė, Mari
ja, 22, farmer, Kirk.lai Ki
duliai.

7957 Paluikienienė-Urbo-

(Kostas), 66, physician. 
7983 Parčevskis, Antanas

nytė, Konstancija (Juozas), j i^ia.i Biržai.

7984, Parčiauskienė, Ieva, 
20,farmermer, res. Kalneliš- 
kiai Vaškai.

7985, Parčiauskienė, Ieva, 
70, farmer, res.

7986 ’ Parčiauskienė, Ona 
(Petras), 28, farmer.

7987 Parčiauskas, Pranas, 
27, farmer,

7988 Parčiauskas, Pranas, 
27, farmer.

7988 Parčiauskas, Pranas 
(Vincas), 28, farmer, res. I 
Vilnius.

7989 Parčiauskas, Pranas 
(Pranas), 4, res. Kalnelis-

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių radio

born 1905, res. Kaunas.
7958 Palukėnas, Pranas 

(Kazys), born 1901, driver.
7959 Pamėdytis, 48, tai

lor, res. Tverai Telšiai.
7960 Pamėdytienė, Zofija 

(Vincas), 27, housewife, res. 
Tverai.

7961 Pangeržynskis, So- 
bieslovas, 72, farmer, res. 
Ašvenai Viekšniai.

7962 Pangeržynskienė, Me 
lonija (Oržolinas), 50, far
mer.

7963 Penčyla, Antanas 
(Jurgis), born 1905, book- 
keeper, res. Kaunas.

7964 Pantila, Petras (Le
opoldas), 18, res. Ariogala.

7965 Pangonytė, Marija, 
born 1998, schoolmaster, 
res. Santaika Alytus.

7966 Pankauskas, Jonas, 
born 1904, teacher, res. 
Kaunas.

7967 Pankauskaitė, Algė 
(Jonas), 5.

7968 Panko, Aleksandras 
(Vincas), 26, law secretary, 
res. Šen. Vileika.

7969 Panza, Vincas, 30, 
farmer, res. Šilavotas Mari-

7990 l’arčevskienė, Elena, 
62, res. Stončiai Kretinga.

7991 Parčiauskienė, Ona, 
27, farmer.

7992 Parčauskas, Pranas, 
(Pranas), 3.

7993 Parfionavičienė, Bro 
nislava, 45 46, farmer, res. 
Pakalniškiai Luokė.

7994 Parmackienė, Mari
ja, 36, housewife, res. Vil
nius.

7995 Parga, Antanas (Jo 
1 nas), 35, farmer, res. Šen.
1 Striumaičiai Švenčionys.

7996 Paršauskas, Pranas, 
38, farmer, res. Kalneliškiai 
Vaškai.

7977 Paršauskas, Pranas 
(Pranas), 3.
7998 Paršauskienė, Ieva, 

60, housewife.
7999 Paršauskienė, Ona 

(Petras), 28, farmer.
8000 Paršelienė, Teklė (Jo 

Į nas), 61, farmer, res. Girnai
ir Kovarskas.

(Bus daugiau)

piknikas
Philadelphia, Pa. — Bir

želio 21 d. A. Mikolaič’o so
de jvyks Lietuvių Radio Va
landos piknikas paminėjimui 
penkių metų gyvavimo lie
tuvių radio programos iš 
stoties WTEL.

Programos transliuojamos 
trečiadieniais nuo 7-tos iki 
7:30 vai. vakare ir šešta
dieniais nuo 8-tos iki 9-tos 
vai. vakare. Pikniko pelnas 
skiriamas ilgesniam lietuvių 
radio programo išlaikymui. 
Tikslas yra geras ir lietu-

viams labai naudingas. Bū
tinai paremkime savo atsi
lankymu. Prie • to, piknike 
turėsim progos laimėti vie
ną ar daugiau šių stambių 
dovanų: 1) U. S. Apsaugos 
Boną vertės $25.00; 2) Mo-

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina aklnlui 
a t a a k o mingai ui 
prieinama kainą

TOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
D«L RADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
VAROS SOHS

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

7970 Papčlnskas, Kazys, i BpeciaUzuo^ krimin»ii«cuoM Tity.e 

43, res. Zuikaimis Šiluva.
Teklė,

Juozas

Jura

Ona 
wor- i

i

7971 Papečkienė,
45, res. Kaunas.

7972 Papečkis, 
(Mykolas), 50.

7973 Papečkytė, 
(Juozas), 16, student.

7974 Papečkytė, Daina 
(Juozas), 17, student.

7975 Papečkys, Pijus (Vln 
cas), born 1902, school ins
pector, res. Vilnius.

7976 Parankaitė, 
(Petras), born 1917, 
ker, res. Biržai.

7977 Parakevičius, Jonas 
(Juozas), born 1902, farmer, 
re3. Oskavičiai Kamajai.

7978 Pargeržinskas, res. 
Klykoliai.

7979 Parčauskas, Karoils 
(Konstantinas), 65, physi- 
cian, res. Stončiai Kretingai

7980 Parčauskienė, Elena, 
60, hou8ewife.

7981 Parčevskicnė, E’ena,
7941 Palkauskas, Stasys 64, housewife, res. Kretin- 

(Antanas), 50, railroad em- ga.

buvusia
Assistant State’s Attorney |

of Cook County ,
Dabar veda generalini teisių praktike . 

po antrašu:
One North La Šalie St. ,

ROOM 1316 — Tel.i RAN.tolph 8SM, 
VALANDOS: nuo • ryto iki 5 ▼. vak. I

Praktikuoja visuose teismuose.

DR. SELMA SODEIKA
a d.

AKIS IATTRINFJ A

AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi UU pataisymo 

metodų Įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Nuo 10 IU 5 vai kae dieną

Antradienio tr ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 
(Prie kampo Lake 8L)

Telephone: — 1VCC1.TD SM.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė. Cicero. IU 
Tel.: Cicero TMl

, terišKą ar vyrišką ant ran
kos laikrodėlį $25.00 vertės; 
3) naują (table model) ra
dio; 4) $5.00 pinigais; 5) 
$5.00 pinigais, 6) $5.00 pi
nigais; 7) “kvoterį” bačkos

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALomet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 Tel. STAte 7R72

LIETUVIAI DAKTARAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viens pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lftegzamlnuotl jas modernlftklausla 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
85 METU PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pafiallna 
visi, akių {tempimų. ..

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

OITOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas i GAMAI. 0623, Cblcagc 

ofiso vaiAkdosi 
Kaadlen t:SO a. m. lkl 1:10 p. m. 

Trečia, d. Ir lett&d. Ii 10 a. m. 
lkl V?ne O. m

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos; 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao taL CANaI 2348 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenae 

Bes. UL: HEMIock 8150

DR. G. SERNER
LIETUMS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8461 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutart)

zo men

Tel YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutarti.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso UL VIRglnia 0030 

Reaidencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Rea. 6958 Bo. Talman Avė.
Res. TeL GROvehilI 0617 
Office UL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAM XX CHIRURGAS

VaL: 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomis smitarus.
2423 VVest Marquette Rd.

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGBON 

<645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Noo 2 iU 4 ir ano 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office UL YARda 4717 
Namų UL PROspaet 1M8

TaL YARda 5921.
Ree.: KXNwood 1107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaLi ano 1-3; nno 6 ^0-8^0 
756 ?Wth Street

Kas bas ištvermingas lkl 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10. 22).

TaL YARdi 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL OANal 5969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

•’ OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CANaI 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Avė.

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Šeštadienio vaka

rais psgal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANaI 4796
DR. PETER J. BARTKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1918 So. Halsted St

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

8ekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonaa SEEiey 0434.

Ofiao Tel................ VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

Tai. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VVest Certnak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė. 

TaL REPnbUc 7868

TaL OANal 0257
Rea. UL: PROspact 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rceidenęija: 6600 So. Arteaian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

0 iki 0 vai. vakara

Tef.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALAJIKU:

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. tr 49th CL 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakaro.
ir pagal sntartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa luboe) ,•

TaL lQDwag 2880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki • 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:20 vai. vak.'

Sekmad. uuo 10 iki 12 voL ryto.

DR. MAURIGE KAHN ‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS }

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 ik. 12 vol. dienų.

DR. A. JENKINS
(Laetnvia)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal autartį.
Ofiao telefonaa PROspact 0737. 
H»nw telefonaa VTRrioia 9421

Rez. Tel. LAFayetU 0004

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiao Tel. LAFayetU 3210

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzle 286S 

VALANDOS:
Nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 IU 8:30 vok.

Kaadlen nuo >:00 vai. ryto Iki #:W | Trečiadlenlala nno 2 Im 4 popiet 
vat rak.; trečiadlenlala nuo *.#•

■oi. erta iki I8i00 vai-
Neriilinmia Pagal Buattarim*

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDway 0001 
Res. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SUBGEON

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

2408 West «3rd Street

Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

Harrison-Crawford Mcdical Bldg.
523 SO. CRAVVFORD AVE. 

(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Sekmadieniais pagal sutartį 
Rezidencija: WEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park We»t

Rez. IeL; DIVERSEY 6800



Antradienis, biri. 16, 1943 D BXOQXI
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SPAUDOS APŽVALGA
(KR. 7 — REDAGUOJAMAS LIETUVOS GENERAL. 

KONSULATO NEW YORKE, N. Y.. 1942 ra. BIRŽ. 5 D.)
I. ANGLIŠKOJI SPAUDA
Popiežius Pijus XII ir 
taikos tikslai

New Yorke leidžiamas 
tarptautinėms problemoms 
nagrinėti mėnesinis žurna
las “New Europe” gegužės 
mėnesio laidoje įdėjo Luigi 
Sturzo straipsnį, kuriame 
nagrinėjama Popiežiaus Pi
jaus XII rolė busimojoj nau
joj santvarkoj po šio karo. 
Autorius primena garsiuo
sius Popiežiaus 1939 metais 
paskelbtus penkis punktus, 
kuriuos jis dar pakartoti
nai pabrėžė Kalėdų kalboje
1941 metais.

Pirmoje eilėje Popiežius 
reikalauja, kad naujojoj san
tvarkoj didžiosios valstybės 
respektuotų "mažųjų valsty
bių teises į politinę laisvę 
ir ekonominį bujojimą.” Ta 
tai tikrai yra sąlyga, kuria 
didžiosios demokratinės val
stybės skirsis nuo totalita
rinių.

Ši sąlyga buvo išreikšta 
Atlanto Garteryje (1941 m. 
rugpiūčio 14 d.), o taip pat
1942 m. sausio 1 dienos Va
šingtono deklaracijoje, ku
rioje Didžioji Britanija ir 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, o vėliau ir kiti sąjun
gininkai pasižada nesiekti 
teritorinių ar kitokių pirme
nybių. Kitaip tariant, demo
kratinių šalių blokas šį ka
rą taip vaizduojasi: tai nė
ra imperialistinis karas su 
tikslu įsteigti vienos šalies 
dominavimą kitai, tai nėra 
užkariavimų ir silpnųjų bei 
mažųjų sunaikinimo karas.

Ar yra šitam tikslui at
siekti kokių kliūčių? Taip, 
ir jos turėtų būti pašalin
tos. Pirmiausia autorius su
mini dar neišrištą Indijos 
klausimą.

Kita tamsi vieta — tai 
Rusija. Stalinas yra davęs 
savo atstovams pasirašyti 
Atlanto Čarterį ir taip pat

Vašingtono deklaraciją. A- 
biejų tų dokumentų pagrin
du yra laisvės idėja, įskai
tant taip pat ir religijos 
laisvę. Nežiūrint į priešin
gus tvirtinimus, Rusijoje re
liginės laisvės nėra. Staf
ford Cripps yra aiškiai pa
brėžęs, kad Maskva jokio 
pakeitimo dabar nepageidau
ja, nes nemato tam reikalo. 
Nežiūrint į tai, ateityje esą 
turėtų būti užsibrėžta dėti 
visas sąjungininkų pastan
gas ir gerą valią bei koope- 
ravimą, kad bendrai laisvė, 
ir ypatingai religinė laisvė, 
ne tik figūruotų Sovietų 
konstitucijoje, bet būtų pri
taikinta ir praktikoje, pa
naikinant tai laisvei įgyven
dinti kliūtis.

Toliau autorius prieina ir 
prie Baltijos valstybių klau
simo ir sako:

"Kitas šešėlis, dėl kurio 
turėtų būti išsiaiškinta, yra 
Baltijos kraštų problema: 
Suomija, dabar kariaujanti 
Vokietijos pusėje, Latvija, 
Estija ir Lietuva, dabar vo
kiečių okupuotos, yra ma
žos valstybės, su kuriom Ru
sija turėjo draugiškumo ir 
taikos sutartis, ant kurių 
buvo paremtas jų tautinės 
egzistencijos pripažinimas. 
Garantijos, kad Rusija tu
rinti teisę reikalauti Balti
jos neturi sulaužyti tą ypa
tingą savybę ir teises, iš
reikštas Popiežiaus pirmam 
punkte.”

Trti?
TlG BANK’S 0A/$AF£/

Invest Ųour moneų irt United State? 
WARW BONDS AND STAMPS!

'kaspuhS' m

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthnanlan Chamber of Gommerce.

MODERNI IlvldlnS PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

MEKSIKA, FILIPINAI PRISIJUNGĖ PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

i'

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolpb 9488-9489

HELP WANTED — VVKAI

MAŠINISTAI reikalingi. “AU around” 
patyrimo turintieji, dirbti dienomis. 

GENERAL MECHANICAI, CO. 
430 So. Green Street

ELEKTROS MOTORŲ Ir PATAISY
MUI VYRAS reikalingas.
ARMATIRF- ELECTRIC VVORKS 

2335 No. Cic< ro Avenue

Meksika ir Filipinai Baltuose Rūmuose Washingtone per įstojimo į Jungtinių tau
tų ceremonijas. Iš kairės į dešinę: Dr. Don Francisco Castillo Najera, Meksikos amba
sadorius Jungt. Amerikos Valstybėms, prezidentas Roosevelt, prezidentas Manuel Que- 
zon, Filipinai ir Cordell Hull, Secretary of State. Užpakaly matome įvairių Jungtinių 
tautų atstovus.

Žinios iš Lietuvos
Mirė dailininkas 
Matas Menčinskas

Kovo 18 d. mirė dailinin
kas skulptorius Matas Men
činskas. Velionis gimė 1896 
m. Alytaus apskrityje. Lan
kęs meno studiją Varšuvo
je, jis Lietuvos Nepriklau
somybės pradžioje papuošė 
kelių bažnyčių altorius me
dinėmis statulomis ir orna
mentais. 1924 m. skulptorius 
išvyksta į tolimus kraštus. 
Ispanijoje kurį laiką palau
kęs vieną privatinę studiją, 
įstojo į Madrido valstybinę 
dailės mokyklą. 1928 m. iš
vyko į Argentiną, kur Bue
nos Aires mieste lankė val
stybinę dekoratyvinės ir pra 
moninės dailės mokyklą ir 
lygiagrečiai aukštąją valsty
binę dailės mokyklą, kurią 
baigė 1929 m., įgydamas 
skulptoriaus vardą. Mokyk
los parodoje už kūrinį "žve
jys” laimėjo pirmąją premi
ją. Dalyvavo eilėje parodų 
Ispanijoje, Argentinoje, U- 
rugvajuje. Velionis išėjo 
mokslus be jokios stipendi
jos, duoną pelnydamasis sa
vo gabumais ir darbštumu. 
Grįžęs 1934 m. į tėvynę, ve

dė Vilijampolės amatų mo
kyklos medžio drožybos sky
rių, iš kur buvo pakviestas 
iustruktoriauti naujai įsteig 
toje Kauno taikomosios dai
lės mokykloje. Tai buvo kuk
lus menininkas, dirbęs pa
mėgtoje meno srityje. Daly
vavo visose lietuviškosios 
dailės parodose. Savo skulp
tūromis yra papuošęs ketu
ris altorius, pastatęs tris 
paminklus, o M. K. Ciurlio-

nies galerija yra įsigijusi jo 
trejetą darbų. Visa Menčins- 
ko kūryba yra giliai origi
nali, pasižymi giliu išraiš
kingumu ir puikia technika.

HELP VVANTED — MOTERYS

SLtP COVER OPERATORftS 
Patyrusios, pastovūs darbai garan
tuojami per visus metus, aukščiau- 
sias užmokestis, malonios darbo są
lygos.

SLIPCOVER CO.
629 VV. VVashington

OPERATORES reikalingos. Patyru
sios prie siuvimo medvilninio ir 
“rayon” dreses.
KELLY ANN DRESS COMPANY 
'• 140 VVest 54th Street

VE1TERKA reikalingi — manda
gios merginos su ftiek-tiek patyrimo 
Siame darbe. Valgis ir uniformos 
duodamos. 30e Į valandą ir tipsai.

TRIANGLE RESTAURANT 
57 VVest Randolph Street

PATARNAVIMAI
ENGINE Ir TURRET T.ATHE OPE
RATORIAI reikalingi. patyrusiejl 
prie Defen»‘ darbų. Turi būti pi
liečiai. 57 valandų savaitė. Rąžykite 
sekančiai;
BOX 145—LITHUANIAN DRAUGAS 

127 No. Dearborn Street

EMPLOYMENT AGENCIES

27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

V YKAM-MOTF.lt I M—V AI KINAM 
IK MBIUilNOM

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse. 
AIkoh — nuo $24 iki $110 J savaitę.

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

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy- 
b4. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kalnavimo sąrašo.

Prisiųskite plaktus paštu "parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroo 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli Mekinley 
Park. I-ąbai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis —• ilga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th St., 
Clih-ago. III., tel. LAFayette 6098.

★ ★
tyJluzt Mitk

WAR BONDS★ *
Navy Cruisers are bullt ln two 

classes, light and heavy, the latter 
displacing about 10,000 tons. Our 
navy has about an eąual number 
of light and heavy Cruisers, the 
10,000 ton Cruiser costing approxl- 
mately $20,000.000. Many Cruisers 
are under construction and many 
more are needed.

Paskutinių kelerių metų 
būvyje Plungės miškuose į- 
siveisė vilkų. Jie ūkininkams 
padaro nemaža nuostolių. 
Vasarą ir rudenį nukenčia 
avių ir kitų smulkesnių gal
vijų bandos, o žiemos metu 
vilkai bando įsibriauti net 
į ūkininkų tvartus.

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Feeturlng a Program of

YUGOSLAV FOLK MUSIC

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION WH1P 
MM <Tw «r «h

DYKAI — apšildomas fletas už 
prižiūrėjimą boilerio. Mažai šeimy
nai gera proga. Atsišaukite greitai. 
P. G. LUCAS, 4108 Archer Avenne, 

Telefonas LAFayette 5107

To pay for these speedy and pow- 
erful ships with their heavy guns 
and armament we mušt buy War 
Bonds. Citizens of a large tovvn or 
a given community, working in unl- 
ty, could buy one of these ships for 
the Navy if they put at least ten 
percent of their income in War 
Bonds every pay day.

U. S. Trtanry Dtpartmint

IT. Marijonu misijos
Marianapolis, Conn. — ko

legijoje — birželio 15 — 24 
dd. — kun. Petras Malinaus
kas, M.I.C.

Marian Hills, UI. — No
vičijate — liepos 7 — 16 dd.
— kun. Vincas Andriuška, 
M.I.C.

Grand Rapids, Mich. — 
Šv. Šv. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje — liepos 17 — 
26 dd. — kun. Antanas Ma
žukna, M.I.C.

Harrison, N. J. — Sopu
lingosios P. švč. par. baž
nyčioje — liepos 18 — 26 dd.
— kun. Petras Malinauskas, 
MI.C.

Kaip negalima kai H gele 
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be 
tikėjimo.

Jei žmogus mandagus, tai 
nemandagiausias stengiasi 
mandagiai su juo apseiti.

Kai suardom gyvenimą 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

Žmogus — tai noras, ieš
kąs perlų karčioj gyvenimo 
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas; bet kad kartaus van
denio ligi sočiai prisigers 
— tai negalima abejoti.

Olandų priežodis

Brighton Park 
SPECIAL

Dvejų fletų po 6 kamba
rius mūr. namas parsiduo
da. Įrengtas su “sun par
lor”, ažolo trimingai, karš
to vandens šildomas, 2 ka
rams garadžius, lotas yra 
321/2 pėdų platumo. Randa
si ant Campbell Avė., ne
toli 45th St. Parsiduos ge
riausiam pasiūlymui. Atsi
kreipkite prie:

B. R. Pietkiewicz
2555 W. 47TH STREET

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 
krikščionis.

Reikia bijoti to žmogaus, 
kurs Dievo nebijo.

Parodyk man, ar gali su
sivaldyti, tai galėsiu tau pa
sakyti, ar esi išauklėtas: be 
to išauklėjimas neturi men
kiausios vertės. (O. Svett- 

1 Marden).

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

fl KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AMBUBANCE Dieną lr Rakti

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0737

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

LACHAVVICZ IR SUNAI 
2814 VVest 28rd Pksce 

Tel. CANai 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyrlns: 710 VVest IRth Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS 
4848 Sonth Callfornla Avenne

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 Sonth SOth Avenne 

Tel. CICERO 2109

•812 Sonth VVestern Avenne
Tel. GROvehill 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

MOTF.lt
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1834 Sooth Oakley Ay* Chicago* Illinois
Published Daily, except Suodays 

A meūaber of tba Catholic Press Association
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Sis Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas” brings best results

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kalas: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $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

• Bendradarbiams ir korespondentams raStų negrąžiname. Jei ne-

S
rašams tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto lenkių.
;edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašoma rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle}, paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Marsh 3L 191« at Chicago, ni. 
Under ths Act of March 3, 1879.

Domisi Baltijos likimu
Reikia pasakyti, kad Amenkos laikraščių rašytojai 

politikos klausimais labai daug rašo apie Didžiosios 
Britanijos ir Sovietų Rusijos sutarti ir apie Vašingtono 
susite rimus su Maskva karo reikalais.

Tos sutartys, kaip žinom, liečia ir Baltijos valsty
bes. Walter Lippmann, žinomas kolumnistas, praėjusį 
šeštadienį The Chicago Sun dienraštyje rašė, kad lig
šiol Rusija atkakliai reikalavusi pripažinti jai Baltijos 
valstybes, nes buvo abejonių dėl jos santarvininkių — 
Angluos ir Amenkos pajėgumo ir ryžtingumo jai pa
dėti kariauti prieš Vokietiją. Dėl to Baltijos valstybių, 
Suomijos ir Lenkijos dalies Maskva reikalavusi stra
teginio saugumo sumetimais. Dabar padaryta nuolaidų, 
tų reikalavimų atsižadėta, sutikta laikytis Atlanto Oar- 
terio, dėl to kad Didžioji Britanija ir Amerika įrodžiu
sius militarinį pajėgumą, dėl to kad rusai įsitikino, kad 
angių ir amerikonų pagalba yra ir tikra, ir stipri, ir 
bus lemianti. Dabar rusams esanti didesnė saugumo 
garantija didėjančios angliškai kalbančių žmonių jė
gos, negu militarinė kaimyninių valstybių okupacija. 
Toks Sovietų Rusijos nusistatymo pakeitimas labiau 
sustiprina jos sienas, negu kiti būdai. “Kaimyninės val
stybės, užsitikrinusios nepriklausomybę Rusijos-Brita- 
nijos ir eventualiai Amerikos garantijomis, gali būti 
Rusijos draugėmis — ir dabar visais atžvilgiais bus 
sudomintos tapti Rusijos santarvininkėmis” — rašo p. 
Lippmann.

Aišku, kad taip. Mes nekartą jau buvome rašę apie 
tai, kad, jei 1940 m. birželio mėn. Rusija nebūtų oku
pavusi Baltijos valstybių, ji būtų turėjusi jose geras 
ir vieningas talkininkes tuo metu, kai Vokietijos na
ciai ją užpuolė. Tiesa, toe valstybės negausingos, bet 
gindamos savo laisvę ir nepriklausomybę, kovodamos 
dėl savo egzistencijos, būtų sudariusios *tiprią jėgą 
prieš bendrą priešininką.

Tuo pačiu klausimu vakar rašė ir Paul Mallon. Jis 
irgi pabrėžia Rusijos padarytą kompromisą nebereika- 
lauti Baltijos valstybių ir laikytis Atlanto Čartery nu
statytų vadinamųjų “keturių laisvių — four freedoms”. 
Tai nesą galutinas nuosprendis ar susitarimas, bet tų 
klausimų atidėjimas svarstyti po karo. Tais pačiais 
klausimais rašo Warren Wheaton ir visa eilė kitų pa
sižymėjusių politikos rašytojų.

Vis tik, reikia pripažinti, kad Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių likimu Amerikos laikraštininkai' rimtai 
domisi. Ir jei jie domisi, aišku, domisi ir Amerikos vi
suomenė. Tai yra geras reiškinys.

Sumala į dulkes
Birželio 6 d. žurnalas “Colliers” įdėjo prof. George 

Rennerio žemėlapiais iliustruotą straipsnį, pavadintą 
“Maps for a New World”. Apie to profesoriaus pa
skelbtas nesąmones mūsų dienraštyje jau buvo rašyta. 
Čia norime tik tiek pažymėti, kad praėjusio sekmadie
nio Times laidoj rašytoja Dorothy Thompson prof. 
Renner “naujo pasaulio’’ žemėlapį į dulkes sumala ir 
gale savo straipsnio reiškia nusistebėjimą, kad “Col
liers” redakcija matė reikalo dėti tokį raštą, kuriame 
yra vedama ašies propaganda.

Reikia pasakyti, kad ne tik Dorothy Thompson, bet 
ir daug kitų rašytojų pasipiktino prof. Rennerio tie
siog neprofesoriikais planais ir išvedžiojimais.

Žmogžudys
Juo toliau, juo labiau pasaulis piktinasi Hitlerio kru

vinais aktais, jo žmogžudystėmis. Ir ne vien tik pikti
nasi, bet vis labiau įsijudina, kad jį ir jo visą krau
gerišką naciškąją organizaciją nušluoti nuo pasaulio
yeido

Visose pavergtose tautose Hitleris praliejo labai daug 
nekaltų žmonių kraujo. Pasaulyje dar nebuvo girdėta, 
kad dėl vieno okupantų komisaro būtų išžudoma šimtai 
visai nekaltų žmonių, kurie nieko bendro neturėjo su 
vieno ar kito komisaro nužudymu. Tokiu būdu naciai 
tūkstančius išžudė Prancūzijoj, Belgijoj, Olandijoj, Nor
vegijoj, Lietuvoj, Lenkijoj ir kitur. Čekoslovakijoj tos 
baisios nekaltų žmonių skerdynės ir dabar dar tebeina.

šiuo ir visais kitais žvilgsniais Hitleris jau užsipelnė 
pasaulio istorijoj kruviniausio valdovo vardą. Juo grei
čiau tas žmogžudys bus apsuptas, suimtas ir patrauk
tas atsakomybėn, juo bus gėriku. Tuo būdu bus išgel
bėta nemažai žmonių gyvybių. Dėl to visiems reikia 
dideliu įsitempimu dirbti ir kovoti, kad tas kruvinas
siaubas būtų kuo greičiausiai sutriuškintas.

Gerai atsakė
New Yorke einąs savaitraštis “Commonweal” bir

želio 12 d. laidoj pasisakė už Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atidavimą Sovietų Rusijai, pažymint, kad, girdi, 
“yra laikų, kai mažų tautų viltys į nepriklausomybę 
nesutampa su tikrove.”

J šias ir kitas “Common weal” nesąmones, kuriomis 
labai džiaugėsi lietuvių komunistų šlamštai, “Ameri
ka” taip atsako:

“Vi3a tai piūloma strategijos vardan! •
Tai ar tik ne pirmas angliškas laikraštis Ameri

koje, pasisakęs prieš Amerikos idealizmą. Ir kokia 
ironija, kad šis laikraštis iki šiol skelbėsi katalikišku.

Nesvarbu “Commonweal” redaktoriams, kad popie
žius yra už mažų valstybių teisę į nepriklausomą 
gyvenimą. Nesvarbu jiems, kad siūlo tris krikščioniš
kas tautas visiškai pražūčiai. Nesvarbu jiems, kad 
mūsų šalies vyriausybė nepripažįsta Pabalčio kraštų 
nei rusams, nei vokiečiams!

Tas savaitraštis, ačiū Dievui, visiškai neatstovau
ja Amerikos katalikų nepakeičiamos nuomonės tiesos 
ir teisybės atžvilgiu. Tegu jis siekia sau populiaru
mo bolševikų sluoksniuose. Jo balso niekas neklau
sys’”
•

Apie liūdnąją sukaktį
“Garsas”, rašydamas apie 1940 m. birželio 15 d. liūd

nąjį įvykį — Lietuvos okupaciją, tarp kitų dalykų sako: 
“Bolševikams rūpėjo ne tik išlikviduoti Lietuvos 

šviesuomenę, jos geriausius patriotus, bet ir įtikinti 
užsienį, kad užgrobtos Lietuvos ir kitų kimštų gyven
tojai džiaugiasi susilaukę sovietiškos tvarkos. Tuo 
tikslu jie skubotai pravedė seimo rinkimus. Į seimą 
galėjo patekti tik iš anksto nužiūrėti patikimiausi 
sovietų tvarkos šalininkai. Gyventojai teroro prie
menėmis buvo priversti balsuoti už raudonuosius 
kandidatus. Taip Maskvos komisarams diriguojant, 
susirinkęs seimas pasiūlė Lietuvą inkorporuoti So
vietų Sąjungon. Prasidėjo Lietuvos sovietizacija ir
nauja rusifikacija.

Išsinešdinus raudoniesiems, užstojo naciškoji oku
pacija. Šiandien Lietuvą trempia teutono batas, sis
tematingai vykdomas germanizacijos planas. Į val
diškas vietas brukami vokiečiai, ekonominių organi
zacijų priešakin statomi Berlyno atsiųsti naciai, vo
kiečių kalba brukama oficiale kalba, lietuvių laikraš
čiai turi palaikyti vokiškus skyrius, miestų gatvių 
pavadinimai ir užrašai vokietinami, nors prieš oku
paciją tuose miestuose vokiečius buvo galima rankų 
pirštais suskaityti.

1'avergta lietuvių tauta didžiausiu ilgesiu laukia 
pilno savo išsivadavimo. Ji žino, kad ramų, pažangų 
ir pilnutinį gyvenimą ji turės tik atgavus pilną lais
vę ir nepriklausomybę. Svetima okupacija, nežiūrint 
ar ji bus slaviška ar vokiška, neleistų jai vystyti nei 
religinių, nei tautinių, nei kultūrinių jėgų. Priešin
gai* svetimieji okupantai sistematingai siektų tautos 
silpninimo ir visiško sunaikinimo.

Kovoje už savo būvį, už savo laisvę ir nepriklau
somybę lietuvių tauta didžiausią sau prietelį turi ga
lingiausioje pasaulio demokratijoje — Jungtinių A- 
merikoe Valstybių asmenyje. Amerika neužgyrė nei 
raudonosios nei naciškos okupacijos. Ji šiandien au
koja geriausius savo sūnus, kad agresija būtų paša
linta, kad ir mažos tautos būtų išlaisvintos iš paver
gimo (r galėtų naudotis laisve ir nepriklausomybe.

Su Amerikos pergale turės ir lietuvių tautai sugrįž
ti pilna laisvė Ir nepriklausomybė.”

•
Komisaru portfeliai į sąšlavyną...

Lietuviai komunistai Ubai stipriai tikėjosi, kad An
glija ir Amerika pripažins* Stalino užgaidas prijungti 
Baltijos valstybes prie Sovietų Rusijos. Tam tikslui 
jie daug darbavosi. Tačiau tų parsidavėlių pastangos 
nuėjo niekais. “Naujienos" dėl to pastebi:

Brooklyno komunistų laikraštis tikrai tikėjosi, kad
Lietuva bus padovanota Stalinui. Bet išėjo kitaip.
Tai dabar apie tą “svarbų klausimą” jisai tyli. 

Paleckis su savo draugais dabar turės jasiieškoti

(“Draugas”, 191ž m. bir
želio 16 d.)

{steigtos trys respublikos 
Rusijoj.... Iš Petrogrado pra
nešama, kad Caricine, Chers 
tone ir Kirnanove įsteigtos 
“respublikos”. Tai esą so
cialistų darbas, dirbamas 
tuo tikslu, kad ardyti nau
josios demokratinės Rusijos 
vyriausybės pastangas su
tvarkyti krašto reikalus.

k
Caras galės balsuoti.,.. Ko

misija, kuri rūpinasi Rusi
jos steigiamojo seimo rin
kimais, nusprendė, kad ir 
buvusis caras Nikalojus II 
turės teisę balsuoti, nes jis 
yra Rusijos pilietis.

Liepė areštuoti sūnų... Ka
pitonas Larsen liepė polici
jai areštuoti jo sūnų už at
sisakymą registruotis U. S. 
kariuomenėn.

Lenkų kariuomenė.... Ru
sijos vyriausybė nusprendė 
leisti lenkams paruošti pusę 
milijono lenkų kareivių ta 
sąlyga, kad ji drauge su ru- 
rais kariaus prieš vokiečius.

•
Maršuoja į Atėnus.... Tal

kininkų kariuomenė išsodin
ta Graikijos uostuose ir mar 
šuoja į Atėnus.

Bridgeville, Pa. Kalbė
jo stud. Račkus. Kai pasa
kojo apie socialistus, žmo
nės suėmę pilvus juokėsi. 
Dainavo K. Sabonis. Jis tu
ri gražų balsą — miela ir 
klausyti.

Vokiečiai traukiasi atgal. 
Vokiečių armijos Flandrijos 
fronte smarkiai sumuštos ir 
traukiasi atgal, pakėlę daug 
nuostolių.

Antradienis, Mrl 1«, 1041

Po svietą pasidairius
Dažnai, tavorščiai, yra 

sakoma: ana, tas vyras sė
di moters pantaply. Bet ką 
jus sakysit apie lietuviškus 
balšavikus, kurie sėdi rus- 
kių pantalpy?

Antai, Bruklyne birželio 
13 dieną buvo militaris ir 
civilinis paradas. Lietuviški 
balšavikai, kaip Stalino lei
džiamoji Laisvė rašo, para
de sėdėjo ruskių flote. Sėdė 
darni tam flote “Lenine, 
Staliną chrani” giedojo ir 
Mizara ir Ormanas, ir Šo- 
lomskas ir Petrikienė ir Bo- 
vinas ir Grabauskas — visa 
lietuvių tautos bestijada.

Vieną nedėlią su kitais 
savo tavorščiais buvau nuva 
žiavęs į Labdarių farmą. 
Farmos gaspadorius Bace
vičius, mus labai maloniai 
priėmė ir pavaišino farmers- 
kais produktais. Apie pava
karį privažiavo ir daugiau 
svečių. Apie 6 vai. parginė 
karves, nes buvo laikas mel
žti. Suvarius į tvartą ir pra 
dėjus melžti visi svečiai su
ėjo žiūrėti, kaip atliekamas 
tas darbas.

Paulius Patvoraitis susto 
jęs prie neramaus gyvulio 
klausia vieto darbininkų:

— Ar ši karvė duoda 
daug pieno?

— Visiškai neduoda, — 
atsakė jam darbininkas.

— Taip? tai kodėl ji ne
duoda?

— Todėl, kad čia ne kar
vė, o jautukas, ’— paiškino 
Patvoraičiui darbininkas.

Vakar iškilmingai palai
dojom Miką Zigzagą. Ly
dint į kapus automobiliuje, 
kuriame ir aš važiavau, vie
nas lydėtojų sako:

kitokio užsiėmimo, nes “tarybinių” komisarų port
felis i bus išmesti į sąšlavyną. Gal būt, juos priims 
į kompaniją draugas Z. Angarietis?”

— Gudnis, kaip jis galė
jo mirti. Du syk į metus ei- 
davo pas savo daktarą egza 
minacijai. Du syk į metus 
dantistas egzaminuodavo jo 
dantis. Vasarą dėvėdavo vė 
sius drabužius, o žiemą šil
tus. Žiemą ir lietingomis 
dienomis niekuomet neišei
davo iš namų be kaliošų. 
Valgydavo visuomet sulyg 
jo daktaro nurodymų. Mie
gojo kasdien po aštuonias 
valandas. Niekuomet nėra 
ragavęs viskės, alaus ir vy
no. Niekuomet nėra surūkęs 
vieno cigaro ar cigareto. 
Kiekvieną dieną jis atlikda
vo savo “daily dozęn”. Jis 
turėjo gyventi mažiausiai 
šimtą metų...

Sėdėjęs šalę jo kitas lydė
tojas atsakė:

— Jis buvo pamiršęs, 
kaip ir dabar Tamsta esi pa 
miršęs, kad atrytais važinė
ja automobiliai. (A. a. Mi
kas Zigzagas buvo automo
bilio suvažinėtas).

Jono Benosiaus pabėgo 
brangus šuo. Pagarsino jis 
laikrašty, kas tą šunį su
ras, gaus $500 dovanų. Lau 
kė kelias dienas, bet nieko 
nesulaukė. Nuėjo į redakci
ją pasiteirauti, kame daly
kas?

— Kur advertising mana
ger? — klausia Benošius.

— Jo čia nėr, — sako 
Office boy.

— Tai kur jo pagelbinin- 
kas.

— Ir jo nėra, — sako 
Office boy.

— Tai aš eisiu pas redak
torių. Nesakyk man, kad nei 
jo nėra! sako įniršęs Beno- 
sius.

— Taip, jo ir nėra. Matai, 
visi trys išėjo ieškoti tams
tos šunies! V. M. K.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU*

DŪMAI VIRŠ UOSTO DARWIN

Dūmų kamuolys palikęs po ekspliozijos australų laivo, kurį subombardavo japonai 
Darnia uoste. Toliau matome skubantį Aus tralijai J pagalbą Amerikos aąifttottfvą.
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organizacijų atstovų bend 
ras susirinkimas, kuriame 
vienbalsiai nutarta suruošti 
tokias iškilmes, kokios bu-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
ISTORINES ISKITMES CHICAGOJ

Lietuviai minės 9 m. tragiška Dariaus-Girėno 
žuvimą, 20 m Amerikos pripažinimą Lietuvos 
de jure ir sykiu bus Civiliu Apsaugos 
Marąuette Park dis,rikto demonstracijos
Liepos 26 d. Chicago lie- tinklo Statymo Komiteto ir 

tuvių bus dar viena didelė 
diena, šįmet sueina 20 me
tų, kaip Amerika pripažino 
Lietuvą dejure. šią sukaktį
minėti lietuviams labai svar- vo« kaip atsimename, prieš 
bu, ir būtina, šiuo metu, kuo 20 metM> kuomet Amerika 
met Lietuvai gresia pavo- Lietuvos atsistatymą ir pa
jai tiek iš vakarų, tiek iš Skelbimą nepriklausoma 
rytų. Dėl to tą dieną bus pripažino de jure. Bus su- 
suruoštos tokios demonstra- ruoštos didingos eisenos, bus 
crjos, kad jų atgarsis pa- kviečiami kalbėti Illinois gu- 
sdęktų ne tik mūs krašto bernatorius, senatorius Lu- 
sostinę, bet taip pat ir Lon- cas» miesto ir Civil Defense 
doną ir Maskvą ir ašies sos- viršininkai ir k.
tipes. Sykiu bus paminėta 9 Chicago Lietuvių Diena 
metų sukaktis nuo tragiško
Dariaus-Girėno žuvimo ir! Toj* diena Chicagoj ofi- 

' suruošta Civilių Apsaugos ctaliai bua vadinama Lietu 
demonstracija viso Mar- i ''*» Diena RenSim0 komitė- 
ąuette Park distrikto. Viros tan kilmių planams suda- 
iškilmės bus Marąuette Park rS'ti išrinkti sePt!'ni a3me- 
prie Dariaus-Girėno pamink-1 n>'3; adv- VaSalle, adv. Olis. 
jQ Į Kumskis, Šimutis, Sakalas,

i Rėkus ir Samienė. Birželio
Bendras iškilmių 22 dieną bus šaukiamas ki-
rengimo komitetas tas guairinkimas, kuriame

Praeitą ketvirtadienį Da- komitetas patieks iškilmių 
rius-Girėnas Memorial salė
je įvyko Dariaus-Girėno Pa-

Vestuvės veiklios 
lietuvaitės

planą ir bus išrinkta įvai
rios komisijos darbui vary
ti pirmyn. Prieš tai komite
tas savo atskirą posėdį tu
rės birželio 15 d.

Taigi, liepos 26 dieną Chi
cago lietuviai turės istorinę 
dieną. Iš anksto visos drau
gijos, organizacijų kuopos, 
klubai prašomi tą dieną ne
rengti piknikų. Bus nelietu
viška ir nepatriotiška tą die
ną atsiskirti nuo visų lie
tuvių susirinkusių Marąuette 

Rap.

So. Chicago. — Bronisla- 
vos Kazakevičiūtės vestuvės 
su Phillip A. Faro įvyko 
birželio 8 d. Šv. Juozapo 
bažnyčioje. Šliūbą davė kleb. 
kun. V. černauskas. Kadan
gi jaunosios mamytė Agota
Kazakevičienė staiga prieš parkan iškilmėms 
vestuves persiskyrė su šiuo 
pasauliu, todėl vestuvių puo
tos nebuvo. Po šliūbo jau
noji pora išvyko į Smoky 
Mountain’s porai savaičių.

B. Kazakevičiūtė, 9145 
Kingston Avė., yra duktė 
Vincento Kazakevičiaus il
gamečio So. Chicago gyven
tojo. Visą laiką veikė parap. 
chore. Turi gerą darbą vie
noj apdraudos (insurance) 
kompanijoj.

Pilypas Faro taipgi gy
veno So. Chicagos apylinkėj.
Yra baigęs Armour Insti
tute B. S. laipsniu. Dabar * 
turi nuosavą architcctual o- 
fisą So. Chicagoj ir dirba 
defense srityje. Jis daro pla
nus naujo fabriko Republic 
Steel Corp.

Sveikiname jauną porą ir 
linkime daug laimės ir sau
lėtų dienų naujame luome.

IVOIK STUDI
1945 Westl 35* Street

AUVANCKD PHOTIMiHAI'llt 

I.OULST POSSIBI.E PRII'ES 

PHONE I.AFAYETTE 2KIJ

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Išvcžinjame 
po vi-ų 
Cliicago.

REMKITE 
SENA 

METI VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

D R A U G X S

TRYSDEŠIMT SEPTYNI JAPONŲ LAIVAI ŽUVO

Nors Lcxington buvo bombų padegtas ir nebegalima 
jėgos. Ir paskui Lexington lėktuvnešy įvyko sprogimas 
japonų du mažus laivus, tankerį ir naikintuvą. Coral jūros

("Drtui&T Acme teiepnoto.

buvo užgęsti, bet laivas dar plaukė šimtą mailių dėl savo 
ir paskendo. Lexington nuskandino Coral jūros mūšiuose 
mūšiuose japonai prarado 37 laivus.

Rap.

I A 11/ A ę D A D A D Pasirinkti ir Prisipirkti 
L./AIL//AD/Al\ Geresnės Rūšies Anglis 

ATEINANČIAI ŽIEMAI
ROT, RAINOS NEI'ARn.Ų IR KOL JŲ DAR GALIMA GAUTU 

Gerr*iwS» HnAjri Anflys Gaunamos Tik Iš TolunSHnių Valstijų. 
(Vaidilos patarimai anglinlnkams nurodo, kad trumpoj ateityj, karia pro
dukcijos dSlei, gelskellų tranzitas bus žymini sumažintas namu reikalams)

P HIPIUI Y UIT SAVO RASDftlJUK IS HEKANCIO PAKIR1MR1MO:
- Y------\ WEKT VIRGIS IA Pmahontaa Mine Run, Ii <JJQ r A

, • j A gerų mailių, duug dulkių išimta. Perkant B OO.OU
,tonua arba riaug.au, už tonų ........................

1 ~ smulkesni yra daug pigesni.
R I-A C K BASO LUMP anglys ui $10.50
KOPPERS COKE (KOKSAI), ui vie- £Į2

CRANE COAL COMPANY
5332 SO. LONO AVĖ. TEL. POKTSMOUTH 9022

__________________________________

Gražios atmintys
Kapinių Dienoj, gegužės 

30 d. Šv. Kazimiero kapinė
se buvo pašventintas kry
žius atminimui Viktoro Na
vicko, taip pat ir kryžius 
atminimui Pranciškaus Yu- 
telio. Šventinimo ceremoni
jas atliko kun. Dambraus
kas, MIC. Susirinkę drau
gai ir pažįstamieji po pa
šventinimo buvo pakviesti 
pietums lietuvių sodely, 
Worth’s Grove, kur Lenkar- 
tas pasakė kalbą.

Navickų šeima dėkoja 
Lenkartui ir visiems drau
gams ir pažįstamiems už at
silankymą, paguodos žode
lius ir gėles.

Amžinai dėkingi būsim 
kun. Dambrauskui, MIC., ku
ris pašventino paminklus.

Anita Navickaitė

RADIO
Radio klausytojai galės 

smagiai ir įdomiai valandė
lę praleisti klausydami re- 
guliarės antradienio progra
mos, kuri įvyks šiandie 7 
valandą Makare iš Stoties 
WGES. Šių programų leidi
mu rūpinas Peoples Fumi- 
ture Co. Šiandieninėj prog-

ramoj dalyvaus “granadie- 
rių” trio. “dėdė” Vaitekū
nas; bus dramos, juokų, pa
tarimų, pranešimų ir t.t. Mst- 
lonėkite nepamiršti pasi
klausyti patys ir kitiems pri
minti. Rep. XXX

ARD XXIII seimo 
protokolas

Susirinkimai
Šį vakarą, birželio 16 d., į- 

vyks M. S. 55 kp. susirinki
mas. Prašome būtinai visų 
narių susirinkti. Randasi 
svarbių reikalų svarstymui. 
Reikia pasiruošti piknikui, 
kuris įvyks birželio 28 d., 
Rūtos darže. Apskrities su 
sirinkimas mūsų kolonijoj ir 
kiti reikalai. Taigi, visos bū
kite. Kp. valdyba

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bo pusmetinis susirinkimas

CONRAD
Fotografas

Studija {rungta pir 
ajos rūšies su mo 
demlškonds užtai 
domis lr žlollywood 
tvteaomis Darbas 
Garantuotas.

ENGIewood BUS 
EN<Hewood 6846

420 W. 63rd Street
TeL: Biznio

Pajamos:
Gegužės m. 1941

buvo __  $63.35
22 seimo aukos .. 3,046.54 
Narių mokesčiai 1,021.20 
Vakarienės, pikni

kai ir t.t. 2.424.14

įvyks birželio 17 d. 8 vai. 
vakare parapijos salėj. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, 
ši organizacija visuomet 
darbuojasi lietuvių gerovei. 
Nepriklausantieji klubui 
kviečiami atsilankyti ir pri
sirašyti.

A. F. Pocius, pirm.

Amžini nariai .. 3,085.00 
Vajaus aukos .. 2,978.69 
Įvairios aukos .. 1,702.70 
Ženkleliai, knygutės 19.60

Viso ............. 14,341.22
Išlaidos:

Kraitys ir naujo
kių užlaikymas $447.87

Stipendija 31 mo
kinių .............. 1,240.00

Stipendija 10 mu
zikos mokinių 250.00

ARD įvairios iš
laidos ............. 485.11

Skolų atmokėta 5,652.93 
Statybos Fonde pa

JCS E6AT& MV1KCIAM1 AT8I- 
LANKYTT I MfNV O’KntLI 

VASAROS IŠPARDAVIMĄ
SBKAMCIV MUZIKOS 

INSTRUMENTŲ
X M M

Didelių Barabanų, mažų Baraba
nų, “Tunable Tom Toms” pritai
komi prie visokių Barabanų se
tų, greiti pėdintai "Cymbols” lr 
“Cymbol Holders” kur tik reika
lingi, "Hl-Boy after beat Pėdais” 
benams tr orkestroms, Trūbos, 
Clarlnetal, Saxaphonai, Trombo
nai "Standard” ISdirbysčių. Smui
kos, Cellos. Strūninlai Basai, Gul- 
taral, Banjoa stūnal, lr “cases”, 
"mouth pieces”, "mute reeds”, lr 
muzikos stoviklės. Pilnas pasi
rinkimas smuikoms snilčLų lr 
“cases”. Pataisome lr atnaujina
me visokiu ISdirbysčių phonogra- 
fua ar jųjų dalia
A. B.C. DRUMMERS SERVICE 

•14 M*zweQ Street, Chicago

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedčms FEET HURT ?
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedčms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mra. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

AR SKAUDA KOJOS?

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP

A “NO PAIN” Patentuoti 
gMŽ Arches, prieinamomis 

kainomis, pritaikinti jū- 
sų kojoms, kad paleng- 
vinti visus kojų skaus-
mus.

“HEALTH SHOES.” Padui- 
kaitčs dėl Kornų, Caliouses 
ir Bunions.

BATU 20c
189 NO. LA S ARI .F. st.

D A R A P ^ra ®er*au8*as Laikas Pirkti Pirmos Rūšies >-'''D/\l\ Namų Materijolą Dar žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | misų jardą tr apiHtrtk ata- 

ką ir aukštą HM) LENTŲ—MILU- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TKRUOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vtt- 
kų, skiepų lr flatų. PASITARK SU 
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Hmokėjhnala 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

- - ■ ■ ----------------, -- "

_______

dėta ............. 6,200.00
Viso.............  14,275.91

Iždininkės raportas priim
tas. Knygų revizijos komi
sija sutiko su raportu.

Iždo globėjos: B. Bytau
tienė, H. Nedvarienė irgi su
tiko su iždininkės raportu.

Maršalka F. Burbienė, dir
bo centro komitete su atsi
davimu ir lankė jo susirin
kimus.

Korespondentė S. Jurgaitė 
garsino ir gražiai aprašė 
centro pramogas.

Atstovės į Federaciją: E. 
Paulienė, E. Rudienė ištiki
mai lankė apskr. susirinki
mus, perduodamos jo dar
buotę ARD centrui.

I vice-pirm. O. Reikaus- 
kienė visu nuoširdumu dar
bavosi centre, lankė jo su
sirinkimus, taipgi ir savo 
skyriuje.

Protokolo rašt. V. G&infti- 
tė su malonumu ir sąžinin
gai savo pareigas atliko. 
Centro knygos tvarkiai ve
damos ir visi protokolai į- 
rašyti. Apleido tik vieną 
centro susirinkimą.

Fin. rašt. K. Garuckaitė 
sutiko su seserų vedamom 
knygom. Centro susirinki
mus lankė ir daug darbavo
si visose jo komisijose.

Iždo raportą patiekė vie
na iš seserų (per pirm. A. 
Nausėdienę).

(Bus daugiai7)

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dining Room Sets — ’ Parlor l<i 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
VVashers — Mangels — and

Stovės.

Nationally advertised itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — jį 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR (•'

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

ITAIGiriT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlls tr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -
SEKMADIENIAIS 1 vaL p. p. 

KITOMIS Dienomis 9:30 v. vai 

PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6785 So. VVestern Avenne 

Phoae: GROvehiU 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

cmt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Q'i4uAjc.cI 
Protection 
lor vour

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE hNANSlNIAI NEPRIKLAUSOMI! ~
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpės tingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 44 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

fe-
IL Jo*. M. Moserls, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

I

riaug.au
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Chicaga niekada nėra mačiusi tokio 
parado, koks įvyko sekmadienį

Daugiau kaip milijonas dalyvavo eise
noje, o kita tiek sekė iš šalies. Lietuvg 
atstovavo konsulas P. Daužvardis

NEPAPRASTAS PARADAS CHICAGOJE

■■

«?«»«» j

Pereitą sekmadienį Chica
goje įvyko toks didingas ir 
šaunus patriotinis paradas 
pagerbti Amerikos Vėliavą 
ir Jungtines Tautas, kurios 
kovoja prieš ašį, kad Chica
ga niekada nėra mačiusi to
kio įspūdingo ir darnaus pa 
rado.

Daugiau kaip milijonas 
chicagiečių sekmadienį žy
giavo organizuotai gatvė
mis ir aiškiai pabrėžė vi
sam pasauliui, kad demokra 
tijos laimės šį karą ir nuš
luos nuo žemės paviršiaus 
Hitlerį su visa jo šaika — 
ašį sulaužys į šipuliukus.

Pradedant aukščiausiais 
pareigūnais, bąigiant eiliniu 
darbininku chicagiečiai žy
giavo pergalės parade, kuris 
užsitęsė nuo ankstyvo ryto 
iki saulei leidžiantis.

Apskaičiuojama, kad pa
rade dalyvavo virš milijoną 
chicagiečių, o kita tiek su 
didžiausiu pasigėrė jmu sekė 
iš šalies.

Garbės tribūnoj, ties Con 
gress gatve, pilna buvo val
džios aukštų pareigūnų, ka
ro bei laivyno viršininkų. 
Tribūnoje sėdėjo Jungtinių 
Tautų konsulai. Lietuvą gar 
bės tribūnoje atstovavo Lie
tuvos konsulas Chicagoje p. 
P. Daužvardis.

Chicaga mirgėjo nuo vėlia 
vų — nepaprastas vaizdas.

WASHINGTON. — Ame
rikos pakraščiuos Atlantike 
ašies submarinas nuskandi
no vidutinio didumo britų 
prekinį laivą.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

* OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apsaugoto] Įstaigoj, kad užtikrinti savo stelų. Apart ap 
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4Vg% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

Justin Markieirich, Pres. and Mgr. 1
4192 ARCHER AVENUE Tel. VTRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. C.

Daily 9 A. M. to 4 P. K. W«d. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

Daugely vietų šalia Ameri 
kos vėliavos plevėsavo ir ki 
tų kraštų vėliavos, tų kraš
tų, kurie kariauja prieš ašį.

Lietuviškų vėliavų teko 
pastebėti Bridgeporte ir 
Marąuette Parke.
, Lietuviai šiame pergalės 
parade irgi gražiai pasiro
dė. Letuvių choras ‘Pirmyn’, 
vadovaujamas Steponavi
čiaus, gražiai užsirekomen
davo, sudainuodamas Banai 
čio “Už jūrių marių”.

Šiame parade buvo pa
gerbtas Amerikos didvyris 
Mac Arthur, kuris vyriškai 
triuškina japonų jėgas.

Raudonasis Kryžius 
padeda japonu 
nelaisvėje esantiems
Amerikos Raudonasis Kry

žius praneša, kad esantiems 
japonų nelaisvėje sąjungi
ninkų belaisviams ir civi
liams žmonėms internuo
tiems bus suteikta pagalba.

Tarptautinio Raud. kry
žiaus skyrius Ženevoje pra
neša H. Davis, Amerikos 
Raud. Kryžiaus pirminin
kui, kad yra nustatyta išda
linti apie 2,000 tonų javų ir 
kiek tiek medikalinių daik- 
tų Hongkong ir apie 50,000 
maišelių kviečių ir rižių mil
tų Shanghai.
' šioji visa medžiaga, kuri 

greitu laiku bus suteikta 
japonų nelaisvėje esantiems 
sąjungininkų belaisviams, 
prieš karą buvo nuvežta iš 
Amerikos ir skirta išdalinti 
Kinijai.

SS

-j

V,

C'Dr&ugaa" Acme telepnoto)
Tūkstančiai chicagiečių žygiuoja Michigan avė., reikš

dami gilų įsitikinimą, kad šį karą laimės demokratijos. 
Paradas suruoštas pagerbti Amerikos vėliavai, Jungtines 
tautas ii gen. MacArthur, didelį Amerikos karžygį.

Mokykla, kuri pasižymi muzikalumu
Keturi jaunuoliai baigė Aušros Vartų 
lietuvių parapijos mokyklą

Užvakar, West Side, Auš
ros Vartų lietuvių parapijos 
mokykla iškilmingai užbai
gė įdomia ir turininga pro
grama mokslo metus.

Aušros Vartų lietuvių pa 
rapijos salėje mokyklos vai
kai gražiai padainavo, pašo
ko ir suvaidino scenos vei-r
kalelį — Nepatenkintoji.

Kun. kleb. J.Dambraus- 
kas prabilo į tėvus ir vai
kus įdomia kalba, kurioje 
parodė daug meilės ir nuo
širdumo.

Šiais metais Aušros Var
tų parapijos mokyklą baigė 
šie: Ipolitas Melakauskas, 
Ričardas Urbonas, Stasė 
Petraitytė ir Florencija Ze- 
mantaitė.

Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos mokykla pasižymi 
muzikalumu ir meniškumo.

Sekmadienį įstojo 500 
Chicagiečių į laivyną

Užvakar per Amerikos vė 
liavos ir Jungtinių Tautų pa 
gerbimo programą Soldier 
Field į laivyną įstojo 500 
chicagiečių. Jau dabar yra 
nuo birželio 1 dienos iki bir
želio 15 dienos į Amerikos 
laivyną įstoję 3229 chica
giečiai.

Tikimasi iki birželio mene 
so pabaigos Chicaga duos 
10,000 vyrų laivynui.
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Vakaro programa buvo 
pradėta Amerikos, o baigta 
Lietuvos himnu.

Illinois ir Pensylvania 
vyrai Airijoje

.KJ ’’
Šiomis dienomis Airijoje 

išlaipdinti Jungt. Amerikos 
valstybių kariai iš Illinois ir 
Pensylvanijos, kurių tarpe, 
žinoma, yra nemažas skai 
čius mūsų brolių lietuvių.

Greit išeis įdomi knyga
Greitu laiku išeis Kunigų 

Vienybės metraštis, kuria
me tilps daug medžiagos 
apie lietuvių parapijų, mo
kyklų ir organizacijų veik

lią. šiame metraštyje taip 
pat bus ir moksliškų straip
snių ir šio leidimo puslapius 
puoš mūsų žymių veikėjų 
atvaizdai.

Areštuotas už 
nepadavimą pakeisto 
adreso draftui

Pereitą šeštadienį buvo 
areštuotas Joseph E. Mc 
Williams, kuris organizavo 
Hitlerio inspiruotą Chris- 
tian Mobilizers sąjūdį. J. E. 
McWilliams areštuotas dėl 
to, kad nepadavė savo pa
keisto adreso dėl drafto.

Anksti rytą apiplėšė 
trys poras

Anksti rytą užvakar huvo 
apiplėštos trys poros dviejų 
banditų prie 2815 North 
Shore. Iš jų buvo pagrobta 
kailiniai ir brangakmeniai 
vertės už $5,975.

Jaunų vyrų registracija vyks per 
keturias dienas

Chicagoje numatyta užregistruoti 
apie 132,480 jaunų vyrų

18, 19 metų vyrų registrą 
cija, ir tų, kuriems gruodžio 
31 dieną 1941 metais suėjo 
20 metų, įvyks šių metų bir
želio 26, 27, 29 ir 30 dieno
mis.

Jaunų vyrų registracija 
vyks viešose mokyklose ir 
kitose vietose.

Penktadienį, birželio 26 
d. vyrų registracija vyks 
nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vak., šeštadienį, birželio 27 
d. taip, kaip ir penktadienį, 
pirmadienį, birželio 29 d. 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. va
karo, o antradienį, birželio 
30 d. vyrai bus registruoja
mi nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro.

Lietuvis japonu 
nelaisvėje

Chicagietis lietuvis John 
Jaspits, korporalas, gyve
nęs Brighton Parke, 2849 
West Pershing rd. pateko į 
japonų nelaisvę. Karui pra
sidėjus Jaspits tarnavo 
Guam saloje, kurią vėliau 
priešas pagrobė.

Ugnis sunaikino už 
$500,000 kiaušinių

Dubuąue, Ia. pereitą šeš
tadienį ugnis sunaikino ma
rinuotus kiaušinius, kurie 
buvo paruošti išvežti Ame
rikos sąjungininkams. Ugnis 
padarė $500,000 nuostolių.

Chicaga gyvai remia 
karo reikalus

The United Service Orga- 
nizations War Fund kompa
nija Chicagoje pasiekė vie
ną trečdalį nustatytos, kvo
tos, iki birželio 15 dienos 
karo reikalams surinkta jau 
8,656,695, o reikia surinkti 
$1,749,432.

Visoje Jungt. Amerikos 
valstybių šalyje karo reika
lams nustatyta surinkti 
$32,000,000,000 kvota.

Holman D. Pettibone, ge
neral chairman, paeriškė, 
kad Chicagoje labai gerai 
vyksta rinkimas aukų karo 
reikaLams.

Šią savaitę 
trys lietuviai 
gaus diplomus

šią savaitę iš Illinois Ins- 
stitute of Technology gaus 
diplomus šie lietuvai: Sylvia 
Samulionis ir Eleanor Miel- 
gus — komercijos ir Albert 
Petrauskas — architektū
ros braižymo.

Pulk. Armstrong, Illinois 
director of Selective service, 
pareiškė, kad Illinois valsti
joje bus užregistruota 288,- 
000 jaunų vyrų. Chicagoje 
numatyta užregistruoti 132, 
480, o įvairiuose miestuose 
Cook County 25, 920.

Chicagoje žmonės turi
146.175.155 
svarus cukraus

Michael F. Mulcahy, OPA 
rationing direction, praneša 
jog Chicagoje per cukraus 
registraciją paaiškėjo, kad 
pas komercinius ir eilinius 
cukraus vartotojus esama
146.175.155 svarai cukraus.

Per gegužės ir birželio 
mėn. autorizuota išduoti 
cukraus vartotojams 53,337, 
721 cukraus svarai.

Per cukraus registraciją 
komercialinių cukraus varto 
tojų užsiregistravo 2,256, o 
eilinių cukraus vartotojų už 
siregistravo 4,363,112.

Du Chicagiečiai 
lietuviai paskirti 
į aviaciją

John Skrodis, 819 West 
34th pi. ir John G. Stankus,

5446 So. Fairfield avė. iš 
kariuomenės perkelti į avia 
ciją. Minimi lietuviai ka
riai aviacijos mokslus 
Santa Ana, Cal.

eis

Ką padaro nevaldo
mas pyktis

Louis Meyers, 29 m. 2840 
W. North supyko ant savo 
žmonos, Wandos, 27 m., kad 
ši dėl nuovargio nėjo žiūrė
ti sekmadienį įvykusio di
dingo parado. Tada Louis 
Meyers išsitraukė žalią bute 
liuką ir tarė: “Tai yra ma
no paskutinis gėrimas”. Po 
kiek laiko vyras perkrito 
ant žemės. Žmona tuojau iš 
kvietė policiją, bet kol ši at
vyko, jos vyras jau buvo 
negyvas.

Suardyti planai

Stanley Novak, 2333 W. 
Superior st., pereitą sekma
dienį nutarė su savo žmona 
išvažiuoti į Wisconsin žve
joti. Vis kas paruošta. Nu
eina prie karo, gi žiūri iš 
karo pavogta laiveliai moto- 
ros ir tinklai vertės $300.

Oras, saulė, maistas stlp 
rina kūną; sveikos mintys, 
kilnūs jausmai, dorybių vyli 
dyrnas stiprina sielą.

Knr lcas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

mu
X Adolfo Mondeikos, Šv. 

Antano parap., Ciceroj, var
gonininko namuose šį vaka
rą nepaprasta nuotaika. Ryt 
Adolfo vardo, dėl to “Bičiu
lių Klubas” šį vakarą svei
kins savo mielą kolegą. Gir
dėt, bus ir svečių iš Chicago.

X J. ir M. Sudeikių, Town 
of Lake veikėjų sūnus, pra
nešama, randasi karo ligo
ninėj Louisiana valstybėje. 
Padaryta operacija. Tėvai 
lahai susirūpinę. Jis tarnau
ja kariuomenėj.

X J. ir B. Glebauskai, 2145 
W. 23 PI., džiaugiasi susi
laukę pirmosios dukters. Md 
tina ir nauja pilietė Šv. An
tano ligoninėj jaučiasi ge
rai. J. Glebauskas yra Auš
ros Vartų parapijos komite
to narys.

X M. Masokas, 3144 So. 
Lowe Avė., praeito karo ve
teranas, buvo sunkiai susir
gęs ir turėjo pasiduoti ope
racijai. Išbuvęs tris mėne
sius kareivių ligoninėj da
bar grįžo namo pilnai pa
sveikęs.

X Subdiakonas V. Miko- 
laitis iš Town of Lake, pra
eitą šeštadienį Mundelein se
minarijoj gavo Master of 
Arts laipsnį ir ypatingą pa
žymėjimą, nes buvo pirmas 
savo klasėje. Laipsnį ir pa
žymėjimą įteikė J. E. arkiv. 
Stritch. Kitas seminaristas 
filosofijos studentas.

X Antaninai Leščinskie
nei, žinomai mūs spaudos ir 
įstaigų rėmėjai, J. Pukelie- 
nės iniciatyva gimtadienio 
ir vardadienio proga buvo 
suruoštas surprizas Pūkelių 
namuose praeitą sekmadie
nį. Svečių dalyvavo virš 40, 
jų tarpe ir trys kunigai. Puo
ta buvo tikrai turtinga, ne
paprasta. Duosnioji labdarė 
sveikinta keliant taures ir 
linkėta ilgiausių metų. Be to, 
gauta keletas sveikinimo te
legramų iš toliau nuo asme
nų ir įstaigų, kurias Leš
činskienė yra parėmus.

X Visų šventųjų parapi
jos mokslo metų baigimo 
dieną praeitą sekmadienį kai 
bėjo kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., prof. K. Pakštas ir kun. 
P. Cinikas, MIC. Akto prog
rama buvo graži. Mokyklą 
baigė 7 berniukai ir 8 mer
gaitės. Diplomus įteikė pats 
kleb. kun. J. Paškauskas.

X Aušros Vartų parap. 
mokyklos mokslo metų bai
gimas buvo nepaprastas. 
Mokyklos vaikučiai paruošti 
seselių Kazimieriečių, išpil
dė labai gražų menišką vaiz
delį, kurį pamatyti susirin
ko apipilnė žmonių parapi
jos salė. Pamatę nesigailėjo. 
Klebonas kun. J. Dambraus
kas pasakė lietuviškai ir an
gliškai ugningas kalbas. Va
karui gražiai vadovavo kun. 
Mykolas Jodka, Po visam se
kė pasilinksminimas. Dide
lio dėkingumo už tokią gra
žią programą užsitarnavo 
seserys Kazimierietes.
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