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Dėdė Šamas kviečia kiek
vieną ir visus būti didžiau
sio ir svarbiausio pasauly 
klūbo nariu — 10 nuošim
čių klūbo. Šis klubas yra 
perdėm amerikoniškas.F Nereikia mokėti už įsto
jimą, nėra jokių duoklių. 
Viskas kas yra, tai pasiryž
ti ir nuoširdžiai pasižadėti 
iš savo pajamų investinti 
mažiausia 10 nuošimčių ka
ro bonams ir ženklams ir 
visu karo metu reguliariai 
pirkti.

Kiekvienas tuo savo žygiu 
bus patenkintas. Po karo 
savo investuotus pinigus at
gaus su gražiu nuošimčiu. 
Šiandie gi tuo būdu padės 
Amerikai laimėti karą ir ša- 

£ lį apsaugos nuo infliacijos
pavojaus.

Milijonai amerikiečių re-

The moat lnfluentlal Lithuanian Daily 
ln Amerioa
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Amerikos Kariai Kovoja Egipte
Amerikiečiai 
prieš nacius, 
skelbia Madridas

Madridas, birželio 28 d.— 
Ispanijos oficialioji žinių a- 
gentūra EFE šiandie pas
kelbė, jog ‘‘šiaurės Ameri
kos” kariuomenė kovoja 
kartu su britais prieš ašies 
kariuomenę Egipte. Papras
tai ispanai “Šiaurės Ameri 
ka” vadina Jungtines Vais 
tybes.

Kairo, birželio 28 d. — 
Šiandie Egipto vakarinėj 
dykumoj, į pietvakarius nuo 
Mersa Matruh, siaučia karš
tos kovos, kurios gali turė
ti svarbios įtakos visam ka
rui. Kai kurios britų aštun-

.... , , , tosios armijos pozicijos iguliariai perka karo bonu3 , ,, f , ,. . vakarus nuo Matruh aplen-Kiekvienas ir , , , , ... . .
ktos, bet svarbiosios pozici
jos tebesilaiko tvirtai........... I

Tuo tarpu Romos radio- 
paskelbė, jog ašies kariuo- I 
menė besiverždama Egipto 
gilumon pasiekė pajūrio ke

ir ženklus 
visi dėkitės prie ši-o pirki
mo. Dėdei Šamui reikalinga 
pinigais parama.

KARO METO CENZCRA

Hitleris ir Mussolini
■.•Ajęv ? *■**•*•?*

o

Lietuvos žmonės prievarta 
gabenami Vokietijon dirbti

Okupantai deda pastangas nacifikuoti 
Pabaltijį. Menkas darbo atlyginimas

Lisabona, birželio 28 d.— 
Seniau Lietuvos laikraščiai, 
prižiūrimi griežtos nacių 
cenzūros, buvo paskelbę a- 
pie kuriamąj| naują lietuvį. 
Dabar iš tų*££čių laikraš
čių paaiški, koks tas “nau
jasis lietuvis’* turėtų būti.

Štai “Deutsche Zeitung

("Draugas” Acme telephoto)
Benito Mussolini (centre) inspektuoja na cių pagarbos sargybą Salzburge, kur jis 

paskutiniais laikais lankėsi ir turėjo pasitarimus su Hitleriu (dešinėje). ,

Naciai submarinais buvo 
išlaipinę šnipų Amerikoj

FBI agentai suėmė aštuonis nacių 
šnipus, sprogstamosios medžiagos

Kinai užėmė Linhsien, 
nukovė 1,000 japonu

Chungkingas, birželio 28

Rusai sulaikę 
nacius Charkovo, 
Krymo frontuose

Maskva, birželio 28 d. — 
Maskvoje šiandie paskelbta, 
jog Sevastopolio ir Charko
vo frontuose rusai laimėję.

Vyriausybės cenzūros o- Uo tašką tik per devynioli.l New Yorkas, birželio 
fisas Washingtone paskelbė Rą mylių į pietvakarius nuo d. - FBI agentai suėmė aš- 
karo meto praktikų kodo Matruh ir beveik 150 myiįų tuonis asmenis, kurie buvo

28 land ir kiti Ponte Vedra pa-1 ėmė Linshien, Honan pro-

d. — Kinijos karo vadovy- Į Vokiečiai esą sulaikyti prie 
bė paskelbė, jog Kinijos ka
riuomenė birželio 23 d. už-

im Ostland” (IV. 22) rašo, 
jog “fuehrerio” Adolfo Hit
lerio įsakymu okupuotiems 
Rytų Kraštams įsteigtas 
specialus vokiečių nacional
socialistų partijos skyrius, 
kuris būsiąs Alfredo Rosen- 
bergo žinioje. Jis rūpinsią- 
sis reicho vokiečių “politi
niu ir pasaulėžiūros” auklė
jimu ir vadovavimu.

Komentare išvedama, kad 
I dabar ir “užimtuose Rytų 
kraštuose įvykdytas totali
nės vadovybės principas.” 
Partijos ir valstybinės ad
ministracijos vieningumas 
nuo šiolei esąs patikrintas. 
Nacionalsocialistų partijos 
organizacija būsianti ta pa
ti, kaip ir Lenkijos “gene
ralinėje gybernatūroje,” kur 
generalinis gubernatorius

Charkovo ir nacių tankų Frank esąs ir partijos, ir 
takos ant Sevastopolio šiau- valstybės f>rganiKanijoft va

jūryj, Jacksonville, Fla. 
Pajūrio smėlyje FBI a-

gentai surado dėžes, kurio
se sudėta speciali sprogsta
moji medžiaga ir su savim 
turėjo $149,784.76, kuriuos

pataisas laikraščiams ir ra- . vakarus nuo Libijos įa_* Berlyne specialiai paruošti 
dijo stotims. Aiškėja, vy- į sįenį0 sabotažui ir submarinais
riausybė imasi griežčiau j išlaipinti Amerikos pajūry -
kontroliuoti spaudą ir radi- Bombarduoja susisiekimą je. Vieni jų išlaipinti Ama- 
ją, kad neskelbtų abejotinų Tuo tarpu britų ir ameri- gansett pajūryje, Long Is- j jie turėjo panaudoti papir
informacijų, žinių ir gandų kiečių lakūnai be paliovos----------------------- ----------- kimams ir mokesniui už sa-
ir nepadėtų priešui orijen- bombarduoja ašies susisie-
tuotis apie dalykų stovį. kimo linijas ir kariuomenės 

Pataisytu kodu reikalau- eįies

vincijoj, sužeidė ir nukovė 
virš 1,000 japonų ir sekan
čią dieną apsupo keletą ja
ponų dalinių kalnuotose vie
tose.

rės ir pietų įlankų atmuš
tos.

das.
Priverstinas darbasI /

Taip pat iš nacių spaudos 
vadinamajam “Ostlande” 
(Lietuvoj, Latvijoj ir Esti
joj) galima suprasti, jog

Berlynas, birželio 28 d.—
Berlyno radio paskelbė na
cių karo vadovybės praneši- 

Kini jos karo vadovybė mą, jog šiandie vokiečių irį vokiečiai turi griebtis griež
taip pat šiandie paskelbė, rumunų kariuomenės užė- 
j°g japonų kariuomenės musios keletą sustiprintų

jama, kad svetimomis kal
bomis per radiją transliavi
mų turiniai turi būt išvers
ti angliškai ir prieš trans
liavimą įteikti stočių vado
vybėms.

Pranešama, jog marš. 
Rommelis šiuo metu kovos
frontan traukia sunkiuosius 
pabūklus, kurių tarpe ir 
garsiosios 88 milimetų ar- 

i motos, kurios buvo taip 
* Į sėkmingos prieš britų ir a-

KARO TARNYBA merikiečių tankus.
Iki šioliai daug U. S. ar

£ mijos karininkų, kurie yra 
paskirų valstybių legislatū- 
rų nariais, gaudavo urlio- 
pus, kad galėtų dalyvauti 
savo legislatūrų sesijoje. 
Karo departamento sekre
torius Stimson dabar tuos 
urliopus nutraukė. Karinin
kų pareigos yra armijoje, 
bet ne legislatūrose.

Tačiau šis patvarkymas 
neliečia kongreso, sako ka
ro sekretorius.

Kkiek surinko. 
geležies laužo

Lisabona, birželfc) 28 d.— 
Spaudos žiniomis, metalo 
laužo rinkimas Vokietijos 
pramonės renkalams davęs 
šiuos rezultatus: Estijoje 
surinkta 520 tonų, Latvijoj 
— 504 ir Lietuvoje — 416 
tonų. Metalo laužas dar ir 
toliau renkamas.

IŠTRAUKIA PINIGUS lg PIRŠTO ISLAUŠTA
International News Ser

vice iš Honolulu praneša, 
kad Havajų salų guberna-

^torius J. B. Poindexter įsa
kė salose iš apyvartos iš
traukti visus J. A. Valsty
bių pinigus ir saloms grą
žinti havajiečių notas (skri- 
ptus).

Šis žygis aiškinamas kai-

KARO EIGA botažą.

Du suimti Chicagoj
Washingtonas, birželio 28 

d. — Amerikos kariuomenė 
šiandie paskelbė, jog iki šių 
metų pabaigos reikia dar 
20,000 gydytojų. Maždaug 
po 100 gydytojų į dieną.

Roma, birželio 28 d. — I- 
talų radio paskelbė, jog E- 
gipto kovose prieš dvi die
nas žuvo du Italijjos genero
lai.

Berlynas, birželio 28 d.— 
Nacių radio paskelbė, jog 
Atlante, Karibų jūroje ir 
Meksikos įlankoje nuskan
dinta šešiolika laivui, Juros 
nuskandinę vokiečių subma
rinai.

Iš aštuonių suimtųjų as
menų du suimti pereitą 
šeštadienį Chicagoje.

Visi suimtieji yra jauni 
vokiečiai, kurie anksčiau y- 
ra gyvenę Amerikoje ir tik 
vėliau grįžę Vokietijon, kad 
išsilavintų sabotaže. Daugu
mas kalba angliškai ir buvo 
German-American bundo 
nariai. Du iš jų yra gimę A-

Chekiange ir Kiangsi tėra 
tik penkiasdešimt mylių 
viena nuo kitos.

Britai bombardavo 
Bremeno uosta

Londonas, birželio 28 d.— 
Aviacijos ministerija pas
kelbė, jog britų bombane
šiai antru kartu į tris die
nas pereitą naktį bombar-

aukštumų prie Sevastopolio 
ir privertusios rusus pasit
raukti iš “svarbios apsau
gos dalies.”

Karo vadovybės komuni
katas pareiškė, jog vokie
čiai Laimėję po aršių kovų 
prie rusų įsitvartinimų.

Vokiečiai taip pat prane
ša, jog jų aviacijos veikimas 
sustiprintas į rytus nuo Se
vastopolio, kad sunaikintų

merikoje.
Jiems paskirtas sabotažo sukelta milžiniški gaisrai.

davo vokiečių vien, svar- fortifikacijas ir lauko pa- 
blausiųjų uostų Bremenu buklų Įrengimus. 
Komunikatas pareiškė, jog

Mirė poetas 
Kazys Binkis

Anadien Chicago Daily Lisabona, birželio 28 d.— 
Tribūne korespondentas Do- Mus pasiekė žinia, kad ba- 
nald Day iš Stockholmo landžio pabaigoje Kaune
pranešė, kad būk Sov. Rusi
ja padarius slaptą sutartį

mirė poetas Kazys Binkis. 
Apie šį nuostolį lietuvių Il

su Londonu, kad po karo i teratūrai pranešime plačiau
Skandinavija, Pabaltijis ir 
kitos gretimos Rusijai vals
tybės patektų Maskvos įta
kos erdvėn. Dabar Londo-

vėliau.

po apsauga. Nes jei japonai ne tai nuginčijama. Sako, 
kokiu nors būdu įsiveržtų į tas iš piršto išlaužta.

darbas yra, neapsakomai 
plataus masto ir todėl kai 
kurie stebėtojai įsitikinę, 
kad jie buvo pasiųsti, kad 
išmokytų kitus sabotažuoti. 
Elektros stotis

Jiems buvę pavesta su
naikinti hydroelektros stotį 
prie Niagara Falls, Alumi- 
num Company of America 
dirbtuves East St. Louis, 
III.; Massena, N. Y.; ir Al
coa, Tenn.; .sužaloti Cryoli- 
te Company dirbtuves Phi
ladelphia, Pa.; svarbų Heli 
Gate tiltą, New Yorke; Pen- 
nsylvanijos stotį, Newarke, 
N. J. ir New Yorko miesto 
rezorvuarus vandens.

Federaliai agentai pareiš-

Kiti bombanešių daliniai 
bombardavo taikinius šiaur
vakarių Vokietijoj ir vokie
čių aerodromus okupuotoj 
Prancūzijoj. Aatakose žuvo 
devyni bombanešiai ir du 
kovos orlaiviai.

Lietuvoje trūksta 
įvairiu reikmenų

Lisabona, birželio 28 d.— 
Kauner Zeitung” (IV, 24) 
pradėjo smarkią kampaniją 
prieš vartotų daiktų parda
vinėjimą aukštomis kaino-

Steigia Pabalčiui 
specialę naciu partiją

Lisabona, birželio 28 d.— 
Pasak “Deutsche Zeitung 
im Ostland” (IV. 30), rei
cho ministeris okupuotiem 
Rytų Kraštams Rosenber- 

’ gas paskyręs tris vokiečių 
istorikus ir archeologus tir
ti “vokiečių istorijos vaiz
dą ypatingai Ostlando rei
cho komisariate.” Minėti 
mokslininkai jau aplankę 
“Ostlando” muziejus ir at
skiras vietoves, kur ypač 
domėjęsi “šiaurės vikingų

mis. Laikraštis pamini tč- pirmomis sodybomis ir vo-

salas, jie rastų apyvartoje 
be jokios -sau vertės skrip- 
tus.

Korespondentas apie tai 
žinią ėmė iš laikraščio Go- 
teborg Morgenpost.

Berlynas, birželio 28 d.—
Nacių radio paskelbė, jog 
Čekoslovakijoje sąryšyj su kia, jog sabotažininkų pir

kius pavyzdžius: už 60 
markių vertės kostiumą rei
kalaujamą 900 markių, 200 
markių vertės radijo apara
tą — 500-700 m., vaikų ve
žimėlį 60-70 m. vertės — 
500 m., už elektrinį prosą

Heydricho nužudymu pas- miausias tikslas buvęs su
merkta dar 25 asmenys. Iki naikinti Amerikos alumino 
šiol sušaudyta jau virš 800 gamybą ir vėliau jau pakir- reikalaujama 110 markių ir 
čekų. sti amerikiečių moralę. už dviratį iki 1,000 markių

kiečių ordino viduramžių 
pilių liekanomis.” Studijor 
apimančios “priešistoriją ir 
senesnių laikų istoriją.’' 
Nenustebsime, jei tų atudi 
jų išvados bus, jog Baltijos 
tautų vietoje pirmiau bu ve

tesnių priemonių išgauti 
darbininkų iš šių valstybių. 
Pažadais neįstengia suvy- 
lioti.

Tas pats “Deutsche Zei
tung im Ostand” rašo, jog 
“okupuotose Rytų šalyse” 
darbininkų registracija “nė
ra sunki,” nes maisto korte
lės duodamos tik po to, kai 
miestelėnai yra užsirašę vo
kiečių. “darbo.. įstaigose” 
(Arbeitsamt).
Menkas atlyginimas

Atlyginimą už darbą na
ciai pažada palyginamai di
doką, bet darbininkas jo 
gauna tik dalį.

“Deutsche Zeitung im Os
tland” (TV, 23) rašo, jog 
lenkai darbininkai turi ne
šioti ant drabužių užsiūtą 
raidę “P” (Pole), jie gyve
na bendrose patalpose ir jų 
bendras uždarbis yra 15 
nuoš. mažesnis už kitų dar
bininkų.

Antroj grupėj yra darbi
ninkai “iš buvusių Pabalti
jo valstybių — Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.” šie 
darbininkai atlyginimo ir 
mokesnio atžvilgiu esą vie
nodoje padėtyje su kitais 
užsienio darbininkais, bet ir 
jie turį mokėti 15 nuoš. “iš
lyginimo mokesnį.” Jiems 
nereikią nešioti • ženklų.

Trečioji grupė — Gudijos 
r Ukrainos žmonės. Jie tris 
kartus dezinfektuojami ir 

, turį nešioti išsiūtą raidę
germanai, o tik vėliau atė- "O". Jų uždarbis atatinka- 
jo lietuviai ir pirmykščius mas uždarbiui namie.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

9601 Sasnauskas, Alfon- (Kostas), 14, student, res.
MocRaiėiai Skaudvilė.

9641 Savickaitė, (Kos
tas), 11, siudent.

9642 Savickaitė, Regina 
(Kostas), 13, student.

9643 Sav.CKas, Alfredas 
(Pranas), 41, res. Kaunas.

9644 Savickas, Donatas 
(Aleksas), 54, empioyee, 
res. Ruktiškiai Skuduus-

! Kiai.
9645 Savickas, Cesius 

(Kazys), 7, res. Girkalnis.
9646 Savickas, Gediminas 

(Donatas), 14, student, res. 
Skuuutiškiai Ruktiškis.

sas (Jonas), born 1895, ar
my officer, res. Raseiniai.

9602 Sasnauskas, Arvidas 
(Stasys), 8, res. Kaunas.

9603 Sasnauskas, Hilia- 
ras (Petras), born 1906, 
teacher, res. .Telšiai.

9604 Sasnauskas, Jaunu
tis, (Alfonsas), 15, stu
dent, res. Raseiniai.

9605 Sasnauskas, Juozas 
(Marijonas), born 1911, em 
ployee, res. Kaunas.

9606 Sasnauskas, Mikas,
33, empioyee, res. Pasvalys.

9607 Sasnauskas, Reimun 
das (Mikas), 8.

9608 Sasnauskas, Rimas 9641 Savickas, Gracijus 
(Stasys), 4, res. Kaunas. (Viktoras), 2, res. Sudavi-

9609 Sasnauskas, Riman- ciai Pajavonis.
tas (Stasys), 6. 9648 Savickas, Kazys (Juo- L

9610 Sasnauskas, Riman- zas), 45, farmer, res. Girk- 
tas-Kazys (Eduardas), born ainis.
1940, res. Dotnuva. 9649 Savickas, Kostas

9611 Sasnauskas, Stasys (Julius), 48, aimy lieute-t
(Jonas), 44, judge, res. nant, res. Mocka.čiai Skau-į 
Kaunas. dvilė.

9612 Sasnauskas, Saulius 9650 Savickas, Leonardas
(Stasys), 2. S (Donatas), 18, vvorker, res. I

9613 Sasnauskas, Vydas- RakLškis Skaudvilė.
Eduardas), born 1937, res. 9651 Savickas, Leonas 
Dotnuva. (Petras), barn 1899, emplo-

9614 Sasnauskas, Vidas yee, res. Palanga.
(Stasys), 6, res. Kaunas. 9652 Savickas, Leonas

9615 Sasnauskaitė-Kar- | (Mikas), born 1934, res. Sa
bauskaitė, Ona, 30, res. Pa- vučiai Vabalninkas, 
svalys. 9653 Savickas, Mykolas,

9616 Sasnauskienė-Kvedy- (Jurgis), 70, farmer.
tė, Gene (Matas), born 1907, 9bo4 Savickas, Petras 
assitant, at Academy of (Kazys), 15, res. Girkalnis. 
Dotnuva. . i 9655 Savickas, Romual-

9617 Sasnauskienė, Pranė das (Alfredas), 2, res. Kau-

KAPAS NACIŲ SU BM AKINEI

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Tėvy Pranciškonu 
rekolekcijos ir 
misijos 1942 m.

l AR ŽINAI, KAI)

CDraurau" Acme telephoto i

Britų lėktuvas Biskajaus įlankoje nužvelgė panėrusį na
cių submariną ir tuojau į jį vandeny paleido sprogstamą
ją bombą. Iš jūros ištriško milžiniškas geizeris (viršuje). 
Submarinas trumpam momentui iššoko į paviršių (cent
re) ir paskui nunėrė jūros dugnan, palikęs paviršiuje tik 
aliejaus žymes. Ten jis rado sau kapą su visa įgula.

(Kazys), 35, typist, res. Ra 
šeiniai.

9618 Sasnauskienė, Stasė 
(Matas), born 1915, teach
er, res. Telšiai.

9619 Sasnauskienė, Stefa, 
38, employee, res. Kaunas.

9620 Satyga, Steponas, 
59, res. Kaunas.

9621 Satkauskaitė, Elena 
(Juc^eas), res. Šiauliai.

9622 Satkauskaitė, Liuci
ja (Juozas), 17.

9623 Satkauskaitė, Moni
ka (Juozas), 11.

9624 Satkauskaitė, Ona 
(Juozas), 13.

9625 Šatkauskas, Juozas 
(Pranas), born 1894, jani- 
tor, res. Šiauliai.

9626 Šatkauskas, Kazys 
(Juozas), 15.

9627 Šatkauskienė, Elena, 
46.

9628 Satkunas, Stasys 
(Mykolas), born 1918, sol
dier, res. Pagerkliai Pabei- 
kiai.

9629 Saudovičius, Petras 
(Andrius), 65, farmer, res. 
Trakeliai Turgeliai.

9630 Sauka, Juozas (Jur-

nas.
9656 Savickas, Stasys (Do

natas), 5, res. Ruktiškiai 
Skudutiškis.

9657 Savickas, Viktoras
(Jurgis), 29, farmer, res. 
Rudaviečtai l’ajevonis.

9658 Savickas, Vytautas
(Kostas), 20, teacher, res. 
Tauragė.

9659 Savickas, Vladas
(Kostas), 16, student, res. 
Mockaičiai Skaudvilė.

9660 Savickienė, Antanina
(Jurgis), born 1917, accoun 
tant, re3. Vilkaviškis.

9661 Savickienė, Emilija,
(Domas), 60, farmer, res. 
Savučiai Vabalninkas.

9662 Savickienė, Emilija,
45, housewife, res. Mockai
čiai Skaudvilė.

9663 Savickienė, Johanna
(Feliksas), 32, res. Kaunas.

9664 Savickienė, Ona(Jur 
gis), 40, hoysewife, res. Ru
ktiškiai Skudutiškis.

9665 Savičius, Antanas 
(Antanas), 38, driver, res. 
Panevėžys.

9466 Savičius, Vladas 
(Boleslavas), 22, farmer,-

gis), 39, soldier, res. Varė- res. Dvaralaukis Merkinė, 
na. i 9667 Savon's, Jonas, 23,

9631 Saulevičienė, Ona soldier, res. Miškiai Lazdi-
(Liudvikas), born 1902, jai.
teacher, res. Naumiestis. i 9668 Sčenovič, Marijonas

9632 Sa-ulevičius, Antanas, (Jonas), 32, jurist, res. Vil-

1921, employee, res. Vilnius.
9678 Seydlit, Felicija, 

born 1894, res. Vilnius.
9679 Seydlit, Vladimieras, 

born 1890, res. Vilnius.
9680 Sekmokas, Balys 

(Juozas), 23, Lawyer, res. 
Utena.

9681 Semokas, Balys (Jo
nas), 36, teacher, res. Kau
nas.

9682 Semiokas, Juozas 
(Jonas), 34, employee, res. 
Kaunas.

9683 Selezniovas, Irgendi- 
jus (Aleksas), born 1911, 
worker, res. Josvainiai.

9684 Selezniovas, Jurgis i
(Aleksas), born 1914, far-į 
mer. ,

9685 Selickaitė, Goda 
Antanas), 3, res. Ląitieši- 
niai Pašvitinys.

9686 Selickas, Antanas, 
35, teacher.

9687 Selickienė, Felicija 
(Jonas), 28, teacher.

9688 Selickienė, Elena 
(Julius), born 1901, res. 
Panevėžys.

9689 Selickas, Antanas, 
37, farmer, res. Gustaičiai 
žalioji

9690 Seliuginas, Jonas
(Grigorijus), 36, farmer,
res. šmatai Jonava.

9691 Semeška, Antanas 
(Pranas), derk, res. Rasei
niai.

9692 Semeška, Antanas 
(Jonas), 68, farmer, res. 
Liepiškiai Šiauliai.

born 1905, teacher,
9633 Šaulys, Jonas (An

tanas), 24, farmer, res. Ma- 
žioniai Švenčionys.

9634 Saunor.s. Antanas

mus.
9669 Scčinskas, Vitas (Jo

nas), 22, farmer, re3. Ger
vėčiai Sudrinkai.

9670 Sedailė, Ina (Jonas),
(Jonas), 45, soldier, Varėna 4, res. Kaunas.

9635 Saunoris, Edmundas 9671 Sederevičienė, Ona,
(Jonas), 19, student, res. 28, res. Mažeikiai šakiai.
Kaunas.

9636 Saunoris, Jonas (Ra 
polas), 68, farmer, res. Grin 
kiškis Monkiškiai.

9637 Saurazaitė, Aldona, 
10, student, res. Sasnava 
Marijampolė.

9638 Savicką, Monika 
(Aloyzas), born 1900, nūn, 
res. Vilnius.

9639 Savickaitė, Danutė? 
(Donatas), 11,'student, res. 
Ruktiškiai Skudutiškis.

9640 Savickaitė, Liuda

9672 Sederevičienė, Petro 
nė, 62, res. Šakiai Prūseliai.

9673 Sederevlčlus, Pra
nas (Kazys), 34, farmer.

9674 Sederevičiutė, Anelė 
(Pranas ), 2 months old.

9675 Segal, Vanda (Jo
nas), 28, housewifc, res. 
Vilnius.

9676 Seibutis, Balys (Vin 
eas), 37, farmer, res. Užpa
liai Utena.

9677 Seydlit-Koplinska, 
Janina (Vladimiras), born

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoja kriminališkuose srityse, 
buvusia

Assistant State’s Attorney 
of Cook County

Dabar veda generalinį teisių praktiką 
po antrašu:

One North La Šalie St.

ROOM 1215 — Tei.s RANib>lph M29 
VALANIVOS: nuo • ryto Iki B v. vak.

Praktikuoja visuose teismuose.

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

Centrinis Ofisas:
3133 S. HALSTED ST. 

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

valandos vakare. 
Telefonas CALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7572

Šiais metais rugpiūčio 2 
d. sueis lygiai 70 metų J. E. 
vyskupui P. Būčiui, Tėvų

Chicago, III., šv. Kazimie-|MarV0n\,k0"SrJgaDc!j5s ge’ 
nerolui. Vysk. P. Bucys gi

mė Šilgaliuose, Slavikų par., 
buv. Suvalkų gubernijoj, rug
piūčio 2 d. 1872 metais.

rugpiūčio 6 — 15 d. T. Jus
tinas Vaškys.

re Seserų vienuolyne, rug
piūčio 19 — 28 d., T. Jus- 

Chicago, III., Dievo Ap- tinas Vaškys.
vaizdos par., Šv. Onos no-; 
vena, liepos 18 — 26 d. T.
Justinas Vaškys.

Elmhurst, Pa., Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų vienuoly
ne, liepos 26 — 29 d., T. Ju
venalis Liauba.

Waterbury, Conn., Šv. Juo 
zapo par., šv. Pranciškaus 
novena, rugsėjo 9 — 17 d., 
T. Justinas Vaškys.

Sioux City, Iowa, Šv. Ka
zimiero par., rugsėjo 21 —

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

į Newtown, Pa., Šv. Kaži- 27 d., T. Justinas Vaškys. 
miero Seserų vienuolyne, So Boston, Mass, gv Pet.

9695 Semaškienė, Ona, r° par., spaliu 5 — 18 d. T.
60, farmer, res. Liepiškiai Justinas Vaškys ir T. Juve- 
Šiauliai. i .. r. ,

9696 Semaškytė, Stasė nahs Liauba- 
(Antanas), 22, farmer.

9697 Semokas,
(Jonas), 35, employee, res. 
Kaunas.

9698 Semenas, Albertas I 
(Povilas), res.
Adutiškiai.

9699 Semenas, Alfonsas 
(Antanas), 18, farmer, res. 
Adutiškis.

9700 Semenas, Antanas ^>a 
(Juozas), 50, farmer

9693 Semeška, Antanas 
(Jonas), 39, derk.

9694 Semaškienė, Danutė 
(Stasys), 19.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
35 MĖTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
▼įsą. Aklų įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
telefonas: CANAL 0523, Ciilcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Aeštad. 9:30 a. m. 
tkl 7:09 o. m

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Speciali das

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.Ansonia, Conn., ŠV. Anta- j Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

» par., spalių 5 - 
Juvenalis Liauba.

Juozas no par., spalių 5 — 11 d. T. se atsitikimuose egzaminavimas da- 
juuz,d.h t- r 't romas su elektra parodančia ma

žiausias klaidas. Speciale atyda at- 
' kreipiama į mokyklos vaikus. 

New Britain, Conn., ŠV.i Kreivos akys atitaisomos.
------------------- . . i VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Linkoniai ! Andriejaus par., spalių 18 vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 
! dėlioj pagal sutartį.

— 20 d., T. Justinas Vaškys. Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
; T-. XV. o-/A mos be akinių. Kainos pigiau kaipFranciscan Fathers, 310 pirma.

Orchard St., Pittsburgh (10),Į 4712 South Ashland Av.
Phone TARDS 1373

LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamų kalnų.

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DfeL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARUS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST.

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

zo meti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tol. VTRginia 0038 
Reaidencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Res. 6958 So. Talman Are.
Res. Tel. GROvehiU 0611 
Office taL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sr-sitarus.
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930■ ■ —- — . i. , ■ — — . i
TaL YARda 5921.
Res.: EENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

Ofiso vaLi auo 1-3; nno 6:30-8:30 
756 Wesf 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 

išmintį, negu auks&.

Kas bus ištvermingas iki 

galui, tas bus išgelbėtas.

- (Mat 10, 22 J.

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. YVestern Ave. 

Chicago, m.

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 pagal sutartį.

Tel. OANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2201 West Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 Wcst 66th Place 
Tel. REPnblic 7868

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 — S popiet._____

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso tsL CANaI 2345 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Res. teL: HEMIock 3150

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Ave. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartį 

Telefonas CAN&l 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St

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

Sekmadiesiaia taipgi pagal sutartį.
Rea. telefonai SEElay 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 YVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4

Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 0267
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
R«ldencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

C iki 0 vaL vakaro.

Tek: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Ave.

OFISO VALANDOS:
t

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 
vai. rak.; trečiadieniais nuo 9:99

ni. arte iki UtU aai. Mato.

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Ave.

Tel. CANaI 7171 I
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel................. VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.
,(2-troe lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS: 1

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

Sekuiad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL dienų,

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

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON Į

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

2408 YVest 63rd Street

Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709

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

Harrison-Crawford Medical Bldg.
523 SO. CRAYVFORD AVE. 

(Pulaski Rd.)

Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį

„ , , . Rezidencija: WEB9TER HOTEL,
Trečiadieniai* nuo 2 kn 4 popiet 2150 L|ucoin Park West 

Nadaliomtf Pagal Susitariau) | Rez, T et; DIVLRSLY w>QQ

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaro 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737 
Namu telefonai VTRginia 2421

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Jeigu Neatsiliepia — ,

Sauk KEDzie 2868 
VALANDOS:

Nur 2 iki 4 lr nuo 6 Iki 8:30 vak.



Plrma3!enl3, biri. 29, 1942 D B X fl B X I

n STRATEGINIAI TIKSLAI"
Kį rašo buvęs Pilsudskinss Lenkijos ministeris 
Matuševskis. Taika ne federacijose, konfede
racijose ar sąjungose, bet Tautu Sąjungoje.

(Tęsinys)

Tad darant išvadas, kad 
ir iš netolimos kelių metų 
praeities ir dabarties, ieško
ti kelių taikai užtikrinti, ten
ka ne viena kryptimi, bet 
išnagrinėti ir kitokias gali
mybes.

Paimsime J. A. Valstybes. 
Tauta nebuvo militariška. 
Jaunuomenė fiziniai stipri
nosi sporte. Sportas turi sa
vo sveikas tradicijas — mo
kina bendradarbiauti tarp 
savęs, siekti laimėjimų, bet 
mokėti susivaldyti ir pralai
mėjimuose. Nuo mažens vai
kams kalbama kooperacija 
su kitais — kito teisių ger
bimas. Taip auklėjama tau
ta ir savo vidaus ir užsie
nio politikoje praveda tuos 
pačius principus: teisingai 
ir lygiai tolerantingai atsi
neša prie visų tautų, štai 
kodėl J. A. V. susilaukė sim- | 
patijų ir filipiniečių ir jų 
nuoširdžios pagalbos kovoje

£ su japonais, tuo tarpu sena 
Britų Imperija negali susi
laukti bendros kalbos Indi- 1 
joje, o burmiečiai — jų prie- ' 
šų eilėse. 1

Per tokį sveiką savo tau- Į 
tos auklėjimą J. A. V. ga
lėjo per šimtmetį visą biu
džetą skirti produktyviems 
tikslams: keliams, mokyk
loms ir kitiems kultūriniai 
sveikiems krašto reikalams.

Tad ir kita pasaulio dalis 
turėtų būti ateity auklėja
ma tuo pačiu keliu gerbti 
kitų teises ir atsisakyti iki 
dantų, gąsdinti viens kitą 
ginklų kiekiais ir apdėti 
žmones mokesčiais, kurie vi
si eitų ginklams, kad jau 
nebe kultūrai, o net ir pil 
vui nieko nelieka.

Kodėl visą plieną, geležį 
ir špyžą paversti naikinimo 
įrankiais, o ne garvežiais,

garlaiviais, mašinomis ir ki
tais naudingais žmonijai į- 
rankiais. Neturi būti “dide
lių” (surankiotų kitų sąs- 
kaiton) ir “mažų” tautų. Di
delėms viskas galima, o ma
žoms būti tik traktuoja
moms iš* viršaus, su ironija 
ir visuomet tik stipresniems 
kaimynams siekiu — jos už
grobti. Imperialistai dabar 
pakeitę taktiką, prisidengia 
labai viliojančiais obalsiais, 
vienok visvien ateityje sie
kia to pačio — tik migdy
mo piliulėmis.

Kritikuoti kitus, bet pa
čiam nepasisakyti — ne ma
no principas. Tad man atro
do, kad jokiais keliais blo
kais Europoje pastovios tai
kos neatsiekti. Einantis da
bar karas parodė, kad ir Eu
ropa vien negalima apsiru- 
bežiuoti.

Tautų Sąjungos idėja iš 
esmės yra teisingiausiu ir 
tikslingiausių organu taikai 
užtikrinti. Ji buvo silpna ne 
dėl savo idėjos, bet kad į 
ją neįėjo J. A. V. ir, kad 
kitos “didelės” valstybės 
bandė sąjunga prisidengda
mos pravesti savo siekius 
sudarymui “kokosų” kaip 
čia kalbama. J. A. V. būda
ma didelė valstybė, bet ves
dama kitą politiką, būtų ne- 
lig vitaminų rachitiniai Tau
tų Sąjungai. Tuomet ir ga
lima būtų aprubežiuoti nuo 
atgyvenusios pažiūros į su
verenumą atskirų valstybių, 
bet taikant visiems lygybės 
principą aukoti kai kurias 
to suverenumo teises visos 
žmonijos labui. Visvien ko
kios teisės: apsiginklavimo, 
ginklų gamybos, tranzito. 
Tuomet užviešpatautų tikra 
tautų lygybė. Suprantama, 
kad per trumpą laiką, kai 
kurių tautų nariai auklėti, 
jog jie tie “išrinktieji”,

WOMEN’S WESTERN OPEN FINALISTS

?! į

("Draugias’’ Acme telephoto)

Betty Jameson of San Antonio, Tex. (left) and Phyllis 
Otto, 17, of Atlantic, Iowa, who will play in the finais of 
the Women’s Western Open Golf Tournament at Elmhurst, 
III. Country Club.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Al firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose t

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKTTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian Chamber of Covnmerce.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

“aukštesni”, “didesni” ir jie 
užsitarnavo kokios tai išim
tinos pagarbos savo tautai, 
arba auklėti dvasioje “nie
pozvaliam”, nors su tuo 
“niepozvaliam”’ jie liktų 
vieni prieš visus, neperau- 
klėti. Bet kaip į grafų, perų, 
lordų, ir kitokius titulus, 
Šveikai protaują žmonės žiū
ri, kaipo į atgyvenusį ana
chronizmą, taip ir į tokias 
politines pretenzijas tautų, 
kurios, užuot pasitenkinti 
tvarkyti vien savo reikalus 
savo tautos jėgomis, bando 
būtinai surišti su savim ki
tus ir jiems vadovauti, o tai 
reiškia ir išnaudoti, žiūrėsi
me ne kitaip. Tad tokia po
litika pavedimo vienai tau
tai vadovauti kitomis, kaip 
ji nebūtų gražiais norais pa
matuota, neteisinga. Viso
kioms valstybėms, kurios 
nenorės, nerodys noro palai
kyti taikos, norės kokių tai 
ypatingų prieš kitas teisių, 
reiškia nedemokratiškiems 
tarptautiniuose santykiuose, 
taikinti sankcijas, bet tų 
sankcijų teisė turi būti Tau
tų Sąjungos visumos ran
kose, neva Pasaulio Parla

mente. Priklausydamas prie 
Tautų Sąjungos turėtų būti 
privalomas visiems ir išsto
jimų iš jos negali būti. Ta-

New Yorkas, birželio 28 
d. — Rusijos radio kreipės 
į vokiečių karius nebešau- 
dyti Rusijos darbininkų, bet 
atsukti ginklus prieš nacių 
vadovybę.

da užviešpataus taika ir bus 
gerbiama pasaulyje teisė, o 
ne brutali jėga.

Tiek dėl rytojaus, šian
dieną gi visi turi stoti į ko
vą, kad pretendentus dik
tuoti kitiems, kad ir mažes
niesiems, savo valią, privers
ti skaitytis su kitų lygybe 
— tai reiškia tapti tarptau
tiniuose santykiuose demo
kratais. Jonas Klajūnas

Danijos ministeris 
lankės Lieluvoj

Lisabona, birželio 28 d.— 
Spaudos žiniomis, Danijos 
susisiekimo ministeris Gun- 
nar Larsen aplankė Lietu
vą, Latviją ir Estiją. Jis 
vedęs derybas dėl ekonomi
nio bendradarbiavimo su 
tomis šalimis. Danų minis
teris taip pat laikė kelias 
paskaitas, kuriose vaizda
vo, ką Danija galėtų par
duoti Pabaltijui ir ką norė
tų iš jo pirkti.

Danų ministeris aplankė 
Lietuvoje Kauną ir Šiaulius. 
Ką gi Lietuva dabar gali 
pirkti ar parduoti Danijai 
ar kam kitam — joj viską 
tvarko — “perka ir par
duoda” Vokietija.

Maskva, birž. 28 d. — Ru
sai paskelbė, jog prie Se
vastopolio viename mūšyje 
sunaikinta 140 vokiečių tan
kų.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” nn.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

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

HELP WANTED — VYRAI

OPERATORIUS PRIE 
AUTOMATIC

SCREW MACHINE
TIRI BIT GARIS PRIB • SKT-l'P" 

III -JOB SHOP” PATYRIMO
Taipogi

TOOL ROOM
LATHE HANDS

TIRI III T ITI.NO PATYRIMO
Prirodymai Pilietybė* Reikalinga

<M> VAIaANDV DAItltO SAVAITĖJ
AtslAaukite

FOOTE BROS. GEAR 
AND MACHINE CORP. 

4515 SO. VVESTERN BLVD.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING VVORKS

Taisome visokius pinklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų speclaly. 
bS. Rašykite dėl “Free Catalogue*' 
kainavimo surašo.

Prisiųsklte plUkius paštu "parcel 
post."

28 NO. LOOMT.H STREET 
III MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Randasi geroj vietoj, netoli McKInley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. VValler Nutow. 2200 VV. 37th St., 
Chicago, III., tel. LAPayette 8098.

HAND SCREW MACHINE IR EN-
GINE LATHE OPERATORIAI rei-
kalingi, taipogi 
MA K ERS.

ir TOOL & IJIE

l’KOTECTOSEAL CO.
1920 So. We>tem Aac.

SHEAR MAN, TORCH MAN reika
lingi Į Junk yardų. Tiktai patyrę. 
Pastovus darbas norintiems dirbti.
VVEST END l’APER STOCK CO. 

7336 W. Fullerton Avė.

REIKALINGAS
DIDELEI “I.1EE INSURANCE” 

COM P V M J . VI

AGENTAS
TARPE 25 IR 35 METI’ AMŽIAUS 
MOKANTIS ABI LIETUVIŲ IR 

ANGLŲ KALBAS
DIRBTI LIETUVIŲ APGYVENTAM 

KRAŠTE
Tageidaujamas Vedęs 

Atsišaukite tarp 7:300 ir 9:30 vai. 
ryto sekančiai

MR JOHN J. TROTTA 
Rm. 209 — 3959 Ogden Avė.

Lisabona, birželio 26 d. — 
į Laikraščiai praneša, kad 
Kaune mirė atsargos pulki
ninkas leitenantas Vytautas 
Katelė.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA BIZNIO 
NI OSAV YBF:

7316 So. Racine Avenne
FORECLOSURE - TURI PARDUOT 

2 aukštų mūrinis namas, garu
(steam) apšildomas, štoras su 4 gy
venimui kambariais užpakalyje ir C 
kambarių fletas ant viršaus. "Beau
ty Shoppe” randasi name. Namas 
kainavo >18,000. parduodamas už 
tiktai $8,500. Savininkas apsiima 
finuusuoti paskolų. Atsišaukite se
kančiai;
1423 SO. PULASKI RD., ai- pašau
kite telefonu LAVVNDAUE 5982.

PARSIDUODA — Gerai įsteigtas 
Degtinės (Liąuor Store) biznis, ku
ris dabar daro suvirš $4.o00 į mė
nesį biznio. Pašaukite telefonu —
CICERO 2884.

ai kenčiate metiejimų 
nudegimą, arba odos ligą? 
Heken tekit! Žemo per S0 
metp gelbėjo žmonėms. Pa
salina ecaema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Šiandieni Visuose aptieko- 
«e Sfic.. 60c. 11.00.žemo

FOR SKIN IRąiTOTlQNS

QUINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the first sign of the Dionne Quin- 
tuplets eatching cold—theirchests and 
throats are rubbed with Musterole—a 
produet made especially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupy eoughs.

The Quints have always had ezperfc 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST produet mada 
when you ūse Musterole. It’s mora 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestionl 
IN 3 STRENGTHS: Childrea’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grovn-ops who prefer 
a stronger produet. All drugstores.

MllSTĘBOtf

SKELBKITfiS “DRAUGE’

BENEDIKTAS MOČIUS
Gyveno 1228 S. Troy St.

Mirė Birželio 28,* 1942, 7:30 
vai. ryte sulaukęs C1 m. amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Troškių parap. 
Juodžių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi seseris: Onų Bruvlnskas, 
jos vyrų Viktorą ir jų šeimų. 
Marijonų Zaveekis. jos vyrų 
Pranciškų ir jų šeimų ir ki
tas gimines ir pažįstamus., Lie
tuvoje paliko brolį Pranciškų 
ir kitų giminių.

Priklausė prie Palaimintos 
Lietuvos dr-jos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanlca Av.

laidotuvės jvyks Trečiadie
nyje, Liepos 1 d. tš koplyčios 
8:00 vai. ryto irus atlydėtas j 
šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas j šv.
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečinme visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę
S4‘,s<-rys. Brolis, švogerlaJ, 

ir visi Giminės.
leidot uvių Direktorfai Ma

žeika ir Evanauskas Telefonas 
YARds 1 138-39.

VVOMEN 11

who bate these trying years!
< HERE’S GLORIOUS NEWS!

If you-llke so many women be- 
tween the ages of 38 and 52-flnd 
this perlod ln a woman's life makes 
rou restless, nervous. eranky, so 
lred and blue at tlmes-perhaps 

suffer hot flashes, dizziness and 
distress of ''lrregularities”—

Start af once —try Lydia E. 
Plnkham’s Vegetable Compound! 
Plnkham's Compound ls the best 
known mediclne you can buy today 
that ls made especially for uiomen 
—it’s famous to help relieve such 
distress when due to this female 
functional dlsturbance.

Plnkham's Compound has helped

y
ti

thousands upon thousands of 
women to go "smlling thru” annoy- 
lng mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger women 
to help relieve distress of monthly 
functional disturbances. Pollow 
label dlrectlons. Lydia Plnkham's 
Compound is well worth trying I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
LaiMi Direktorius

AMBUEANCH Dieną Ir NaktĮ

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAfRFIRI.D AVF.NI K 

Tel. LAPayette 0727

Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare, 
iš stoties WGES (1390), su Povilu SalUmieru.

y KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2814 VVest 28rd Place 

Tel. CANaI 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest 18th Street 
Viai telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS 
4848 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 Lituanlca Avenue 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehiU 0142

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8810 Lituanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenue 

Tel. PULlman 9661

i
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Kodėl japonai veržiasi į Aieulians salyną?
Pereitą savaitę buvo žinia, kad japonai bando įsi- 

briatrti į vakarines Aleutians salas ir japonai sutiko 
amerikiečių oro atakas.

Ši žinia yra menka, palyginus su ta, kurią japonai 
paskelbė per Tokio radiją. Japonai iš Tokio per radiją 
pranešė Vokietijai, kad jie turėjo didelių nuostolių 
Midway ir Aleutians salyne ir kad pasirodė šiek tiek 
Aleutians salyne šviesos, sumažėjo rūkai. Tarsi Tokio 
sakytų Berlynui; “Mes žinome, kad jūs norite, kad ati- 
darytumėm prieš Rusiją antrą frontą, pirm negu pasi
ruoš Jungtinės Tautos, bet mes turime savo problemų. 
Prašau, pirma jūs parodykite naujas pergales, kokias 
seniau parodėte prieš Maskvą ir mes tada puolėm Ame
riką, o kitaip mes pradėsime kalbėti kalakuto kalba”.

Kada Japonija išsivadavo iš uždarumo kiauto, tai nuo. • • »«*
tada pasireiškė jos du veidai: vienas žiūri į rytus, o 
kitas j vakarus. Japonijos strategijos irgi pasireiškia 
du veidai. Japonijos dviveidiškumą politinėje strategi
joje parodo puolimas Pearl Harbor. O karo lauke Ja
ponijos dviveidiškumą parodo Pilipinų ir Malajų puo
limas. Coral jūrose ir Midvvay atakose japonai irgi pa
rodė du tikslus. Coral jūros atakomis norėjo pagrobti 
šiaurės Australiją ir nukirsti ginklų pristatymą Paci- 
fiku, o Midway atakomis kėsinosi į Havajus. Bet išėjo 
šnypšt.

Dabartinėse japonų pastangose, įsibriauti vakarinia
me Alemtiians salyne, irgi įtariami du jų tikslai. Juk 
praktiškai imant šis salynas neįmanomas apsigyventi, 
nes sunkios klimatinės sąlygos, uolos, o šalia to, de- 
vynius mėnesius tęsiasi rūkai ir miglos. Aleutians sa
lyne neįmanoma pastoviau įsigyventi.

Reikia nepamiršti, kad japonai šias salas nori pa
naudoti savo tikslams. Jų žuvininkai yra šias vietas 
išlandžioję ir gerai pažįsta. Jų žuvininkai turi nemažą 
žuvaUtojų laivyną. Tenka manyti, kad japonai iš šių 
vietų yra pereitais metais lėktuvnešiais atakavę Pearl 
Harbor.

Dabar prasukime į vakarus. Iš Attu salos yra 180 
mailių į Rusijos Komandorskies, čia rusai turi bazę. 
Visos japonų RUrile salos yra kalnuotos, išskyrus Shi- 
muSbu, čia jie galėtų turėti bazę.

Aplink Shimushu ir šiaurės Faramushiru ir patogi 
vieta sustoti laivynui. Iš tų operacinių vietų iki Petro- 
pavlovsk Kamčatkoje yra 150 mailių, iki Komandors- 
kies yra 430 mailių ir iki Attu 575 mailės kelio. Iš tų 
vietų patogiausia yra pulti Rusijos teritorijas, jei kil
tų karas tarp Japonijos ir Rusijos. Žinoma, pirmiausia 
japonai stengtųsi užgrobti rusų bazes, taip kaip jie pa
sielgė Chekiang ir Kiangsi Kinijos provincijose.

Atrodo, kad japonai dar negali atsipeikėti dėl ame
rikiečių bombardavimo Tokio miesto, jie labai dreba 
dėį, ateities atakų, todėl dabar nori kokiu nors būdu 
atgauti savo prarastą veidą. Čia kaip tik pasireiškia 
rytietiška psichologija.

Japonai k rasai
Iš Kinijos kartais ateina žinių, kad japonai yra pa

siruošę pulti Rusiją ir laukia tik progos.
Kad Japonija turi norus nustumti rusus toliau nuo 

savo rubežių ir kad japonai turi imperialistinius tiks
lus — niekam nepaslaptis. Jei japonai būtų norėję, tai 
seniai būtų buvęs japonų ir rusų karas, nes turėjo tūks
tančius pasienio nesusipratimų. Japonai yra labai at
sargūs ir laukia kada jie turės aiškiai didesnę jėgų 
persvarą ir patogesnes pozicijas, žinoma, gal to nesu
laukti, nes japonų jėgos silpnėja.

Suprantama, kad daugiausia laimėtų tas, kuris pir
mas pultiį. Ištikrųjų, Siaurės Rytų Azijos karo strate

gija yra gana paprasta. Todėl kiekviena pusė turi steng
tis laimėti pirmą rundą. Japonija tikisi atsiekti perkirs- 
dama Trans-Sibiro geležinkelį, bombarduodama Vladi
vostoko uostą ir taisymo dirbtuves bei angarus iš ne
toli Rashin hazės, mušdama Rusijos kariuomenę iš ne- 
dele persvara sausumoje ir ore ir greitai užimdama vi
są plotą į rytus nuo Baikalo ežero. Bet japonai taip 
pat žino stiprią antrą apsigynimo liniją ir kalnai juos 
sulaikytų. Jei japonams pasisektų nustumti rusus iki 
Baikalo ežero, tai tada Tokio gyventojai ramiau galė
tų miegoti, nes nebebijotų bombų pavojų iš rusų pusės.

Rusai Tolimuose Rytuose taip pat gerai žino, kad 
jie turi kovoti ant šiaudo, kuris gali būti kiekvienu at
veju nukirstas. Jie turi pakankamai karo reikmenų 
trumpam ir smarkiam mūšiui ir jie nusistatę savo ga
limumus išnaudoti ligi galo. Jei kiltų rusų japonų ka
ras, tai rusai tuojau bombarduotų svarbiausius Japo
nijos centrus, skandintų japonų transportus, su Kwian- 
tungo armijos atsarginiais, užimtų iš Mongolijos Man- 
chukuo. Ir rusai tokiu būdu tikisi greitai laimėti karą 
su japonais, jei jis kiltų. Rusai mano, kad Vladivostokas 
yra pakankamai stiprus ir galėtų išlaikyti kelius stip
rius japonų antausius ir atsispirti apgulai. O kai dėl 
viso kito, tai Tolimųjų Rytų rusai tiki Stalinui ir Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, kurios galėtų atvykti gel
bėti nuo šėlstančios Japonijos, iš palyginamai netoli 
esančių Alaskos ir Aleutians salų. Dabar šiek tiek pa
aiškėja, kodėl japonai briaunasi į Aleutians salyną. At
rodo, kad užsitikrinti sau geresnes pozicijas.

Kaip ten bebūtų, tenka pasakyti, kad japonai ir ru
sai yra išmokę tiek kantrybės, kad net tenka stebėtis. 
Ir rusai ir japonai yra karo laukimo stadijoje. Kas įvyks 
— parodys ateitis.

Vokietijoje riestai su maistu
Jungtinių Amerikos Valstybių diplomatai, kurie yra 

gyvenę Vokietijoj ir ne perseniausiai grįžo iš ten Drott- 
ningholm laivu, papasakojo kai kurių smulkmenų iš 
Vokietijos gyvenimo.

Vokiečiai seniau labai daug suvalgydavo mėsos ir 
yra mėsiškų valgių mėgėjai, dabar dėl karo labai stin
ga mėsos, todėl daugiausia vartoja daržovių. Prieš ka
rą vokiečiai Europoje daržovių valgymo srityje užėmė 
septintą vietą, o dabar jau užima trečią vietą.

Sugrįžę diplomatai pastebi, kad maisto trūkumas at
siliepia ir į karo vedimo reikalus. Vokietijoje dabar už
drausta bulvėmis maitinti zuikius, vištas ir kitus na
minius paukščius.

Iš krautuvių pranyko degtinė, mėgiamų vokiečių jak- 
ninių dešrų nepamatysi.

Sugrįžę iš Vokietijos diplomatai sako, kad nepapras
tai gyventojus vargina miestų aptemdymai ir šviesoj 
netenka matyti giedrių veidų. Atsimenant, kad beveik 
iš kiekvienos šeimos yra vienas kitas narys fronte, an
glų bombanešius, didelius nuostolius Rusijoj ir 
Libijoje, visaį suprantama kodėl ir dienos laiku vo
kiečių gyventojų veidai išvagoti rūpesčiais ir liūdesiu.

Dar žodelis dėl a. a. kun. J. Navicko fondo
Dabar vyksta smarkus karas. Turime daug įvairiau

sių rūpesčių. Mūsų jėgos yra nukreiptos karo laimėji
mui. Taip ir turi būti. Nors ir karas vyksta, bet mes 
negalime pamiršti ir kultūrinių reikalų. Turime stip
rėti dvasioje, šviestis ir kitus šviesti.

Chicagoje per Tėvų Marijonų Bendradarbių seimą y- 
ra susikūręs a. a. kun. Jono Navicko seminaristo fon
das, o Rytuose ne taip seniai a. a. kun. Jono Navicko 
kolegisto fondas. Yra vienas, galima sakyti, fondas, tik 
vienas rūpinasi išleisti į kunigus gabų, bet nepasitu
rintį jaunuolį, o kitas rūpinasi, kad jaunuolis baigtų 
Marianapolio kolegiją.

A. a. kun. J. Navicko fondas jau veikia ir turi be
veik pora desėtkų narių, kurie yra įmokėję po šimtinę 
— tai tikrieji nariai. Fondas turi ir’rėmėjų, kurie įmo
kėjo po dešimt, o kiti po penkis ar dolerį.

Neseniai vienas neturtingas darbininkas a.' a. kun. 
J. Navicko seminaristo fondo valdybai parašė laišką, 
kuriame sako, kad jis kas mėnesį mokės po 25 centus. 
Ir tokiems fondas yra dėkingas. Jei atsirastų žmonių, 
kurie kas savaitę atidėtų a. a. kun. J. Navicko semi
naristo fondui po du doleriu, tai per metus toks žmo
gus taptų tikruoju fondo nariu.

A. a. kun. J. Navicko seminaristo ir kolegisto valdy
ba labai nuoširdžiai prašo paremti šį kilnų darbą ir 
kviečia, kas gali įsirašyti tikrais nariais arba rėmė
jais.

Jei kas norėtų platesnių informacijų arba norėtų at
siųsti nario mokestį — prašom kreiptis į kun. dr. K. 
Rėklaitį, Marijonų vienuolyno provincijolą (adresas 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.).

Chicagos Lietuviu 
Kunigu paskirimai

Kun. Dr. D. Mozeris, M.A., 
S. T. D., J. C. L., darbuosis 
Arkivyskupijos Kancelari- 
joje ir apsigyvens Katedros 
klebonijoje. Per praeitus ke
lis metus Kun. Dr. Mozeris 
mokinosi Katalikų Univer
sitete, Washington, D. C.

Kun. Juozas Makaras, bu
vęs vikaras šv. Kristianos 
parapijoje, dabar perkeltas 
į Šv. Petro ir Povilo para
piją, West Pullmane, Chi
cagoje.

Kun. A. Bendžiūnas, nau
jai įšventintas praeitą mė
nesį, Mundelein Seminari
joje, dabar pirmą paskiri- 
mą gauna Šv. Kristianos pa
rapijai, Morgan Parke.

Kun. Fe:ras Gasrnnas, nu- 
vęs vikaras Šv. Petro ir Po
vilo parapioje, dabar pradės 
darbuotis Šv. Antano para
pijoje, Cicero, III.

Atsistatydino
inžinierius

Inžinierius James J. Ver- 
sluis, kurs per 19 metų dar
bavosi prie vandens įvadų 
statybos Chicagoj, pasitrau 
kė iš užimamos vietos dėl 
kilusių jo nesusipratimų su 
miesto inžinieriaus asisten
tu A. E. Gorman, kurį pas
kutiniais laikais miesto vie
šųjų darbų komisionierius 
O. E. Hewtt buvo suspen- 
devęs porai savaičių.

Versluis atsistatydino ge
gužės 7 d., bet tas nepaduo- 
ta viešumon. Hewitt sako, 
tikėtasi, kad Versluis atsi
ims savo atsistatydinimą. 
Tačiau jis to nepadarė.

Inž. Versluis miesto van
dens departamente dirbo 
nuo 1907 metų ir nacionali
niai pagarsėjęs vandens įva 
dų ir tunelių statyboje.

A MOT YVATVE BOILBfc
W0UtP VIILP SNOUOM STOTU 
RM A >7 MM.OUN.

Maironio gyvenimo kovos ir nuotykiai
- Sukilėlis ir mažasis Mačiuliu Jonukas. - 
15 metu imperijos sostinėje. - Kova dėl vargo 
žmogaus teisiu. - Kaip žandarai kamavo Švedą 
dėt Maironio poezijos. - Seminarija - ne 
kalėjimas, duryse langeliu nereikia. - 
"Tamsta kaip šlapia višta". - Maironio 
privatus laiškas vienai amerikietei.

Rašo Kun. J. Prunskis

Užslėpęs krūtinėje skaus- čiau greit ją reikėjo paslėp- 
mo durnas ti, nes sukilimas buvo nuga-

Praeisiu, kaip baisūs ver- lėtas ir rusai stropiai ieško- 
petai; jo sukilėlius išduodančių da-

Gal žmonės šiandieną ma- lykėlių.
nęs nesupras,

Bet mano — ateinanti me
tai.”

Su šitokiu įsitikėjimu ri
mavo mūsų dainius Mairo
nis. Jis pasakė teisybę. Jo 
— ateinanti metai. Praslinko 
10 metų nuo jo mirties (mi
rė 1932 m. birž. 28 d.), o Mai
ronis savo nemirštamomis 
dainomis, poezija tebėra gy
vas su mumis. Net mes — 
gyvieji, užėjus liūdnai, sun
kiai valandai semiamės gy
vastį iš mirusiojo poeto dai
nos.
Prakeikti, kas užmiršta 
savo pranašus

Adomas Mickevičius yra 
kitados pasakęs tiesų žodį:

— Tekrinta prakeikimas 
ant tautų, kurios užmiršta 
savo pranašus”. Maironis — 
mūsų tautos pranašas ir jo 
gyvenimas bei darbai turi 
kaip gyvi stovėti prieš mū
sų akis.

Tikroji mūsų poeto pavar
dė buvo Mačiulis. Gimė ji
sai Raseinių apskrityje (at
siminkime jo dainelę “Už 
Raseinių, ant Dubysos teka 
saulė, teka”), Betygalos pa
rapijoje. Jo tėvai turėjo Ber
notų vienkiemį (40 dešimti
nių žemės), bet dar valdė 
už pusės mailios esantį Pa- 
sandvario dvarą, čia tai 1863 
m. spalių 21 d. ir gimė Jo
nas Miaironis-Mačiulis. Nors 
gimęs dvare, bet išauklėtas 
ne sulenkėjusio dvaro. Jis 
augo tėvų vienkiemyje. Dva
ras jam tik buvo prie pa
vardės uodegaitę prisegęs — 
Maculevicz, bet ir tos ilgai
niui nusikratė.
Ketturiaragė konfederatka

Pasandvario bajoraitės a- 
nais patriotinio įkarščio me
tais ir mažam Jonukui bu
vo pasiuvusios konfederat- 
ką, lenkų sukilėlių vartotą 
uniforminę kepuraitę. Ta-

Ką sako A. T. Sfeele apie Rusijos gyvenimą
A. T. Steele, Chicagos laikraščio “Daily News” ko

respondentas, kuris devynius mėnesius gyveno Sovietų 
Rusijoje, o dabar yra nukeliavęs į Indiją ir iš ten pra
neša įdomių žinių apie Sovietų Rusijos gyvenimą. A. T. 
Steele sako, kad Sovietų Rusijoje — bolševikijoje žmo
nės gyvena dideliame skurde. A. T. Steele pastebi, kad 
skurdas Rusijoje esąs todėl, kad per ištisus metus vis
kas buvo dedama į apsiginklavimą ir apsaugą ir dabar 
tas pats tebevyksta.

Prisidėkime prie pergalės
Mūsų broliai kraują lieja fronte, kad mes laimėtu- 

mėm karą. Jau teko patirti, kad ir mūsų broliai kariai 
nusistatė pirkti karo bonus. Taigi jų dviguba bus au
ka — kraujas ir pinigas. Todėl jų pavyzdys teparagina 
ir mus daugiau ir dažniau pirkti karo bonus, nes tuo 
greičiau prisidėsime prie pergalės ir mūsų triumfo.

Rašytojas kan. Juoz. Tu
mas pasakoja šitokią smulk
meną iš mūsų poeto kūdi
kystės :

— Graudų atminimą pa
liko Jonuko nešiotė. Sutiko, 
girdi, ją vienas sukilėlis, Nu
vargęs, nuo priešų ir nuo 
mirties bėgdamas; išvydo 
kūdikėlį nešiotės rankose, 
susigraudino ir paprašė duo
ti jam pasidžiaugti. Švyste
lėjo jam gal paskutinieji pa
liktos savo šeimynėlės atmi
nimai; tik nešidtė pabūgo 
kareivos, nors ir saviškio; 
pabūgo, kad ko bloga kūdi
kiui nepadarytų ir jo neda
vė, nors tėvišką vargšo šir
dį permanė“.
Veržiasi į mokslus

Gimnaziją Maironis baigė 
KaUne. Stojo į Kievo urti- 
versitetą. čia. norėjo pasi
mokyti literatūros. Tačiau 
tą mokslo šaką Tado te n 
menkai pastatytą:

— Profesoriai netikę, fi
lologija tuščia; tiesiog nie
ko nebuvo pirmame kurse 
mokytis nei apie literatūrą, 
nei apie poeziją”.

Pajutęs pašaukimą į ku
nigus, vienerius metus už
baigęs Kievo universitete, tį
stojo į kunigų seminariją 
Kaune, o 1888 m. ją baigęs 
mokslų pagilinti nuvyko į 
Petrapilio dvasinę akademi
ją, kur 1891 m. gavo 'kuni
go šventimus. Dar m e VU S 
studijavo ir gavęs Teologi
jos magistro laipsnį buvo 
paskirtas profesoriumi toj, 
pačioj Kauno kunigų semi- 
narijoje. Čia jis jautėsi lai
mingu. Tr draugai — profe
soriai ir auklėtiniai jį my
lėjo. Tačiau gabų dėstytoją 
po poros metų, pasfkYiėtė 
Petrapilio Dvasinė Akademi
ja profesoriauti, čia jis tr 
praleido Savo jaunatvės 'die
nas, per 15 metų panokda
mas profesoriumi tr Kfogi- 
liavo vyskupijos garbės ka
nauninku.

56 lapų byla dėl olHų
knygos

Rusai Maironio iš karto 
nenorėjo į Petrapilio Aka
demiją įleisti — žinojo jo 
patriotinius eilėraščius. Su 
jais buvo visokių nuotykių. 
Štai, pvz., vienas atsitikimė
lis: 1904 m. kovo 2 d. rusų 
žandarai bedarydami kratą 
pas knygnešį Švedą, rado 
16 lietuviškų knygų, jų tar
pe ir Maironio “Terp skaito
mų į garbą”. Ji buvo išspaus 
dinta 1895 m., has egzemp
liorius jau buvo sudėvėtus, 
net be viršelio.

(Bus daugiau).
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Budriko
Dvi Krautuvės: 

3241 S. Halsted St. 
3409 S. Halsted St.
užlaiko milžinišką pasirin
kimą namams rakandų: 
Parlor Setų, Radio, Pečių. 
Didelis perviršis stakas 
užpirktas kada kainos bu
vo žemos išparduota da
bar už stebėtinai žemas, 
prieinamas kainas ir len
gvais išmokėjimais.
2-šmotų Parlor Setai — 
didelė sofa ir kėdė, su 
plieniniais springsais sė
dynės, lubų kaina $69.50, 
parduodama už

$47.50
2- šmotų Kroehler gražus 
velour setas, už

$69.50
— dykai graži Lempa su 
Parlor setu.
3- šmotų Miegamo Kam
bario setai, po

$47.50
3-šmotų Geriausi Miega
mo Kambario Setai, po

$88.50
7-šmotų Riešuto medžio 
Miegamo Kambario Setai, 
PO

$47.50
5-šmotų Ąžuolo Valgomo 
Kambario Setai, po

$28.50
9x12 Gražios Klejonkvs po

.75

KELIONE PO VANDENIU .
Laikraštininko nuotykiai, keliaujant 
povandeniniu laivu

Lygiai prieš 53 metus j net tamsumos įspūdis nėra

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Jubiliejinė puota 
pas Norbutus

timieji ėjo prie šv. Komuni
jos.

vandenį buvo nuleistas pir
masis povandeninis laivas; 
1886 m. Gustavo Zedo po
vandeninis laivas, pavadin
tas “Gymnote”, pirmą kar
tą pasinėrė po vandeniu. Ta
sai laivas buvo 18 metrų 
ilgio, 35 tonų talpos ir pa
sinėręs tegalėjo plaukti ne
didesnių, kaip penkių maz-

toks nejaukus. Pamažu a- 
kys pripranta prie elektros 
šviesos, o ausys girdi, kaip 
gurguliuoja vanduo, besiver
žiąs į balasto rezervuarus. 
Po vandeniu

Po piet jų puošniame na
me, 6951 So. Rock vvell S t. 

Marąuette Park. — Bir įvyko puota, kurioj dalyva-
želio 21 d. Pranciškus ir Mar 
cijona Norbutai šventė 25 
m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ryto 9 vai. šv. Mišios 
buvo jų intencija. Visa Nor

—■ ia

“Draugo” skaitytojai per Be karo frontų yra svar- 
daugelį metų. bus ir naminis maisto garny

Linkime Dievo palaimos boa frontas. Farrnoms reika 
Norbutų šeimynai, kad po i kalingi darbininkai. Užsire- 
kitų 25 metų galėtų švęsti Igistruok artimiausiam Uni- 
auksinį jubiliejų. Dalyvis ted States Employment Ser-

--------------------- vice ofise. Prisidėk prie
naminio fronto.Pabėgo patiki-

Radio išdirbystė yra 
sustabdyta, bet jūs pas 
Budriką vistiek galite dar 
pirkti naują, gražią Radio 
Setą už žemą kainą. Bud- 
rikas atlaikė 500 naujų ra
dio setų, didelių ir mažų.
Panešamos Radios, su ei 
ektra ir su bateriam, po

$19.95
Elektrikiniai phonografai 
PO

$12.95
10-tūbų didelės gražios 
radios, vertos $150.00 po

$89.95
Radio ir Phonografas krū 
vojc

$39.50
Kini bal mažučiai nauji 
Spinett Pianai, už

$199.50

Krautuvės atdaros ir Sek
madieniais iki 5-tai valan
dai vakare.

WCFL 1000-K žymus Ra- 
dio programas Sekmadie
nio vakare 9-tą valandą. 
Dalyvauja žymūs daini
ninkai ir didžiulė orkestrą.

vo daug svečių, sykiu ir kle-
A. Valančius, kun. A. Zaka-į HA 3 S kalinys 

rauskas, kun. S. Petrauskas į
ir kleb. Šv. Kazimiero par.,1 Jolieto senojo valstybi- 
Chicago Heights, kun. P. Ka-!nio kalėjimo pabėgo patiki- 
tauskas. Jubiliatams sudėta mas kalinys Conrand Petti, 
daug linkėjimų sulaukti auk- kurs buvo įkalintas nuo vie
šimo jubiliejaus ir dovanų, nerių metų iki gyvos galvos.

__ , x Nepaisant jo praeities policiNorbutai jau ilgas laikas,! . . , ,. . . ... nio rekordo, kalėjimo virsi-kaip gyvena šioj kolonijoj, i . . ........ » ninko asistentas Frank G.Pirmieji įsigijo gražų namą. ...... . _
Yra pavyzdingi katalikai,;. .4 * / .
, j , . . šoferiu. Penktadienį kalinysdaug darbuojasi savo para- * J
pijai, draugijoms ir gausiai 1>ettl Hill,° zmoną nuvež5 

suoja, lyg niekur nieko ne-'aukoja geriema darbams automobiliu j krautuvę Joli-
"..... Jubiliatai išauklėjo sūnų Ed- eto mle3te' KėJusl iš krau-

mundą ir dvi dukteris — Al-1 t''lv6s moteris nerado nei 
doną, kuri šįmet baigė Šv
Kazimiero akademiją, o Pal-

butų šeimyna, giminės ir ar-
Pažvelgiu į gilumo mono-j -------------------------------------

metrą. sustoja; vėl pradeda urgsti
5 metrai. Dieselio motorai. “Agosta”
Adatėlė juda, nerimsta.| išsineria visa šlapia; vėlia

gų greičiu per valandą. Be Į Elektriniai motorai dūzgia 'va, kybanti užpakalinėje da-
Irt no nornrmn nonolznmi ir* I o

monotoninę dainą. Šilta. • lyje, visa pažliugusi, bet sauto, jis neturėjo periskopų iri 
vandenyje buvo visiškai ak
las.

Pamažu povandeniniai lai
vai ištobulėjo. Po didžiųjų 
paskutiniojo meto katastro
fų — amerikiečių “Squa- 
lus”, kuri pasibaigė, paly
ginti, laimingai, ir anglų 
“Thetis”, prancūzų laikraš
tininkas įsiprašė į “Agostą”

Dešimt metrų.
Visi vandens rezervuarai 

pilni, bet adatėlė dar juda. 
Atrodo, kad ji niekad nesu
stos, kad mes grimsim lig 
pat gelmių. Tačiau paleidžia
mi į darbą gilumo vairai, ir 
25 metrų gilumoje mes ap
sistojame. Besinerdami mes

, . . , . , , sugaišome 25 metrus. Tiekpovandenini laivą, kad pas- , ° .; , laiko reikes išnerti i pa.vir-kum skaitytojams galėtų

sas vėjas ją nuostabiai greit 
išdžiovina ir išlygina, ir ji 
bematant vėl didingai plevė-

būtų buvę
Netoliese nuo mūsų ban

gose supasi žvejo valtis, ku- Petti, nei automobilio.
rią aš ką tik mačiau pro 
periskopą. Šimts pypkių, se-! miera baigs kitą metą. Mer- 
nukas žvejys nustebęs: jis gaitės yra gabios muzikoj.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

Idteftlojaine 
po v 1.-4
Clitcaigu.

REMKTTE 
SENĄ 

LIETI’VIŲ 
DRAUGĄ.

N. RANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonai: BOULEVARD 0014

nė nemanė, kad ties jo tink
lais nardytų tokia nepapras
ta žuvis.

aprašyti, kaip jaučiasi žmo
gus po vandeniu. 
Apsižvalgymas bliktyje Dabar povandeniniai lai-

Edmundas yra narys parap. 
choro narys, Vyčių, Šv. Var
do ir kitų.

Jubiliatai taip pat yra

šių. Kad pasinertumėm, tu 
rėjom prileisti į rezervua
rus 700 tonų vandens.

Karininkas mane nuveda 
Belaukdami, kol pasiner- prie periskopo. Plieno stul-jvai žymiai patobulinti ir jų

sime, pasakoja Renė Maine,1 pas sklandžiai, be jokio girg-: veikla šiame kare yra ne
mes galime susipažinti su ždėjimo kyla į viršų ir iš-l paprasta. šeiva

lenda viršum vandens. Re
giu Saint Mathieu iškyšulį.

laivu, kaip jis atrodo.
Tai ilgas, cigaro formos

laivas padarytas iš nepa- matau pro šalis praplau- 
prastai atsparaus plieno; jis kiantį keleivinį laivą; aplin- 
turi dvigubą sieną: išorinė! kui skraido nerūpestingos 
plonesnė, vidujinė storesnė, žuvėdros, netoliese supasi 
Tarp jų yra kameros van- žvejo valtis.
dens balastui, arba rezervu
arai, kurie neriantis prilei
džiami vandens, o iškylant 
ištuštinami. Jis gali pasiner-

Į paviršių

— Į paviršių!
Dvi stiprios rankos užsi-

ti ir iškilti bet kuriuo metu. gula ant suspausto oro vai- 
Pasinėrimą ir iškilimą pa- rų.
lengvina gilumos vairai, ku
rie povandeniniam laivui y- 
ra tas pat, kas žuviai pele
kai.
Pasinėrimas

— 20:
Vėl sukasi viena rodyklė; 

pasigirsta vėl n i š k a s cypi
mas, kaukimas ir visokie 
garsai: tai suspaustas oras

Padidinamas greitis, Die-;leidžiamas i vandens balas- 
selio motoras eina pilna j ė-1 rezervuarus ir gena jį
ga, ir “Agosta” plaukia po, Laukan.
18 mazgų. Krantai slenka 
pro šalį. Tiltelyje .stovime 
apie šeši ir gėrimės vaiz
dais; kiti 56 vyrai budi sa
vo vietose laivo viduje. Iš 
laivo gelmių kyla benzino 
ir alyvos kvapas, kuris, 
bliktį pasiekęs, susimaišo su 
sūriu jūros oro kvapu.

Bet komendantas duoda 
ženklą:

— Pasiruošti nertis! 
i Laivą sukrečia vienas 
smūgis, po to antras, po jo 
dar trečias. Tą, kuris pirmą 
kartą dalyvauja laivo pasi
nėrime, pagauna keistas 
jausmas. Atrodo, kad šiek 
tiek jaudinasi ir įgulos vy
rai. Tiltelyje gyvas judėji
mas. Aš nusileidžiau laipte
liais žemyn.

Dieselio motoras sustojo.
Junti, kad uždaroma viskas, 
kas tik gali būti atidaroma.
Užsidega raudonos elektri
nės lempos, kurios rodo, 
kad viskas tvarkoje; jei ku
ris nors jūrininkas neatliks 
savo darbo, tas apsileidimas 
gali pražudyti laivą ir visą 
Įgulą.

Dar regiu saulės spindu
lius, tačiau kai antrasis ka
rininkas sušunka “paruoš-

Mes kylame labai greit. 
Balasto rezervuarai ištušti
nami bematant. Štai jau pa
viršius. Elektriniai motorai

SKAITYKITE “DKAUGĄ*

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program ef

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Satnrday, 1 to 2 P. M. 
STATION WH1P
IBM Mleereles (Te* tt «e M«9

CONRAD
Fotografas

8tudlja |r«n<ta pir 
mos rūSl&R su mo 
dernlėkon.la ūžia) 
domia lr Hollywood 
ArleaomlM. Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
TeL: Stanio - ENGleerood 5888 

.t ' ENCMnrood 5840

v —-----
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

vvoik sTi inn
1945 VVest 35* Street

MODERN

(GMI’I.EIE
APVANCin PHOTOGRAI’IIY 

j ouest rossini.F primes 
PHONE LAFAYETTE 2X13

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SV 
MILŽINIŠKO STARO MLZIKA- 

IJMV INS-'I'KI’-MENTV. 
PAŠINAI DOKIT PKOGA DABAR 

KOL DAlt NKIŠPAKDVOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLU- 
TES su “cases" — $35.00. $37.50, 
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI Gl’ITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMIIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $3.50, $12.50 iki $35.00.
STKIPNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO UZ- 
DENGAI.AS — $12.00. SMIŪE-
I.AI SMUIKOMS, STRIl’NINI- 
NIAJMS BAKAMS,
CELLO — $1.50,
$10.00 ir $15.00. Striunos dėl vi 
sų viršminėtu instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. I’EDAUS,
HI BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi joms palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVA8 VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarne- 
tams. Trlūboms, Saxaphonęs, 
Smuikoms lr Gunarams. 

GOLDSTKTVS MUSIC SHOP 
U14 Mazuell St., Chicago.

VIOLAS Ir 
$3.00, $5.00.

-------------------------------------- j ta”, komendantas skubiai už
Kai suardom gyvenimą ■ daro ir tą vienintelę angą. 

dėl pinigų, tai suardytas gy Komendantas, karininkai ir 
venimas nesirūpina pinigais, jūrininkai tokie ramūs, kad

>8.40
”8.65

CRANE COAL CO.
Agentai pardavime

BERVVIND GENUINE POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
BERVVIND GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri S|A CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.DU 
533?*SO? LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

r

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dlning Room Sets —* Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washcrs — Mangels — and 

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

4*

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

M \^\ Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

r\ A p A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L7/aD/AI\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsų Jardą Ir apžiūrėk šla
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILIz* 
YVORK — STOGŲ IR NAMU MA- 
TKRIJOLĄ. Dėl garažų, ponių, vis
ky, skiepų Ir flatų. PASITARK SU 
MOŠŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South nalsted St. Tel. VICtory 1272J

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

r W itFOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

"HEALTH SHOES." Padui- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

BATU Pail«inin,a’120r
•'"■V ar paplatinimas 
189 NO. LA SALLE ST.

NE2ICRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI iIDARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis lr Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
WHFC-I45O kil.!

*
6755 So. We«tern Avenne 

Phone: GROvehilI 2242

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyktt apsaugotoj Įslaigoj, kad užtikrinti mvo ateitį. Apart ap 
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/ž% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justln Mackleuleh, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE__________________ Tel. VIRGINIA 1141

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

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.



Pirmadienis, birž. 29. 1942

Oficialiai nustatyta, kad Elwoode 
įvykusiam sprogime 48 žuvo

Iš Elvvoodo, arti Jolieto, 
pranešta, kad tenai ordnan- 
ce šapose birželio 5 d. įvy
kusiam sprogime 48 asme
nys žuvo. Iš jų 12 žuvusių
jų neatpažinta. Neatpažintų 
jų pavardės žinomos, bet jų 
kiekvienam paskirai asme
nybės negalima nustatyti.

Taip atrado ir pripažino 
koronerio teismas ir koro
neris oficialiai pranešė teis
mo radimo davinius.

Be to, 68 asmenys su
žeista ir jų Vos keletas yra 
ligoninėje. Kiti pasveikę.

Teismui nepavyko susekti 
sprogimo priežasties. Liko 
tik vieni spėliojimai. Tik nu 
statyta, kad pakuojant

Jaunuoliai . 
registruojasi

18, 19 ir 20 metų amž., 
jauni vyrukai Chicagoj mie 
lai registruojasi karo prievo 
lei.

Pirmąją dieną, penktadie 
nį, drafto boardų ofisuose 

' Miregistravo 16,864 Chica
goj ir miesto apylinkėse
(Cook apskrity), 3,070.

Registravimas boardų ofi 
suose vyksta ir šiandie nuo 
9:00 ryto iki 6:00 vakaro.

Rytoj, antradienį, yra ak
tuali registravimosi diena. 
Boardų ofisai bus atidaryti 
nuo 7:00 ryto iki 9:00 vaka 
ro.

TNT į dėžes nelaimė įvyko. 
Viduje medinių dėžių galėjo 
būti išlindusių vinių ga
lų. Menkas dėžės sukrėti
mas galėjo sukelti tragedi
ją

Nepaisant to, koronerio 
teismas rekomenduoja, kad 
ateityje tokie pavojingi dar
bai su didžiausiu atsargumu 
būtų vykdomi. Kiekvienas 
darbininkas turi būti įspė
tas laikytis atsargumo.

Daugumas žuvusiųjų at
pažinta rankų pirštų nuos- 
padais. J | į

Pirkti dvirati - 
didelis žygis

Šiandie pirkti naują dvi
ratį yra nepaprastas užsimo 
jimas, nes dviračių pardavi
mas užšaldytas ir iš Wa- 
shingtono dar nepaskelbtas 
jų paskirstymas (racijonavi 
mas), ko pardavėjai laukia 
ir nesulaukia. Vartotų, an- 
trarankių dviračių pardavė
jai neturi. Jie- visi išparduo
ti. Dviračiai vadinamieji 
rent-a-bike, kurių prieš karą 
daug vartota, priskaityti 
prie naujųjų ir taip pat už
šaldyti.

Vienatinė priemonė šian
die pirkti naują dviratį, tai 
reikia kreiptis kainų admi
nistracijos ofisan Washing- 
tone ir dokumentaliai įrody
ti, kad esi karo pramonės 
darbininkas ir kad dviratį 
turėti yra gyvas reikalas. 
Tad tik iš tenai gavus spe
cialų leidimą būtų galima 
įsigyti naują dviratį. Kitaip 
gi — nieku būdu.

Šiandie dirbami vadina
mieji karo meto dviračiai, 
kurių skaičius apribotas. Ta 
čiau ir šių dar negalima 
gauti, nes pardavėjams dar 
nepristatomi, jų kvota dar 
nenustatyta.

Nelengva gauti ir kai ku
rių svarbesnių dviračiams 
dalių, kadangi ir jų gamyba 
suvaržyta.

Svetimų šalių agentai 
iš naujo registruojasi

J. A. Valstybių generali
nio prokuroro F. Biddle nuo 
sprendžiu įsakyta iš naujo 

i įsiregistruoti šioj šaly esa
miems svetimų šalių* agen
tams, organizacijoms ir ki
toms grupėms, kurie Ameri
koj veikia. Ar tai biznio, ar 
tai politiniais rekalais tų 
savo šalių naudai. Įsiregis- 
travimo dokumentai iki lie
pos 9 d. turi būti pristatyti 
teisingumo departamentui, 
jei nebus gauta specialaus 
leidimo laiką prailginti.

Šį kartą turi registruotis 
ir tie advokatai ir biznie
riai, kurie Amerikoje repre 
zentuoja kokius nors sveti
mų šalių interesus.

Tas vykdoma kongreso 
pravesta speciale pataisa 
svetimšalių registravimosi 
aktui.

Budėti dėl komunizmo 
veiklos namie

Užsienių Karų Veteranų 
organizacijos Illinois depar
tamento suvažiavime Chica
goj kalbėjo III. legislatūros 
atstovų rūmų pirmininkas 
(speakeris) Elmer J. Schna 
ckenberg.

Jis įspėjo šios organizaci
jos narius ir visuomenę ne- 
paliaujamai budėti dėl ko
munistų ir kitų Amerikos 
.priešų smerkiamos 'veiklos 
čia, namie.

Schnackenberg komunis
tus ir nacius pavadino ter
mitais, kurie griaužia ir sky 
lėja šios šalies demokrati
nės santvarkos pamatus.

United States Employe- 
ment Service Illinois valsty
bėje turi 62 ofisus, kurie 
kasdien atidaryti ir kiekvie
nam jų galima įsiregistruo
ti darbui farmose.

n f 4 r n a s

NAUDOJAMI DOMAI IR LIEPSNOS

{•'Draugus” Acme teiephotol

Edgevvood arsenale, Marylande, atliekamos kariavimo demonstracijos vartojant che
mikalus prisidengti nuo priešo. Vartojami dūmai ir liepsninės bombos (Photo passed 
by War department bureau of public relations).

Karo reikalams bus pavesta 
daug senų gatvėkarių bėgių

Chicago miesto alderme- 
nų tarybos transportacijos 
komitetas nusprendė išplės- 
šti iš miesto gatvių seniai 
nenaudojamus gatvėkarių 
bėgius ir juos pavesti karo 
reikalams. Sakoma, tų ap
leistų bėgių, kurie šiandie 
vien rūdija, yra keletas mai 
lių. Visi tie bėgiai gali suda 
ryti apie 7,020 tonų plieno.

Market gatvėje, be to, no
rima nuversti viršutinio ge
ležinius stulpelius. Nes gele 
žinkelio ta dalis uždaryta ir 
daugiau nenaudojama.

Tačiau prieš pradėsiant 
tuos visus miesto gatvėse iš 
griovimus pirmiau norima 
išspręsti klausimą, gal tie 
gatvėkarių bėgiai karo metu 
bus reikalingi tranportaci- 
jai, kai susiaurės automobi
lių naudojimas suvaržius ga 
žolino vartojimą ir netekus 
padangų.

Tranportacijos komiteto 
pirmininkas, 50 ojo wardo 
aldermanas Quinn, pareiš
kia, kad karo gamybos boar 
das iš Chicagos miesto tuo 
jau gali gauti apie 500 tonų 
senų gatvėkarių bėgių.

Nuteistas I me
tus kalėti

Kriminalinių bylų teisme 
kalėjimu vienerėms metams, 
nuteistas buvęs Cook apskri 
ties prokuroro asistentas ad 
vokatas Cornelius Berens, 
39 m. amž. Pripažintas kal
tu, kad iš vieno asmens pa
ėmęs 200 dol. už tai žadėda
mas parūpinti darbą apskri

Kas prietelis, tas myli Vi
suomet, ir prispaudime pa
sirodo esąs brolis.

X

X Laikraštis “South End 
Reporter” birželio 25 d. nu- 
merin įdėjo atvaizdus “se- 
ven attractive brides of the 
1942 summer”. Jų tarpe ir 
J. Pilipausko, “Draugo” red. 
nario, žmona B. Plekavičiū- 
tė. Ji yra DKK (“Draugo”

Andrius Daugirdus, bu- Korespondentų Klūbo) narė.
vęs “XX Amžiaus” adminis
tracijos direktorius, kurį lai
ką gyvenęs Lisabonoj, bir
želio 25 d. atvyko į Nevv 
Yorką ir apsistojo pas kun. 
J. Balkūną. Žada plačiai ap
rašyti savo pergyvenimo į- 
spūdžius ir dėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie jo atvy- 

i kimo į šią laisvės ir laimės 
šalį.

X Šiandie šš.* Petro ir Po
vilo — vardadienis visų Pet
rų ir Povilų, kurių aplink»
mus yra labąi daug. Petras 
taip pat yra ir dienraščio 
“Draugo” administratorius 
kun. Cinikas lr p. Tamasonis 
vienas iš “Draugo” redakto
rių. Visus nuoširdžiai svei
kiname, linkėdami sveikatos 
ir pasisekimo visuose dar
buose.

X Povilo Putrimo namuo
se, 1440 So. 49 Ct., Cicero, 
ryt vakare bus surprizas: Bi

X Morgan Park High 
School šįmet baigė 240 stu
dentų ir jų tarpe trys aiš
kiomis lietuviškomis pavar
dėmis: Harriet E. Lileikis, 
John A. Jonelis ir Robert 
E. Jonelis.

X Mockevičių namuose, 
1602 So. 48 Ct., Cicero, ne
mažai pergyventa susirūpi
nimo, nes jų dukrelė Sofija 
turėjo pakelti sunkią galvos 
operaciją. Pavojus jau pra
ėjęs ir ligonė jaučiasi ge
riau. Šiomis dienomis jau 
grįžo iš ligoninės namo.

X Kapelionas kun. A. šve
das, MIC., iš Kelly Field, 
Texas, rašo, kad U. S. ka
riuomenėje reikalinga dau
giau kapelionų, nes šiuo me
tu veik milijonas katalikų 
yra karo tarnyboje. Kun. A. 
Švedas tikisi, kad už mėne
sio bus perkeltas į kitą sto
vyklą.

X Anastaziją Snarskienę,

Mažėja automobilių 
vartojimas

Chicagos trafiko inžinie
rius Leslie J. Sorenson ran
da, kad vyriausybei suvar
žius gumos padangų vartoji 
mą, Chicago miesto biznio 
centre (vidurmiesty) auto
mobilių trafikas šiemet jau 
19 nuošimčių sumažėjęs.

Išsisukinėtojas nuo 
drafto nuteistas

Amerikoj gimęs japonas
Robert A. Chino, 23 m. 
amž., kurs išsisukinėjo nuo 
karinio drafto, federalinio 
teismo nuteistas trejus me
tus kalėti.

Krautuvininkams 
duota daug darbo

Office of Price adminis
tracijos direktorius Chica
gos sričiai paskelbė, kad 
maisto produktų krautuvi
ninkai prieš liepos 1 d. šiam 
ofisui pagamintų savo par
duodamų visų produktų są
rašus ir nurodytų jų aukš
čiausias kainas, kurios turi 
atitikti aukščiausioms kovo 
mėnesį kainoms. Kiekvienas 
parduodamas maisto produk 
tas turi būti pažymėtas ats 

i kirai.

Padėk maisto gamybos ko
voje ! Jei turi kokią nors pa
tirtį dirbti farmoje, tuojau 
įsiregistruok artimiausiam 
United States Employment 
Service ofise. ‘

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
9nAa/bCjdL 
Protection 
tor your

PANAUDOKITE PRO O A DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3238 SO. HALSTED ST.

čiulių Klubas sveikins savo; vardadienio proga, birželio 
24 d., sveikino susirinkęs 
būrys viešnių ne tik iš So. 
Chicago, bet ir iš Town of 
Lake. Snarskiai yra šviesūs, 
veiklūs, duosnūs ne tik pa
rapijoj, bet ir draugijose. 
Snarskienė, be to, yra nuo
latinė “Draugo” korespon
dentė, DKK narė.

X Juozas Beleckis, brign- 
tonparkietis, šįmet baigęs

narį Povilą vardadienio pro
ga. P. Putrimas yra stam
bus Cicero biznierius ir rė
mėjas parapijos ir organi
zacijų.

X Lietuvių Auditorijoj
ties ligoninėje, bet žadėji- : antradienį, birželio 30 d. 
mo neištesėjęs. prasidės Raud. Kryžiaus

------------------- . Bridgeport vieneto First Aid
UnriA* kursai Pamokas duos lietu' 

juuauie lantJCĮ, vė Ypatingai moterys ra
ginamos lankyti kursus irsugautas

Policija sugavo 
Arroyo, 26 m. amž., kurs su 
daužė avalinių krautuvės 
langą, 1220 So. Halsted gt., 
ir bandė pabėgti.

Chicago universitetą, šiomis 
susipažinti su labai svarbiu dienomis susižiedavo su An-

Augusta dalyku; tai yra teikti pirmu
tinę pagalbą sužeistiems. O 
to visuomet galime tikėtis. 
Juk gyvename karo laiko
tarpį.

gėla Simaniūte, savininke 
grožio saliono adresu 4330 
So. Hermitage Avė. Vestu
vių varpai jiems suskambės 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

fe
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$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor DayPikniką
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

VYTAUTO PARKE
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur- 
pryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo” 
Piknikams.

Kviečiame visus senus - jaunus
ADMINISTRACIJA


