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S PACIFIKE NUSKANDINO 3 JAPONU LAIVUS
Bažnyčia turi 2,000 metų Egipte ofensyvą
patyrimo su tokiais daly
kais,” atsakė Arkivyskupas britų rankose,
M. J. Curley į War Productions Board klausimą apie
uždraudimą metalų “bažny skelbia naciai
2,000 METŲ PATYRIMO.

Bombos Egipte

Amerikos karo pajėgos
pasiryžusios japonus išvyf
Iki šiol jau nuskandinta 14 japonų karo
ir pagalbinių laivų* Japonai dviejose

tiniams dalykams.” Taip,
Katalikų Bažnyčia mokės
prisitaikinti jei negalės gau
ti misingio, vario, sidabro
ar aukso.

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 6d.—Pranešimai Šveica
rijos spaudai iš Berlyno pa
reiškia, jog nacių karo sluog
sniai prisipažįsta, kad bri
•
tams pavykę pristatyti AfPRITYRIMAS RUSIJOJE
rikon užtenkamai paramos
AR SIBIRE.
ir perimti ofensyvą į savo
Vyskupai ir kunigai pasi rankas Egipte.

slėpę laikė šv. Mišias ir da
lino Komuniją žmonėms,
nors ir nebuvo auksinių kielikų ar reikalingų vynų toms
apeigoms, nes Bažnyčia turi
įstatymų ir duoda leidimus
tokiuose sunkiuose atvejuo
se, kad būtų galima laikyti
Mišias ir t.t. Mūsų vyskupas
kankinys Matulionis buvo
kalėjime įšventintas ir ten
pat laikė Mišias be auksinių
kielikų ir t.t.
C

ANGLIJA JAU VARŽOSI.

KAIRO, liepos 2 d. — Vo
kiečių feldmaršalo Rommelio karo pajėgoms padaryta
milžiniški nuostoliai, kai
pravesdama kontrataką bri
tų aštuntoji armija atmušė
vokiečius ir italus iš stiprių
pozicijų EI Alamein apylin
kėje.
Britų kariuomenės ir tan
kų nuostoliai šiose kovose
buvę menki.
Tuo pačiu laiku britų avi
acija nepaliaujamai bombar
duoja ašies kariuomenės po
zicijas. Atakose sunaikinta
šeši priešo orlaiviai. Viso
per tris dienas sunaikinta
48 ašies orlaiviai. ’

Šv. Mišių laikyme Anglija
jau įvedė suvaržymą: bū
tent, per šv. Mišias pirmoji
klėfiko ablucija tuoj aus po
komunijos nebedaroma su
vynu bet su vandeniu. An
glijoje jau sunku gauti vy
no ir net šv. Mišioms, tai Amerikos aviacijos
vyskupai išgavo leidimą da■ Ii
■■ a
ryti pirmąją kieliko abluci- V6IKHTI3S MMJOJ
ją su vandeniu. Ir čia Baž
CHUNGKINGAS, liepos
nyčia mokėjo lengvai prisi 6 d. — Naujai sudarytasis
taikinti.
Amerikos aviacijos dalinys
€•
Kinijoje pirmosiose savo
atakose padarė didelių nuo
GAMYBOS PRAŠYMAS.
Nuo birž. 23-čios “bažny stolių japonams Hankow,
tinių dalykėlių” gamintojai Nanchang ir Canton aerojau nebegauna vario, misin- dromuose.
gio, alumino, ir kitų metalų.1 Pasak U.S. aviacijos vado
Jiems kasmet reikia 500 to- Į vybės pirmojo komunikato

salelėse
WASHINGTON, liepos 6
d.—Duodamas suprasti apie
Jungtinių Valstybių pasiry
žimą išvyti japonus iš už-

Amerikos aviacijos
atakos Vokietijoj
skubiai plėsis

(“Draugus”

Acme leiepttoto)

Britų karys su šautuvu rankoje slenka pi rmyn, kai aplinkui sprogsta bombos netoli
sunkvežimių, kuriais gabenama reikmenys sąjungininkams. (Photo passed by censor).

Milijonas nacių
Rusijos fronte
LONDONAS, liepos 6d—
Atrodo, jog. ilgai, lauktoji
Hitlerio pavasario ofensyvą
prasidėjo tik dabar, kai pie
tiniam Rusijos fronte jis pa

Sevastopolyj žuvę
1,200 vaiku, moterų

naudojo kovoms apie 1,000,000. kariuomenės, ir. 2,000
tankų.. Šios. kovos, vyksta
prie Bielogrado, Kaukazo
link.

MASKVA, liepos 6 d.—
Rusų pranešimai skelbia,
jog sovietų kariuomenė de
da didžiausias pastangas,
kad sulaikytų galingą vokie
čių tankų ir kariuomenės
ofensyvą svarbios Dono upės ir strateginio MaskvosRostovo geležinkelio centro
Voronežo linkui.
(Vokiečių karo vadovybė
paskelbė, jog ašies keriuomenė pasiekusi Doną plačiu
frontu).

Kovosim iki laimėjimo,
Prez. Rooseveltas
WASHINGTON, liepos 6
d.—Prezidentas Rooseveltas
šiandie pasiuntė Chiang Kaishekui ir Kinijos žmonėms
•sveikinimo telegramą sąryšyj su penkių metų sukak
timi nuo Japonijos “biaurios atakos” ir kartu su pa
sitikėjimu pareiškė, jog są
jungininkės tautos kovos iki
laimėjimo.
Savo telegramoje Preziden
tas pareiškė, jog “jūsų gin
klai ir mūsų ginklai privers
priešą pasitraukti.”
“Mes susijungėm taip,
kaip niekados tautos ir žmo
nės dar nebuvo susijungę.
Mes susijungėm tam tikslui,
kad bendrieji civilizuotų vy
rų ir moterų siekiai taptų
tikri ir universalūs.”

NEW YORKAS, liepos 6
d.—Vakar naktį Italijos ra
dio paskelbė, jog prieš Se
vastopolio pasidavimą žuvę
1,200 rusų moterų ir vaikų,
kai išsprogdinta Inkermuno
tvirtovė, kelios mylios į ry
tus nuo Krymo bazės.
Radio paskelbė, jog sovie
nų tokių metalų ir valdžia visose trijose vietose suar
nori' sunaudoti tokius reika dyta hangarai ir Hankove ir tų komisaras “suradęs būdų
lingus metalus karo gamy Nanchange pataikyta į že pabėgti gyvas” ir kartu da Perėję Doną.
bai. Toje keblioje padėtyje mėje buvusius japonų orlai vė suprasti, jog dėl šios ka
(Nacių radio paskelbė ta
tastrofos kalti patys rusai. riamąjį karo vadovybės pra Atakavo japonų
War Production Boardas vius.
kreipėsi į Ark. Curley ir jis
nešimą, jog vokiečių kariuo bazes N. Gvinėjoj
tikrai gerai ir patriotiškai
LONDONAS, liepos 6d.— Propagandos ministemenė perėjusi Doną, bet šis
Sąjungininkų štšlias Aus
atsiliepė, kad Bažnyčia mo Paryžiaus radio paskelbė,
pareiškimas nepažymėtas ka
kės kaip prisitaikinti, nes jog Afrikon atvykęs gen. riai lankosi Vokietijoj ro vadovybės komunikate). tralijoje, liepos 6d.—Japonai
“turi 2,000 metų prityrimo.” Sir Archibald Wavell, britų
LISABONA.—“Deutsche Raudonoji armija Kursko sustiprino savo aviacijos
•
kariuomenės vadas Indijoj Zeitung im Ostland” (IV. regione sustiprino pasiprie atakas ant Port Moresby
SKAUDU, BET...
ir tuojau pradėjęs konferen 29) plačiai aprašinėja, kaip šinimą vokiečiams ir kovos pasiųsdami 33 orlaivius, kai
Bažnytinių krautuvių sa cijas su gen. Sir Cfoude Au- Vokietijos ministeris “oku frontan pasiusta patys sun tuo pačiu laiku sąjunginin
vininkams tai yra skaudus chinleck.
puotiems Rytų Kraštams” kieji rusų tankai. Paskuti kų aviacija atakavo priešo
smūgis, bet ar Arkivysku
Rosenbergas priėmė delega nieji rusų pranešimai duoda bazes šiaurytynėj N. Gvinė
pas Curley būtų kitaip ga-i gų abitams ir nebus varžo- ciją, susidedančią iš 4 uk suprasti, jog pavojus Voro jos dalyj, Timoro ir Solomon
salose.
lėjęs atsakyti valdžiai? Ką mi, kaslink rankovių platu- rainiečių (jų tarpe vienas nežu! sumažėjęs.
Port Moresby, Naujoj Gvi
tie keli metai reikš bažny-l mo ar kitų nepaprastumų, žurnalistas), 6 gudų ir 6
čių papuošime, jei pralaimė- kurie yra matomi įvairių žmonių iš Smolensko apygar darbu “kurti stiprią ūkinin- nėjoj, japonai atakavo du
tumėm karą ir tada praras- vienuolių apsirė d i m u o s e. dos. Delegacija, pareiškusi kiją.” Po karo vyksiąs “gy kartus ir panaudojo dvide
tumėm tas bažnyčias visiš Toks buvo War Productions padėką už kolchozų panaiki vas pasikeitimas ir Rytų šimt sunkiųjų bombanešių,
kai? Jei reikia metalų nau Board’o vėliausis pareiški nimą. Rosenbergas ta proga kraštuose tų tautų labui.” tačiau atakos tepadarė aero
jiems kielikams primici- mas praeitą savaitę. Jei pa- pasakęs kalbą, kurioje, tarp Kaip matyti, minėtos de dromui menknų nuostolių.
joms, tai žmonės žiedus ir daryta išimtis, tai gerai! kitako, nurodęs “į priespau legacijos atvykimas naudo Sąjungininkų aviacija ata
panašius dalykėlius tokiems Bet jei būtų reikalo ir vie- dą rusų carų viešpatavimo jamas propagandos tiks kavo Lae ir Salamaua bazes
nuoliai mokėtų prisitaikinti, metu ir į jungą bolševikų lams, nes pats Laikraštis ra Naujojoj Gvinėjoj, kur su
nes susivaržymai iš meilės laikais.” Delegacija, esą, šo, kad delegatai net sumišę kelta dideli gaisrai.
WPB DARft IŠIMTĮ
NEW YORKAS, liepos 6
Tėvynei nedaro niekam gė “supratusi istorinį posūkį, nuo filmų prožektorių šviesų
VIENUOLIAMS.
dos. Tikėjimo dalykai ir pa- kuris šiuo metu vykstąs.” ir fotografų. Delegatai pir d. — Stockholmo radio pas
Vienuolijos ir pasauliniai triotizmas visad yra suderi- Dabartinis karas “sprendžia mą kartą matą gyvą minis- kelbė, jog vokiečių orlaivis
kunigai galės gauti reikalin nami jei galima susikalbėti tų tautų ateities likimą.” terį. Jie vežiojami po Vokie apmėtė bombomis švedų žve
gų vilnonių ir kitų medžia- su valdininkais.
Tos tautos turinčios savo tiją.
jų laivą.
kilniems

tikslams

duos.

LONDONAS, liepos 6d—
Karo ekspertai šiandie pa
reiškė, jog galima tikėtis,
kad Amerikos aviacijos smū
gi ai prieš Vokietiją netru
kus išsivystys į tokias mil
žiniškas atakas, apie kokias
niekados nebuvo nė galvota.
Liepos ketvirtą dieną Ame
rikos aviacijos daliniai pra
vedė pirmąsias savarankiš
kas atakas ir iš to spėjama,
jog jau sutvarkyta pagrin
dinė Amerikos aviacijos or
ganizacija Europos frontui.
Šiuo metu Amerikos ka
riuomenės orlaiviai kovoja
visuose pasaulio frontuose,
išskyrus Rusiją ir tikimasi,
jog greičiausiu laiku ir pla
čiausiai bus išvystytas Eu
ropos frontas.
NEW YORKAS, liepos 6
d.—Maskvos radio paskelbė,
jog Anglija, Amerika ir Ru
sija nutarusios pradėti, an
trąjį frontą Europoje 1942
metais. Tuo pačiu laiku ra
dio ragino vokiečius nuvers
ti Hitlerio režimą ir tuo

Japonų padėtis
Kinijoje sunkėja
CHUNGKINGAS, liepos 6
d. — Penktiesiems KinijosJaponijos karo metams bai
giantis japonai sutiko Kini
joje naujų kliūčių ir proble
mų, kai Kinijos kariuomenė
pradėjo rodyti aršesnį pasi
priešinimą ir Amerikos avi
acija sustiprino savo veiki
mą.
Amerikos naujai sudarytajai aviacijai Kinijoje ata
kuojant japonų bazes, kinų
kariuomenė pravedė atakas
prie Ihwango, Kiangsi pro
vincijoj, 80 mylių į pietus
nuo Nanchango. Atakos me
tu kinai miestą atsiėmė.,
Beto, kinai daug vilčių
deda ir į Anglijos ministerio pirmininko Churchillo
pareiškimą, jog Kinijos ko
vos yra sąjungininkų kovos
ir jog Anglija pasirengusi
teikti Kinijai visą galimą
medžiaginę ir moralę para
mą.

imtųjų Aleutų salyno salų,
Amerikos laivynas paskelbė,
jog Jungtinių Valstybių sub
marinai liepos 4 d. torpedavo keturis japonų destrojerius šiauriniam Pacifike.
Submarinų torpedos nus
kandino tris destrojerius ir
ketvirtasis paliktas pasken
dęs liepsnose.
Laivyno Komunikatas.

Paskelbtasis komunikatas
pareiškia, jog “liepos ketvir
tą Jungtinių Valstybių submarinai torpedavo keturis
japonų destrojerius Aleutų
salose.
“Trys šių destrojerių už
pulti prie Kiška. Du nuskan
dinti ir tretysis paskiausiai
pastebėtas aršiai liepsnojąs.
“Ketvirtasis destroj e t i s
torpeduotas ir nuskandintas
4»rie Agattu, kur priešo tran
sportiniai ir lydimieji laivai
pastebėtas liepos 2 d. ir ata
kuoti kariuomenės bombane
šių”
Nuskandinta 14.

Paskutinieji Amerikos sub
marinų veiksmai iki šiol žu
vusiųjų Japonijos karoT lai,• *
vų ir pagalbinių laivų skai
čių pakėlė iki 14.
Šiuo metu japonai turi už
ėmę tiktai labai mažas Attu
ir Kiška saleles ir galimas
daiktas, kad jų rankose yra
ir keletas dar mažesnių sa
lelių pačiam Aleutų salyno
gale.
Amerikos submarinų ne
tikėta ataka šiose Pacifiko
vietose duoda suprasti, kad
Amerikos karo pajėgos yra
pasiryžusios sulaikyti japo
nus nuo galimo įsiveržimo į
kitas Aleutų salas ir išvyti
iš okupuotųjų.

Halifaxas grįžo
Londonan tartis
LONDONAS, liepos 6d—
Londonan grįžo lordas Halifaxas, Anglijos ambasado
rius Washingtone ir šiandie
pradėjo konferencijas su už
sienio reikalų sekr. Anthony
Edenu.
Ambasadorius London a n
atvyko orlaiviu ir tikimasi,
jog jis išbus visą mėnesį.
LONDONAS, liepos 6d —
čekų sluogsniai šiandie pa
reiškė, jog naciai Čekoslova
kijoj nužudę dar 83 asmenis
ir tuo būdu iki šiol Čekoslo
vakijoj nužudyta jau 1,379
asmenys.
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DRAUGAS

Antradienis, liepos
" ..

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

BAISUS BUVO DIDYSIS KARAS, BET SIS GALI
BOTI DAR ŽIAURESNIS

Didžiajame kare žuvo 9 milijonai kareiviu

7,

1942

-ja

Sunku ir išvardinti visus, —
nes jų buvo nemažai, ir vi
si džiaugėsi savo parapijos
pažanga ir jauno klebono
liai ir draugai iš kitų kolo gabumais ir darbštumu.
nijų, jauno, energingo ir ma
Na, o kiek jau tų “bingo”
lonaus klebono pastangas įvertino, kad privažiavo vie žaidėjų buvo, tiesiog ir vie
tinių ir svečių pilnas para tos trūko. Tikrai gražu bu
pijos “Rūtos” daržas. Ištik- vo, kad taip nuoširdžiai at
rųjų, trūksta žodžių, pareik jautė kaip vietiniai taip ir
šti dėkingumą visoms ir vi svečiai.
siems, kurie taip nuoširdžiai Baigdamas šias kelias min
parėmė; ypač begalinis pa tis, prašau visų priimti nuo
dėkos žodis priklauso darbi klebono kun. J. Dambrausko
ninkams ir darbininkėms, kaip jis visuomet sako —
kurie nesigailėjo savo svei karštą lietuvišką dėkui. P.
katos, sušilę, tiesiog šlapi
dirbo, rodos, kad sau.
SUPAŽINDINKITE KITUS
Pasirodo, kad parapijos I SU DIENU. “DRAUGU”

Kun. J. Dambrausko kvietimas nepaliko
balsas tyruose
Wes.t S»de. — Kun. Dam
brauskas, Aušros Vartų parapijos klebonas, kaip buvo
pranešta, rengė pikniką lie
pos 5 d., reikia pasakyti, kad
ir surengė, nes gerieji para
pijiečiai ir malonūs priete-

(Tęsinys)
Didžiojo karo metu karo Dujos yra dabar smarkiai
Mes čia patiekiame lietu-1 vas (Stasys), 13.
•operacijos buvo išsiplėtusios ištobulintos, jei jos bus pra
10438 Suchieckienė, Aldo trijuose didžiuliuose konti- dėtos plačiai vartoti karo
vią tremtinių Sovietų Rusi
na,
40, housewife.
joje sąrašą Daugelis krei-1
nentuęse — Europoj, Azijoj fronte ar užpuolant miestus
10439
Suchieckytė,
Alici

ir Afrikoj ir beveik visuose iš oro, tai tenka laukti bai
piasi į rdkkciją, teirauda ja (Stasys), 14.
sių pasėkų.
miesi apie tremtinius, jų gy
10440 Suchieckytė, Danu pasaulio vandenynuose.
16 kvadratinių kilometrų
venamąją vietą ir tt. Mes tė (Stasys), 16.
Didžiojo karo metu po
(viena mailė pusantro kilo
jokių ypatingų žinių negali
10441 Studentas, Adolfas šautuvu buvo pašaukta 70 Nuodingu bombų
metro) plotą ištisoms savai
me apie tremtinius suteikti, (Jocanas), 18, fireman, res. milijonų vyrų, iš kurių 9
sprogimas
tėms, o jei oro sąlygos bus
nes jų neturime. Patariame Šiauliai.
milijonai žuvo ir 30 milijo
10442
Sudnlu3,
Vincas
kreiptis tremtinių reikalais j
nų buvo sužeistų.
Nuodingųjų fosgeno me palankios, tai ir ištisiems
Amerikos Raudonąjį Kryžių (Adomas), 56, res. Radviliš
Didysis karas, neskaitant džiagų 1,300 svarų bomba, mėnesiams. Tokiu kiekiu ap
kis.
nuodytas plotas yra laiko
Washingtoų, D. <\ prašant
10443 Sudnius, Balys (An jo pasėkų, kurios ir dabar sprogdama namo viduje, pa
surasti tremtinių adresus ir tanas), born 1910, employee jaučiamos, išviso atsėjo a- darys tokią nuodingųjų du mas visiškai nepereinamas.
teikti jiems pagalbą
Tokie dalykai yra žinomi, “Rūtos” daržas darosi labai
10444 Sudnienė, Ona (Kos pie 600 milijardų aukso mar jų koncentraciją, kad visi
kių.
žmonės, ir dujokaukėmis ap bet kiek mes apie dujas ir populerus, matyt, žmonės
10401 Subatauskas, Pra tas), 54, housewife.
10445 Sugentas, Simas,
Dabartinis karas kur kas sisaugoję, bus nunuodyti. jų veikimą nežinom.
nas 87, -employee, res. Skau
pradeda jį taip pamilti, kad DR. SELMA SODEIKA.
48,
employee,
res.
Kybartai
daugiau pareikalaus žmonių Jei tokia bomba pataikys į
dvilė.
Jei šio karo metu bus pa tiesiog laukia panašių pra
10446 Sukelis, Leonardas gyvybių ir didesnių sumų
O. D.
10402 Subatauskas, Pra
gatvę, žmonės už 300 pėdų vartotos visos priemonės mogų.
(Viktoras),
46,
farmer,
res.
nas (Pranas), 2.
pinigų.
AKIS MTffilNftJA
nuo sprogimo vietos, ir du žmonėms žudyti, sunku ir
10403 Subatauskas, Vy Alksnynas Plungė.
Negaliu
praleisti
nepaste

jokaukėmis užsidengę, vis- apsakyti kas gali įvykti.
AKINIUS PRITAIKINA
10447 Sukelienė, Domice,
tautas (Pranas), 13.
bėjęs
biznieriaus
Zimonto,
Nuodingos
dujos
tiek turės žūti. Nuodingųjų
Jei bus pradėta miestai
10404 Subatauskas, Euge lė, 75, farmer.
Ofise randasi kiti pataisymo
10448
Sukienickas,
Vikto

įrengimai akims, ku
Nuodingųjų dujų yra įvai dujų m i g 1 o s, slenkančios bombarduoti
nuodingomis kuris turi biznį adresu kam- metodų
nijus < Pranas), 1.
rioms
akinių
pagelba neužtenka.
j
pas
23rd
St.
ir
Leavitt
gat

10405 Sub&t&uskienė, Emi ras (Stanislovas), 40, wor- riausių rūšių. Dabar žino tarp namų pavėjui, praei bombomis, tai miestuose ne
ker, res. Vilnius.
VALANDOS:
lija, 40, housewife.
mos nuodingosios dujos y- viams bus dar pavojingos bus beveik įmanoma gyven vių. Jis labai žymiai parė
10449
Sulimo-Saulimo,
16 iki 5 vai. kas dieną
10406 Stripeikis, Juozas,
ra grupuojamos pagal jų daugiau kaip už pusės mai- ti. Bet gal tas “jei” neįvyks. mė klebono pastangas; na, Nuo
Antradienio ir ketvirtadienio
Juozas,
64,
jurist,
res.
Vil

o ką jau besakyti apie biz-l
30, soldier, res. Vilnius.
vakarais.
veikimo pobūdį į tris gru lės.
Duok, Dieve! .
10407 Stripinaitė, Antani nius.
nierką
Stasę
Kaupienę,
ku

187 No. Marion Street
10450 Sulžickas, Juozas, pes, bet jų gali dar kartu
na, 56, res. Šiluva Rasei
ri
su
dideliu
būriu
savo
drau

Oak Park, minėto
38, teacher, res. Bartininkai su chemijos mokslo tobulė Kdp ilgai veikia
LIETUVIS DAKTARAS
niai.
gų
ir
draugių
atsilankė
ir
(Prie kampo Lake SL)
10451 Sulžickas, Juozas jimu daugėti ir daugėti. Da
OPTOMETRISTAS
10408
Striukčiuok&aitė,
“
žalią
lapienę
”
švaistė
kaip
Pritaikina aklniur
Teleph—e: — EUCLID SSR.
bar yra žinomos šios dujos:
Aldona, 17, res. šniuraičiai (Juozas), 3.
kokius
popiergalius.
Juozas
— REZHNCNOJA —
10452
Sužickas,
Jonas
a
11
a
k
o
mlngai
ui
Radviliškis.
nuodijančios per kvėpavimo Jungtinių Amerikos Val
1441
So. SOth Avė., Cicero, m
(Matas),
(Matas),
born
prieinamą kainą
ir Stasė Kaupai turi taver
10409 Striukčiuokaitė, Ma
TeL: Oeero 7481
organus (troškinančios), stybių karo aviacija ir che
1895, farmer, res. Stugučiai
ną
adresu
2100
W.
23rd
St.
rytė, 14.
nuodijančios odą ir gleivines minių ginklų tarnyba ban
JOS F. BUDRIK
10410 Striupas, Romas Barzdai.
KRAUTUVĖJE
10453 Sulžickas, Sigitas plėveles ir trečioji rūšis, ku dymais yra nustačiusi, kad
(Apolinaras), 25, res. Kau
LIETUVIAI DAKTARAI
(Jonas), 11, res. Stugučiai. rios paraližuoja žmogų. Di 195tonos ilgai veikiančių du
nas.
3241
So.
Halsted
St.
10254
Stulžickas,
Liudvi

džiajame kare pirmosios ir jų, lewisito, gali apnuodyti
10411 Strockis, Antanas,
Telefonas:
DR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 3146
kas (Jonas), 13.
antrosios rūšies dujos jau
teacher, res. Mažeikiai.
10455 Stulžickienė, Na- buvo plačiai vartojamos. Tre
DR. Y. A. ŠIMKUS
10412 Strockis, Juozas
DANTISTAS
Calumet 4591
(Karolis), 32, farmer, res. dežda (Simanas), 30, house- čiosios rūšies dujos mažai Būkit Malonūs
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DEL BMHO PATAISYMO.
wife, res. Bartininkai.
Pigažiai Gelvonys.
Antradieniftis, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS FKJTAIKO
PAŠAUKITE:
SAVO AKIMS!
ir Penktadieniais
10456 Sužickienė, Petrone dar tėra žinomos, nes jos
10413 Strockienė, Stasė,
744 West S5th Street
viens pora aklų visam gy
Valandos-: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
YARDS
lė, 40, housewife, res. Stu yra labai slepiamos ir tik Tik
r«a Mažeikiai.
venimui.
Saugokite Jas. leisdami
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
retkarčiais apie jas tenka iš Išegaamtnuott jas moderniškiausia
10414 Strockienė, Ona. ' gučiai/
metodą, kuria regėjimo mokslas
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
gali sutelkti.
10457 Stnlžickaitė, Laimu girsti.
10415 Strockienė, Malvi
ir
šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
85 METAI PATYRIMO
DR. G. SERNER
Valandoj: 3 — 8 popiet.
na, 30, res. Pigažiai Gelvo tė (Jonas), 9.
pririnkime akinių, kurie pašalina
vV<4 akių Jtcmpimų. . .
10458 Stulžickaitė, Danu
ToL OANal 8969
nys.
10480 Survilaitė, Janina
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
DR. F. C. WINSKUMAS
10416 Strockytė, Laimu tė (Jonas), 6.
(Antanas), 29, student, res. Dr. John J. Smetana
25 metų patyrimas
DR. WALTEB J. PHILLIPS
10459 Sulžickaitė, Ramu Raseiniai.
Tel. Yards 1829
tė, (Juozas), 3.
GYDYTOJAS IR CHHLURGAJ3
Pritaiko Akinius.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
J. Smetana. Jr.
10417 Strockytė, Rūtelė tė (Juozas), 5.
2158 West Cermak Road
10481 Survilaitė, Stasė Dr. J.OPTOMETRISTAI
Kreivas
Akis
10460 Surmas, Jonas (Jo (Antanas), 18, farmer.
Ofisas ir Reaideneija:
Ofiso toL OANal 8846
(Juozas), 6.
Ištaiso.
1801
So.
Ashland
Avenue
Ofiao
vaL:
2
—
4
ir
7
—
8
nas),
28,
farmer,
res.
Dob2155
West Cermak Road
10418 Strockytė, Irena
10482 Survilaitė, Petrė
Kampas 18-tos
Seredoj pagal sutartį.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
ravolė
Pajevonys.
(Antanas), res. Mažeikiai.
Telefonas: GAN AE 0533, Chlcagc
(Antanas), 14.
Rea.: 7004 So. FalrfieU Aveame
3401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS
VALANDOS:
10410 Strojosas, Grigori 10461 Surmas, Jonas (Vin
Rea. tel.: HEMlock 1166
kampas 34th St.
10483 Survilaitė, Onutė KasdienOFISO
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
8:10 a. m. Iki 8:10 p. m.
Trečiad. lr šeštad. 8:10 a. m.
jus (Jonas), 60, farmer, res. cas), 61, farmer, res. Dabro (Antanas), 4.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
ANTRAS OFISAS
Iki 7:08 p. m.
volė Pajevonys.
Trečiad.
ir Sekmad. pagal sutartį ToL YARdš 9946
Melagėnai Jurgeliškiai.
10484 Survilaitė, Irena,
2017 So. VVestern Avė.
10462 Surmienė, Antani 2, res. Šiauliai.
10420 Strolys, Anupras
OR. C. YEZEUS
TaL CANal 7171
na,
54, housewife.
(Juozas), 33, worker, res.
10485, Suzickaitė, Marija AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Nuo 8 taL ryto iki 6 vaL karitan
DANTISTAS
10463 Surmaitė, Matilda (Petras), 26, worker, res.
Utena.
Ofbo taL VIRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
4645 So. Ashland Avenue Ofise Tel............... VIRginia 1886
Raridendjoa toL: BEVerly 8944
10421 Stropus, Antanas (Jonas), 42, farmer.
Aleksotas.
47th Street
DR. A W. PRUSIS vaL: ano arti
10464 Sumaitė, Ona (Jo
(Antanas), 40, surgeon, res.
9 vai. rvto iki 8 vii. vak
10486 Šūsnys, Anatolijus
DR. AL RACKUS
Seredoj pagal sntartį.
SS. T. DUNDULIS
nas), 16.
Kretinga.
6924 So. Westem Av©.
(Adolfas), 28, employee,
GYDYTOJAS » CHIRURGAS
10465 Surumienė, Ona res. Suvainiškis.
Chicago, m.
10422 Stropus, Rimvydas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas: HEMlock 5849
(Dobas), born 1897, house(Antanas), 5.
4204 Archer Av«w r
OFISO VALANDOS:
10487 Šūsnys, Vytautas
4157 Archer Avenue
DR.
PETER
T.
BRAZIS
wife,
res.
Kėdainiai.
Nuo
9:00
ryto
iki
12:00
pietų;
10423 Stankevičienė, Ire
(Anatolijus). 2.
LIGONIUS PRIIMA:
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. h nuo 2:00 iki 5:00 vali -po piet ir
10466 Survila, 90, res. KeGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
na, 30, typist, res. Panevė
10488 Susnienė, Elena,
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai.1 vakare.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
6757 So. VVestern Avė.
režiai Šaukėnai.
žys.
27.
Trečiad.
ir Sekmad. tik suaftariua,
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
'Bes. 6968 So. Talman Ava.
OFISO VALANDOS:
10424 Steponavičienė, Ma, 10467 Survila, Antanas,
10489 Šūsny tė, Lilė (Ana Rea.
rais pagal sutartį.
TaL GROvehUl 0611
Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak,. 7 iki 9
rija (Vaitiekus), 82, house- 36, tailor, res. Šiauliai.
tolijus), 3.
Ufflae taL HEldock 4848
Nedėliomis pagal sutartį
Tai.
OANal
6129
10468 Survila, Tomas An
r wif-e, res. Šaukėnai Šiauliai.
10490 Stašinskas, Antanas
10425 Steponavičius, Vla- tanas), 16, student, res. (Petras), 49, worker, res. DR. J. J. SIMONAITIS
Telefonas CANal 4798
DR. S. B||
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
diftniras
(Albertas), 52, Girkalnis šikšniai.
Marijampole.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR OHtRURGAS
DR. PETER J. BARTKUS 4729 So. Ashland Avė.
10469 Survila, Antanas
landowner.
10491 Sutkus, Antanas
(2-troa labos).
2201 West Cermak Rd.
Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10426 Steponavičienė, VIa (Izidorius), 49, farmer, ros. (Antanas), born 1914, far
Ketvirtad.
ir
Nedėliomis
susitarus.
1913
So.
Halsted
St
Okicago, A
dė (Antanas), 49, farmer. Volai Girkalnis.
mer, res. Sutkai Paežerėbai. 2423 West Mėrąuette Rd. Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. OFISO VALANDOS: 24 ir 7-G TaL MIDviy 9880
10470
Survila,
Romualdas
Sekmad.,
Trečiad.
ir
šeštad.
va

10427 Suronskis, Jonas,
OFISO VALANDOS:
ir pagal sutartį.
10492 Sutkus, Pranas (An
karais ofisas uždarytas.
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ai I
Sekmadiesiais
taipgi
pagal
sutartį.
46, employee, res. Burkeliai (Antanas),
tanas), 40, businessman,
vai. popiet ir nno 7 ild 8:30 vaL vi.
Rea telefonas 8£EUa
REZIDENCIJA:
10471 Survila, Vytautas res. Kaunas.
Kražiai.
DR. STRIKO
Sekmad. nuo IV iki 12 vaL ryta
3241 West 66th Place
10428 Suchacas, Petras (Antanas).
ToL
Cicero
1484
10493 Sutkus, Jonas (Jo
PHYSICIAN AND SURGEON
TaL REPublic 7868
10472 Survila, Antanas nas), 14, student, res. Vili- 4645
(Juozas), 37, worker, res.
So. Ashland Avenue
DR. MADRIDE KARK
DR. S. R. PALUTSIS
(Viktoras), 49, farmer.
Baltininkai Stuopeliai.
TsL OANal 0987
! jampolė.
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS B CHIRURGAS
Ras. taL: PROapect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10473 Survila, Vladas,
10429 Snclmoienė, Agnė
10494 Sutkus, Jonas (Jo Nuo 2 iki 4 ir nuo 8 Iki 8 vaL vak.
born 1940, res. Šuk dičkiai nas), 13, student.
15tos gat. ir 40th Ct
23, housevife.
4631 So. Ashland Avenue
Nedėliomis pagal sutartį.
DR.
P.
I. ZALATORIS Kamp.OFISO
VALANDOS:
Romenčinė.
Ofise Tel.: Yards G994
10430 Suchacaitė, Irena
10495 Sutkus, Jonas (An Offioa toL YARda 4787
9 iki 4 popiet
7 iki I vakara.
GYDYTOJAS IR OKIRURGAS
10474 Survila, Keistutis tanas), army general, res. Namų toL PROapect 1980
Rea. Tel.: Keuwood 4300
(Petras), 8.
.
ir peeal sntartį.
1821
So.
Halsted
Street
10431 Suchacaitė, Aldona (Antanas), 4, res. Šiauliai. Vilijampolė
VALANDOS
Res. 1625 So. SOth Avenue
TaL YARda 6981.
Nno 10-12 v. ryto; 28 ir 7-8 W. vUl
10475 Survila, Kazys (Ka
KENvood
8107.
(Petras), 4.
Tol Cicero 1484
10496 Sutkienė, Jadvyga
Raaidendja: 6600 So. Artesian Ava.
Nedėliomia nno JO ik. 12 vaL diaaą
10432 Sucbanočienė, Alek zys), 32, rea. Vaikučiai (Antanas), 38, housewife.
VALANDO8: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. Tel. LAFayette 0094
DR. A. I BERTASH
• Iki 9 vaL valrava
sandra, 59, housewife, res. Švenčionys.
10497
Sutkienė, Irena
OR. A. JENOMS
10476 Suvilienė, 46, far (J urgis), 32,
Kybartai.
DR. EMILY V. KRUKAS
housewife, GYDYTOJAS IR OKIRURGAS
10433 Sucharavičrus, Adol mer, res. šikšniai Girka’nis res. Kaunas.
Ofisą vaLt ase 1-8; nuo 6:30-8iB0 Tel.: HEMLOCK 2061
(Loetvvia)
GYDYTOJA K CHIRURGAS
10477 Survilienė, Liuda
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
fm, 35, m. Skiemonys.
756
Waot
351h
Street
10498 Sutkutė, Ina (Pra
4146 Archer Avenne
10434 Sueharevi&us, Keis (Ignas), born 1908, worker, nas), 6.
DR. JOSEPH KELLA
2500 West 63rd Street
Ofiso ToL LAFayetto 3210
OFISO VALANDOS:
res. Šiauliai.
tutis <Adolfas), 3. *
Kur kas yra geriau turėti
10499 Sutkaitė, Aldona
DANTISTAS
Jeigu Neatsiliepia —
Nno 1-4 a nno 7—9 vakaro
10435 SuchareviČienė, Ve
10478 Survilienė, Felici (Jonas), 16, student, res. išmintį, negu auksą.
Taipgi pagal sutartį.
šauk KEDzie 2868
6556 Se. Wesien» Avė.
ronika, 33, teacher.
Ofiao
telefonai PROapect 6737
ja. 29.
Vilijampolė.
VALANDOS:
Kas bus ištvermingas Ud
Mamų
OFISO
VALAKUOS:
10436 Suchieckis, Stasys,
10500 Sužiedėlis, Jonas, galot taa hus išgelbėtas.
10479 §urvilienė, Jadvy
Nur 2 Iki 4 ir nuo 6 Ud 8:30 vak.
Kaadlen nno 9:00 vai. ryto Iki 8:00 Trečiadientals nuo S Iki 4 popiet
50, employee, res. Vilnius.
ga (Jonas), born 1919, far 45, worker, res. Kaunas.
zu_a ia m t vai. vak.; tračiedienlale ano 0:00
10437 Suchieckis, Zbignie- mer, res. Šukčičkiai.
KKMKITS “©RA.VG4?
(Bus daugiau)
£iut. 10, ZZJ.
arto Iki Utie

D8. GHABLES SEGAL

i

n a a n n ■ a

Antradienis, liepos 7, 1912

Gyvenimo įvykiai, atrodo juokingi,
bet daug pamoko
* Mayoras Wilson Wyatt,
LouisviUe, Kentucky, pri
rengė labai ugningą kalbą ir
įsakė tą kalbą į gramifono
plokštelę. Parsinešęs plokš
telę namon, uždėjo ant ma
šinėlės, kad išgirdus kaip
jojo kalba skamba. Rekor
das nebuvo baigtas, kai jis
labai, labai ramiai užmigo.

į

I PAGALBA SUŽEISTAJAM
f—------------ ---- ’

CLASSIFIED
“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HEI.P VVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoloh 9488-9489

jūsų knyga, bet kas ją jums
parašė?” O p. Ilka Chase,
be jokio susinervavimo ir
lyg nudžiugus atsakė su
klausimu: Gerbiamoji, man
taip malonu tai girdėti, bet
kas tą knygą Jums perskai
tė?”.

HEI.P VPANTEP — VYRAI

BU CERI AI

KAILININKAI

DEŠRŲ RŪKYTOJAI
AtsISaukite prie MR. POZIN.

s

•

3851 SO. HALSTED ST.

■

<.

ADS

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias išmokinsim.
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus.
Atsišaukdamos kreipkitės prie BO.
LAS PALUTSIS, ant 4-to aukšto.
M. BORN A- CO.
*
10(1(1 \Yest Adams Street
OPERATORES reikalingos prie "sin
gle needle” mašinų. Pilnai patyru
sios prie siuvimo rayon drebi, sejonų. lr Jacketų. Geras uždarbis.
KORACH BROS., 913 W. Vau Ruren

REIKAI.INGOS MERGINOS
Bendram fabrikiniam darbui — prie
pakavimo ir t. t. Atsišaukite J:
LOOSE WILF.S BISCUIT CO.
3659 So. Ashland Avė

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
MAŠINISTAI — du pirmo kleso
* «■" ■' —w -•» ■: •
* Susinervavusi moteriš
TNSTRUMENT VYRAI su "all at '
FILING WORKS
round” patyrimu. Defense darbai.
kė, kuri negalėjo greit gauti
Pašaukite Mr. Olren, VICIory C050 Taisome visokius piūklus. Taisymas
* Senovės filosofas, So prašyto numerio, kalbėdama
ar asmen'škai atsišaukite po adresu:
naminių piūklų, tai mūsų specialy
3312 So. State Street, iš užnakallo. be. Rašykite dėl “Free Catalogue”
5 ■
kratas, sykį buvo užklaus per telefoną, staigiai už
AK.MOVR RESEARCH FOUNDATION kalnavimo sąrašo.
' • .y-:-:-"-.- • ■■■' • - >
•
Prisiųskite plūktus paštu "parcel
tas, ar būtų geriau vesti klausė operatorės: “Panele,
t*
OS
m
s
--d*.
--ENGINE LATHE OPERATORTAI — post."
žmoną ar visiškiai nemąsty kas čia iš proto išėjo, Jūs ar
28 NO. LOOMI8 STREET
< ••Draugas” Acme teleptiot*
nrie “gauge” išdlrbimo, akylus dar
TEL. BIONroe 1397
Draugai
slaugo
sužeistą
britų
ambulansų
vairuotoją,
kuris
pabėgo
su
degančiu
vebas,
patyrimas
rcik&'lng
ip.
Moder

ti apie moterystės luomą. aš?” Telefono kompanijos
niška dirbtuvė, aukščiausia užmo
PARDAVIMUI
kestis Vnokama. Užtenkamai "over
Sokratas pamąstęs atsakė: panelę, kaip paprastai man žimu nuo Rommelio bombų Egipte. (Photo passed by censor).
time”. Neatsišaukitjeigu nesate
PARDAVIMUI KRAUTUVE
“Sūnau, ar vieaip ar kitaip dagiai ir ramiai atsakė:
| patyrę šame . d'rliė.
NATIONAL
METAL PRODUCTK, 21 N. Loomis Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
darysi, vistiek gailėsies!” i “Ponia, labai atsiprašau, bet
nutarė nupirkti Defense Bo Į BROVVNE & SHARPE AUTOMATIC Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
nų. Ižde, girdėjau turi apie 'SCREW MACHINE OPERATORIAI Mr. AValter Nutow. 2200 W. 37th SL,
mes tokių informacijų netu*Filosofas Themistocles, rime t”
ir SET-I’P VYRAI. "Job shop” pa- Chieago, III., tel. LAFayette 6098.
$300.00. Sveikinu 56 kuopą I tyrimo
tiktai. Užtektinai ''overtbue”
perskaityto
protokolo
pasi

Birželio mėnesį turėjau
kuris taip pat buvo garsus
ir naktimis darbo. LINCOLN MFC. KOMBINACIJOS NAMAS IR BUuž tokį darbštumą. Mažai, , CO.,
2(117 Fletclier Street.
ČERNfi PARSIDUODA, su 2 ka
karys ir Athenų valdovas,
* Billy Rose, teatrų pers- progos su B. ir J. Budrikais rodė, kad kuopa begalo veik tur būt, randasi sąjungoje
rams mūriniu
garadžiu.
Randasi
REIKALINGI
MOLDERIAI
ir
taip

kampo. Puikus pasiūlymas ir
susitikęs su savo sūneliu, , tatytojas, susitiko su vienu nuvykti trumpų atostogų li. Pirmininkauja J. Nauma- tokių kuopų, kad savo ižde gi SHAKE-OUT VYRAI, dirbti r»ll- prie
proga'. Atsišaukite sekančiai:
i kosi geležies "jobbing" foundry. Atšiaip išsitarė: “Sūnau, ar vyru, kuris prašęs darbo. pas gimines Vilčauskus į vičienė, finansų sekretorė y- turėtų tiek pinigų.
3235 WEST 55TH ST.
. rišauklte)
T. Ii. ARTZ FOUNDRY
žinote, kad Jūs esate galin Užklaustas kokiu triksų jis Springfield, III.
CO.. 4020 W. Shubcrt.
ra J. Lukaitienė, nutarimų
ANT RENDOS
Tarpe žymių įvykių tomis PAPRASTI DARBININKAI reikalin KAMBARYS RENDUOJASI — pil
giausia asmuo visoje Graiki gali sužavėti žiūrėtojus, jis
sekr. M. Bridžiūnienė. Visą
Aš apsistojau pas Juozą veik valdybą sudaro jaunos dienomis ypatingai pažymė gi. Jokio patyrmo nereikalaujama. nai ištaisytas, prie mažos šeimos. At
joje?” Tas vaikelis nežinoda aiškino, kad šoka nuo 500
Pastovūs darbai, gera už’"okestis. sišaukite po antrašu: (1819 S. VVASHCOLUMBIA METAL CO.
mas ką manyti, paklausė pėdų aukščio į piuvinių bač Vilčauską, kuris gyvena prie moterys, kurios turi daug tina šiurpulinga kariško lėk
TENAW AVĖ., ar telefonuokite —
HEMlock 5216.
4550 West Lexington
ežero
nuosavam
name
ant
ką,
galva
pirmyn,
Ponas
tuvo
katastrofa.
Inžinui
su

kaip tai gali būti. “O, taip,
ūpo darbuotis. Dabar ypatin
RENDUOJASr NAUJAS 4 KAMB.
gedus, lėktuvas pradėjo leis HELP VVANTED — MOTERYS
sūnau; Athenai valdo visą Rose nustebo ir prašė, kad dviejų akerių žemės ploto.
FLETAS. Šilto vandens apšildomas,
gai
rengiasi
prie
bendrojo
vandens yra kasdien. Naujos
tis žemyn ir užkliuvo už te SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO šilto
Graikiją; aš esu Athenų parodytų kaip tai padaro.. Gaila tik, kad tuo metu pa
mados gesinis pečius, elektrikinjs
RES, reikalingos. Aukščiausias už
pikniko,
kurio
visas
pelnas
sitaikė
daug
lietaus
ir
dėl
ir visi kiti parankumal.
legrafo vielų. Lėktuvui nu mokestis mokama. Atsišaukite prie: šaldytuvas
valdovas; jūsų motina ma Tas šoko ir padarė stebuk
Itenda nebrangi. Randasi po antrašu:
to
nebuvo
galima
pilnai
gė

lingą
šokimą.
Ponas
Rose
skiriamas Amer. Raudona kritus, visa įgula — 4 vyrai GAIL MFG. CO.. 228 N. Clinton St. 10721 S. INDIANA AVĖ.
ne valdo; o Jūs, sūnau,
rėtis
gausiu
rožių
žydėjimu.
tuojaus
jam
siūlė
$250,
$500,
jam Kryžiui. Be to, kuopa
duodat įsakymus motinai”.
(Nukelta į 5 pusi.)
ir paskiau $1,000 į savaitę, Aplink šį ežerą žmonės ap
* Dr. Hugh Hampton kad atliktų tą triksą. O tas sistatę namais ir gražiai gy
Young, garsus chirurgas lyg užsikirtęs, sakė, kad ir vena, paskendę gėlėse. Vie
VALANDOJE
NULIŪDIMO
buvo nuvykęs į Virginia už $1,000 tokį triksą neda šint teko malonumo paplau
Universitetą, kur jo garbei rys kas savaitę. Billy Rose kioti po ežerą motoriniu VilA.
buvo naujai pastatyta sto- tuojau užklausė, kiek jis no čauskų laiveliu. Be to, ap
ri
kas
savaitę.
Tas
ramiai
rodė visą apylinkę ir gra
STANISLOVAS MASON
vyla ir jam pačiam teko gar
Kreipkitės į MARGARET KENUTIENft
(MASIUONIS)
atsakė,
kad
už
jokius
pini

žias
vietas
taipgi
buvo
nusibė atidengti tą stovylą. Po
(po
tėvais
Ratkevičiūtė*)
PerSiskvrė su šiuo pasau’iu
4 d.. 1942 m., 12:45 vai.
Gyveno 5015 W. Qulncy St.
atidengimo apeigų jauna mo gus tai nepadarys, nes tai vežę į savo ūkį, kurį nese liepos
ANTHONY B. PETKUS
et. sulaukęs 41 m. amž. Gi
Mtrė Ųepos 6 d.. 1942 m.,
buvo pirmas kartas ir nie niai pirko (505 akerų). Ti pop
męs Lletuv.j, Pancvėžo apskr.,
11:20 vai. rylo, t u laukus 51
teriškė atėjo prie jo ir išsi
parap., Papilės kaime.
metų amžiaus.
kad vėl nemėgins tai daryti. kis geras. Rugiai, kviečiai, Subačių
Amerkoj Išgyveno 30 metų.
tarė, kad ji atkeliavo 50 my
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Paliko dideliame nuliūdime:
Marijampolės apskr., Gražiškių
avižos
gražūs
ir
išrodo,
kad
P. P. C.
žmonų Marle, po tėvais Roslių kad galėtų dalyvauti iš
par., Lankupko kaimo. Ameri
teck, tėvų Antanų, seaerj Julių
bus geras derlius.
koje išgyveno 49 metus.
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
ir švogerj Petrą Algauskus, 4
kilmėse. Gydytojas susimąs
Paliko dideliame nuliūdime:
broliup, Ben ir brolienę Marie,
vyrų Petrų; 2 sūnus — Mykolų
JŪSŲ PATOGUMUI:
— Šiaulių “Tėviškė” rašo:
Teko paviešėti taipgi pas
tęs ramiai jai atsakė: “Po
Jonų ir brolienę Helen. Juo
ir marčių AI ce Ir anūkę Carozapų ir Antanų ir Jų šeimas Ir
lynne, Robert ir marčių Jean;
nia, kai kas jūsų stovylos Šaukėnų miestelio, Šiaulių sesers dukterį Vilčauskaitę1410 South 50th Avenue, Cicero
kitas gimines.
reserĮ Agotų Katkevich; 2 bro
Pr'klausė
American
Legion
lius — Willlam Katkevičių ir
atidengimas, aš keliausiu apskrityje, turgaus aikštėje Fisher, kurie irgi turi namą
Darius-GĮrėnas Poet No. 271.
brolienę Julienne, Juozapų KatTelefonas CICERO 2109
Kūnas pašarvotas Antano M.
kevčių ir hrolienę. Ltlllan, jr
net 1,000 mylių”.
pakarti: rusas Prokopas Ku- prie ežero. Vieną dienų teko
Ph ilips koplyčioie, 3307 L'tudaug kitų giminių, draugų ir
6812 So. Western Ave„ Chieago
Avė. laidotuvės Įvyks
pažjstamų.
pračenko, kuris savo ūkyje pabūti pas Tribičius (kaimy anica
trečiad., liepos 8 d.. Iš koply
Kūnas pašarvotas ls.chawicz
* Garsi Hollyvvoodo lošėja slėpė du pabėgusius sovietų nai iš Lietuvos), o išleistu čios 8 vai. ryto Į šv. Jurgio
koplyčioje. 2314 W. 23rd Place.
Telefonas Grovehill 0142
bažnyčių, kurioj Įvyks ge
Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
prisiartino prie rašytojos, belaisvius. Tie belaisviai Ku- vės buvo pas Kastą Vilčaus par.
dulingos pamaldos už velionio
nį, liepos 9 d. Iš kop'yčios
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Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
Visi a. a. Stanislovo Mason
kuioj jvyks gedulingos pamal
gą “Past Imperfect”, ir i policininką A. Juodkazį ir nę) ir pas Stimburius. Visi
glininėp, draugai Ir pažįstami
dos už velonėu sielų. Po pamal
esat'" nuoširdžiai kviečianti da
dų bus nulydė a Į šv. Kazimie
pasirodė tiek vaišingi, kad
klausė: “Man labai patiko į partizaną Čepulį.
lyvauti laidotuvėse Ir suteikti
ro kapines.
jam puskutinĮ patarnavimų Ir
Nuoširdžiai kvleč'ame visus
nesinorėjo išvažiuoti.
atsisveikinimų.
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Šis-tas iš viešnagės Springfielde

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

[X

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

ši firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS
J. LIULEVICIUS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

Laidotam Direktnrios

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBUUANCH Dieną far Rakt|

PACHANKIS

Member of the LlthnanUn Otuunber of Comneroe.

MODERNI Išvidini PARODA:

4535 W. VVashington Blvd.
TeL ESTebrook 3645

RĖŽIOENCTJ A •

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seitad. ir Sekm. 9-8 vai.

3354 Sonth Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West 18th Street

Visi telefonai:
TARds 1419
6

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

4348 Sonth Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA lr EVANAUSKAS

460547 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAVVICZ IR ŠONAI

Tel. YARDS 1741-1742

2314 West 23rd Place

3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

KREIPKITftS PRIE LIETUVIO

JOHN W.

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKfUIMO MUMIS
REKORDAS

Memorials Erected Anyvvhere

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727
Radio Programų — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare,
ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

Tel. CANai 2515

42-44 East 1081h Street
Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9661
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Kova už aliejų yru gyvybės klausimas
Šiais laikais karo mašinai svarbiausi daiktai yra plie
nas, alumnium ir petroleum.
Šiandien naciai Rusijoje ir Afrikoje smarkias kovas
veda dėl petroleum.
Rusijoje pastaraisiais laikais aliejaus gamyba yra
smarkiai pakilusi, net Rusija pradeda lenktyniauti dėl
vietos pirmenybių su Venezuela. 1941 metais Rusijoj aliejaus buvo pagaminta 241,000,000 bačkų, daugiau 20,000,000 aliejaus bačkų pagaminta, negu buvo 1940 me
tais, nežiūriht, kad šiame krašte jau vyko karas. Alie
jaus gamyba galėjo vykti, nes jų šaltiniai radosi už
fronto linijų. Daugiausia aliejaus šaltinių yra pietinia
me Kaukaze, tarp Juodųjų ir Kaspijos jūrų. Taip pat
randasi aliejaus šaltiniai ir Sibire, bet pasaulis nežino
kiek ten gali būti pagaminta aliejaus.
Aplink Juodąsias jūras ir pietiniame Kaukaze yra
pagrindinė aliejaus gamyba, kuri tarnauja rusų karo
vedimui.
Visa aliejaus produkcija 1941 m. buvo gauta iš Kau
kazo, išskyrus 40,000,000 bačkų. Jei naciams pasisektų
užimti Kaukaze aliejaus šaltinius, tai Jungtinių Tautų
karo padėtis radikališkai pasikeistų, žinoma, rusai trauk
damiesi aliejaus šaltinių įrengimus sunaikintų, bet vo
kiečiai turi namie įvairius aliejaus šaltiniams prietai
sus ir sugadinti šaltiniai galėtų veikti po 8 ar 10 mė
nesių ir vokiečiai galėtų plačiai jais pasinaudoti.
Antra vieta, kur vokiečius nepaprastai masina ir vi
lioja aliejus, tai Afrika ir Viduriniai Rytai.
1941 m. Irakas pagamino 12,500,000 bačkų aliejaus,
mažiau, negu pusę 1940 metų produkcijos. Mažiau buvo
pagaminta 1941 metais dėl britų ir Vichy konflikto.
Tačiau 1942 m. Irakas pagamins 24,000,000 bačkų ir
1943 m. aliejaus gamyba gali pakilti apie 35,000,000 ar
40,000,000 bačkų. Aliejus teka, nežiūrint kokios tautos
kontrolėje bebūtų. Iranas 1941 m. gavo 78,000,000 bač
kų petroleum. Bahrein salelė, Persijos įlankoje davė
7,000,000 bačkų aliejaus; Arabia 6,000,000 bačkų ir Egiptas — 7,000,000 bačkų.
Trumpai tariant, iš visų aliejaus šaltinių Viduriniuo
se Rytuose per metus galima gauti 125,000,000 bačkų
aliejaus. Tiek dabar reikia vokiečiams per metus karo
mašinai ir reikalingiausiems namų reikalams.
Tai žinoma yra didelė disproporcija su tuo, kiek Jung
tinės Amerikos Valstybės pagamina aliejaus. Jei nacių
kam mašinai reikia per metus 125,000,000 hačkų alie
jaus, tai Jungtinės Amerikos Valstybės per vieną mė
nesį tiek pagamina.
Vokietijoje imant Austriją, Slovakiją ir Moraviją,
per metus pagaminama maždaug apie 5,300,000 bačkų
aliejaus. Lenkų aliejaus produkcija per metus duoda
apie 3,500,000 bačkų. Sunku pasakyti kiek pagamina
Rumunija aliejaus, kai dabar ji yra ašies kontrolėje,
bet 1941 metais buvo pagaminta 40,500,000 bačkų alie
jaus. Tie aliejaus laukai buvo anglų kontrolėje, jie ga
lėjo būti sunaikinti, bet to neįvyko. Prancūzijoje apie
50,000 bačkų aliejaus per metus gaunama. Italija ir
Albanija per metus gauna apie 1,400,000 bačkų aliejaus.
Taigi, sudėjus į krūvą tuose kraštuose aliejaus gamy
bą per metus naciai gauna 51,000,000 bačkų aliejaus,
tai tik pusė to, kiek jiems reikia karo mašinai. Tiesa
Vokietijoje yra 12 sintetinio gažo fabrikų, kurie paga
mina per metus 40,000,000 bačkų. Bet dabar sunku pa
sakyti kiek tie fabrikai veikia, kada britų lakūnai juos
daužo.
1939 ir 1940 m. naciai “blitzkriegą” galėjo vesti oku
puotų kraštų aliejaus išteklius, bet 1941 m. vasarą,
kada pradėjo pulti Rusiją, tai vokiečiams reikėjo paju
dinti aliejaus rezervai. Dabar visai suprantama, kodėl
naciai su tokiu smarkumu ir dideliu įkarščiu kovoja
prie Karkovo ir Rostovo ir Egipte, nes jie nujaučia,
jei negaus aliejaus atsargų, tai turės gana greitu lai
ku pereiti iš ofensyVoa į defensyvą, tai reikštų jų pra-

laimėjimą. Todėl naciai žūt būt nori paimti į savo ran
kas Kaukazą ir Artimuosius Rytus.
Japonai, ašies partneris, aliejaus gauna iš olandų
rytinės Indijos, čia. toks yra geras aliejus ir taip pa
viršiuje randasi, kad beveik tiesiai galima per paipaa
leisti į laivus.
Britų ir amerikiečių orlaiviai, kurie kariauja rusų
fronte prieš nacius, gauna rusų gamybos aliejaus. Jung
tinių Tautų karinės ir laivyno jėgos, kariaujančios Vi
duržemio jūroje, gauna aliejaus iš Suez, Haifa ir Abadou.
Labai- pasikeistų Jungtinių Tautų karo veįdas, jei na
ciai užgrobtų Kaukazą ir Vidurinius Rytus. Bet jei na
ciams šis žygis nepavyks (jis turėtų nepavykti!), tai
dėl aliejaus ribotumo naciai turės pereiti iŠ ofensyvos
į defensyvą ir tada žymiai pagerėtų Jungtinių Tautų
karo būklė ir su pasigerėjimu tektų laukti nacių karo
mašinos katastrofos.
K. B.

Sovietu Sąjunga ir Baltikis Valstybės

MIRĖ LIETUVOS POETAS KAZYS BINKIS
— 'Kareivio gremeta". — Savanoris "Geležinio Vilko" tai*

teliuose. — Ponių šelpiamas pietumis. — Keturių vejų po
etas
Pirmas susitikimas

Binkis buVo gimęs iš la ’

ra žinoma kaip Baltijos valstybė.
Jeigu jau 9 puslapyj paminima, kad

“1000 m. sau-*
šio mėnesį latviai, lenkų padedami, pasekmingai išvalė
Latgalijos provinciją”, tai vertėjo paminėti, kad latvių
kovose prieš bolševikus ir lietuviai padėjo. Tą liūflyja
lietuvių karių kapinės prie Daugavpilio...
Gana detaliai, palyginti, aprašytos kovos estų ir lat
vių su von der Goltzu ir bolševikais, bet apie lietuvius
nieko nepasakyta, — tik tiek, kad “Lietuva buvo iš
laisvinta, kai vokiečiai buvo privemti ižsiskitstyti”.

pasiryžęs

esu eiti iki

bai neturtingos šeimos. A- grabo, t. y., kol pabaigsiu.”
pie savo kūdikystę “Vaini
bės kovų metu. Lietuvos pa
Geležinis Vilkas
kuose
”
(213
pusi.) jis pats
sieniuose dar tratėjo šūviai,
Dabar jau tą “mokyklą”
taip pasakojasi:
bet Utena jau buvo išva
pabaigė — kaip pranešė liū
— Iki 14 metų gyvenau
duota. Čia stovėjo kariuo
dną žinią — inlrė. Tsėikn
Tas huvo nepriklausomy

menės įgula. Kartą buvo ka

reivių vakaras. į jį buvo įleistas ir būrelis mokslei
vių. Tarp tų laimingųjų pa
tekau ir aš, tada kokios tre
čios klasės gimhažistUkas.

Gudelių sodžiuj, teisingiau
savo gyvenimo kelią atžymė
parovejy ir šilely. Grybau
davau, žūklaudavau, joda jo neužmirštama kūryba
1909 m. rašinėjo į “Vil
vau nakties, o žiemą gau jau
tį”, spausdino saro eilėraš
dydavau sniegenas ir dagi
liukus ir vėl juos paleisda čius įvairiuose laikraščiuose.
Geri Žmonės tą skurstantį
vau, nes gryčia kartais pri
rašytoją sušelpdavo pietu
eidavo smalkumo ir paukš
mis. Vistiek gyvenimas bu
čiukai “pasigerdavo”.
vo skurdūs. Jis stojo tar
6U vaikais retai tesitoiušnauti miškų ufėdo padėjė
dAvau... Sodžiuj turėjau he<- ju. Vokiečiams užėjus nuvy
kokią renomę, kuri net iki ko vėl į Vilnių ir Čia baigęs
Šiol nepasitaisė. Praminė mokytojų kursus, mokytoja*
Itoane “vėjavaikiu”. Toksai vo Papilyje. Želigovskiui už
vardaB man be galo patik
ėmus Vilnių stojo savanoriu
davo, bes vėjui jau nuo ma
į Geležinio Vilko pūlką, ku
žų dienų pavydėdavau.

Šiomis dienomis John Felsberg, Ine., New York, iš
leido buvusio Estijos Užsienių Reikalų Ministro Kaarel Programos metu, atsimenu
Robert Pusta brošiūrą “Thfe Soviet Uhion and the Bal tą kaip Šiandien, scenon iš
tic States”. Brošiūra sudaro 53 pUšlapiūs, kUHdjė gaU- eina kareiviškai apsitaisęs
su dokumentuotų faktų. KAip pats autorius įžangoje Kazys Binkis. Tada jisai su
sako “Šio rašinio tikslas nėra pažeminti didelę rusų komp. Šimkum ir solistu
Kipru Petrausku važinėjo
tautą ar kritikuoti jos pasirinktą rėžimą... Jis turi įro
po kafeiVių stovyklas sivo
dyti, kad kaltinami prieš Estiją ir kitas Baltijos res
programa ‘palai
publikas yra nepagrįsti ir todėl šio rašihio turinys .ne patriotinė
kydami bešikaujahfciųjų dva
apima nieko daugiau, kaip tik įvairiai susipynusių teks
sią. Utenoje Binkis paskai
tų ir faktų rinkinį”.
tė “kareivio groAatą”. Štai
Visa brošiūra pašvęsta atsakymui į ŠoVietų 1941 m. pora ištraukų:
Knygų gaudavau Iš tėveLondone išleistą pamfletą “The Soviet Union, Finland
lio ir iš Papilio klebono kUn.
— Jūs tenai po savo kai
and the Baltic States” (published by the Soviet War
Prialgiauskio bibli o t e k o s.
mus
News on behalf of the Soviėt Information BUreau, 32
Vienažinskio dainos, Robin
Retokat
seimukua
ir
sei

p., London, 1941).
zonas Kruzo ir Šventųjų Gy
mus,
Atsižvelgiant į faktą, kad Sovietų Sąjungos vyriau
venimas buvo geriausi ma
Keikiat valdžią, ptelkavosybė ir dabar savinasi Baltijos valstybes ir tam patei
no jaunystos draugai”.
jat
sinti visam pasaulyje varo plačią propagandą, Pūstos
Taigi ir Binkiui, kaip ir
Vakarais
sau
durniaus
brošiūros pasirodymą reikia, vertinti teigiamai. Tai yra
daugeliui LietUvOS garsesnių
.
grojat
vienas iš nedaugelio leidinių anglų kalba, kuris aiškiai
Žmonių — bažnytinė knyga
Ir užkąsdami agurko,
dokumentų ir faktų šviesoje atremia bolševikų varo
(daugeliui — maldaknygė)
Maukiat šlykščią samamą prieš Baltijos valstybes propagandą.
buvo pirmieji rankvedžiai.
kurką”.
Šalia daug gerų privalumų brošiūroje yra. apsčiai ir
Apie save kareivėlis toje Moksleivis ir ūkininkas
trukumų. Bene pagrindinis trūkumas — tai stoka ob
Binkio gromatoje sako:
Jo gyvenimas pasunkėjo,
jektyvumo kalbant apie lietuvių-lenkų fiaritykiUs.
— Šeimavot mums nusi kai 1006 m. mirė jo tėVaS,
Dešimtam puslapyje, kur kalbama apie Lietuvos ir
bodo —
palikdamas jį vos trylikos
Sovietų Sąjungos 1920 m. liepos 12 dienos sutartį, yra
O čia politika vienoda:
metų. Tada jis žiemą lankė
toks netikėtas išsireiškimas: “Ši sutartis vis tik pra
Būki tvirtas, narsUs būki,
mokyklą, o vakarą dirbdavo
dėjo Vilniaus ginčų, kas sugadino liėthvių-lėnkų sahLenda priešas — duok per ūkio darbus. Mokyklą baigęs
tykiUs dvidešimčiai metų”. It beprašoma peršasi išva
snukį.
1908 m. nuvyko į katalikų
da, kad bolševikai tyčia Lietuvai užrašė Vilhių, kad su
Ot
ir
pabaigtas
maršru

mokslo draugijos “Šaulės”
gadintų lietuvių-lenkų santykius. Kad tai hėrii auto
tas:
mokytojų
kursus KaUne, bet
riaus paprastas minčių prasprūdimaS, kaip attiferikočia mandreshis tas, kas kai netoli tėviškės — Bir
nai sako “slip”, bet išsireiškimas su intencija, matyti
drūtas’1.
žuose — atsidarė gimnazi
iš tolimesnio teksto vienuoliktame puslapyj kur sako
Į laiško pabaigą gi šneka: ja, giįžo tenai, vėliau ruo
ma: “1920 metų liepos 12 dienos Maskvos sutartimi
— Grokit durniaus — bū šėsi privačiai brandos ates
Vilniaus kraštas su miestu buvo perleistas Lietuvai;
kit ramūs,
tatui, lankė universitetą.
tris dienas vėliau raudonoji armija išstūmė lenkus iš
Niekai visOS telegramos.
to miesto ir, traukdamasi lenkų kontraofensyvos pasė
Poetas apie save
Kolei gyvi daf tebėaam
koje, atidavė jį lietuviams. Vis tik lietuvių-rusų sutar
Apie SAVO mokslą K. Bin
Šlėktą vieton mes padė
ties 2 paragrafe, 1 pastaboj pasakyta: ‘‘Sienos tarp
kis minėtoje autobiografijo
sim
Lietuvos ir Lehkijos ir tarp Lietuvon ir Latvijos bus
je juokais rašo:
Gavo prūsas, gavo ruskis,
nustatytos tų valstybių sUsitArimu“, ir Oičerino 1021
— Buvau įvairiose mokyk
Gaus pipirų ir Pilsuskis.”
m. sausio 30 ir balandžio 28 dienos notos pakartojo,
lose, pradedant Papilio liau
kad Sovietų Sąjunga tais klausimais rteiiiteffeflUotS...”
šitas eilėraštis mums vi dies mokykla ir baigiant
Kaip matome, autorius Vilniaus likimą užbaigia iš siems pašėlusiai patiko. Vė Berlyhb universitetu, bet nė
sireiškimu “raudonoji armija... atidavė jį lietuviams” liau teko Binkį daugiau pa vienos nebaigiau, išskyras
ir tuojau peršoka į Lietuvos-RUeijos Taikos Sutartį, žinti.
viehą — gyvenimo mokyklą.
primindamas, kad sutartyje pasakyta, jog sienos tarp *.* i
»«**-- ii v i ■ *>«!>
Lietuvos ir Lenkijos nustatomos jų pačių susitarimu. Neaišku kas tą Atlikto t— estai SU latviais?
36 puslapyj yra ir tėkš išsireiškimas: “Iš kitos pu
Kodėl autorius nutyli, kas atsitiko su Vilnium po to,
kai jis buvo atiduotas lietuviams? Autorius turėjo pa sės reikia pripažinti,‘kšd Latvija, o taip pat ir Estija
minėti, kad lietuvių-lenkų susitarimas buvo pasiektas patarė ir rekomendaVŪ Lietuvai siekti draugiško SUSiSuvalkuose 1920 metų spalių 7 dieną pasirašytos sutar tarimo sU Vokietija ir Lenkija. Tai buvo Baltijos Val
ties pavydale, kurią po dviejų dienų lettka* sutaūžė ir stybių politikos uždavinys siekti išnykimo visų galimų
Vilhių okupavo. Juk yra žinomas faktas, kad patys nesutarimų, tuo pašalinant visus galimus pretekstus
lenkai pradžioje šito žygio gėdijosi ir oficialiai gėhe- ir intrygas, kurių Užpakalyje stovėjo didieji kaimynai”.
rolą Želigowskį apskelbė revoliucionierių, o patį JO ka
Kaip jau dabar matyti, tokia Latvijos ir Estijbs po
riuomenės užimtą plotą pavadino “Vidurine Lietuva* litika neišgelbėjo ir nebūtą išgelbėjusi Baltijos valsty
(Litwa 9rodkowa). Tas fkktas Visiems tarptautiniais bių, nės agresija pirmiausia, atėjo iš to kaimyno, su
santykiais besiinteresuojantiems yra žinomas, neabejo kuriuo Lietuva, o taipgi ir Latvija bei testija nesusi
jame, kad jį žino ir buvęs Estijos Užsienių Reikalų pratimą neturėjo. Tad kyla klausimas, kam dar tas
Ministras. Taigi, ne Lietuvos-Bov. Rusijos 1020 tol. Tai*- lietuviams nemalonus faktas kaip tik šiuo metu pri
kos Sutartis sugadino lietUvių-lehkų santykius, bet pa menamas, kad esą Latvija ir Estija darė spaudimą |
Lietuvą ir vertė siekti “draugiško susitarimo su Len
čių lenkų pasirašyta ir jų sulaužyta Suvalkų Sutartis.
Brošiūroje daug vietos skiriama Lenkijai, nors ji nė

kurią

kija ir Vokietija”, ttorė tuo susitarimu Lietuva turėtų
atsižadėti Vilniaus ir Klaipėdos... Agresijų amžiuje ma
žai valstybei visuomet yra sunkiau savo teises ginti

riom sukūrė ir smogų him
ną:

— Juodbėriai, gaivas aukš

tyn!
Vilko maršą droškit ko

jom!
Likit sesės — mes išjo
jam,

Mes tejomm lig rytojum,
O rytoj — ugnin!

Marš, marš pro žvėryną,
Paliai kalbą Gedimino,
• Marš, marš pirmyn!

Graudžiai jte atsisveikinti
Pasukit seses vienos,
Bailelių neilgos dienus —
Rinkit sAU kitUs.
Binkis gražiai nusako kelią

tų, kurie vieton datgto grie
bėsi kardo:

Aram, sejorne laukus,
Drauge piovėm pievoj šie-

•••

baigė — kardas to pat
pneno —
Išguldysime, kaip Šieną,

Priešus plėšikus”.

Keturių vėją poetas
Gražios eilės. Bet Binkis

ne veltui “vėjavaikiu” save
vadino. JaU MVO pirdiUOŠė
eilėraščiuose jis rašėt
Pasikinkęs jauną vėją,

Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos

per

padangių

pIJTIiCo
su pavasariu ienktyniats.
Gulbės — kėlią!
Gervės — kelią!

Debesų keliu didžiuoju
Až važiuoju.“
Taigi Binkiui ir kitiems
tos nuotaikos vyrams nusi
bodo kad ir graži, bet vie
nodumu atsiduodanti forma,
o net ir kai kurios uusisto^
vėjusios idėjos. Jie ėmėsi
ieškoti ko nors kitoniškėinio. Jie sukurta, pavadintą,
“keturių vėjų“ sąjūdį, Jau
pirmuose “Vainikuose“

mi-

tyti to ekspresionizmo žymių. Pvz.: “Pavasaris Ber
lyne”:

— Bsriyūas aukityu km
jom drybso.

O mėttuo, senas idiotas,
elektros viela pažabotas

šypso.

prieš didesnį ir tvirtesnį kaimyną ir jei duoti jėgai va

lią, tai maža valstybė savaimė turėtų Virsti Vasalu,

žvėryne miegi ktakadifei,

nes “jėga yra teisė0. Mes gi žinome, kad nors jėga ir
buvo Lenkijos bei Vokietijos pusėje, bet Ul tai teisė

liūtai, beždžiones ir gyva

buvo mūsų pusėje, kurią palaikė ir respektavo visas
demokratinis pasaulis. Tai kodėl kaip tik dabar užsi

minti, kad Latvija ir Estija stovėjo kaip tik jėgos pu

sėje?

" '■» ■

1^, m, ■.1

R G.
..

tės.
feale žvėryno savo viloj
jau rengias gult aristo
kratės.“

(Nukelta J 5 pusi).

Antradienis,

liepos

7,

D B

1942

Poetas K, Binkis

U. S KARO LAIVAI AIRIJOS VANDENYSE

Xr

G

Xs
Darbai parodo meilės jė-1 — tai negalima abejoti,
denio ligi sočiai prisigers I
Olandų priežodis

MUSU GYVENIMAS IR DARBAI

(Atkelta iš 4 pusi.)
Daugiau 20 veikalų

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS ŽINIOS
Rožių ir Lelijų Klubo pik
Tėvu Marijonu
nikas bus liepos 12 d. Liepos
darže, 82nd ir. Kean Avė.
Bendradarbiu
Nuoširdžiai kviečiam visus
atsilankyti.
susirinkimas

Iš po Kazio Binkio plunks
nos išėjo iš viso apie 25 vei
kalai. Jis leidžia savo poe
ziją (“Eilėraščiai”, “Šimtas
Tėvų Marijonų Bendradar
pavasarių”), jis sudaro on
bių 26 skyriaus susirinkimas Viktoras Šniukšta gavo te
tologijas (poezijos rinkinius
įvyks liepos 7 d. 7:30 vai. legramą iš kariuomenės. Ra
kaip žmonių kūryba — “Dai
vakare Dievo Apvaizdos kny šo, kad jo sūnus Jonas din
nose”, poetų “Vainikuose”).
gyno kambary. Nuoširdžiai gęs. Reiškiam šeimynai už
Binkis puikiai sugebėjo su
kviečiam atsilankyti. Bus uojautą.
F. I.
kurti vaikams knygelių,
svarstoma svarbūs klausi
(“Kiškių sukilimas”, “Meš
keriotojas” ir k.), jis išvertė
mai.
Radio
Kiplingo, Hofmano sukurtus
Raudonojo Kryžiaus svar
dalykėlius ir net išvertė ope
bus susirinkimas įvyks lie šiandien, antradienį 7 vai.
ras Faustą ir Aidą. Pasku
pos 7 d. 7:30 vai. vak. Die vakare iš stoties WGES bus
tiniuoju metu jo sukurtasis
reguliaria
vo Apvaizdos knygyno kam transliuojamas
draminis veikalas iš moks
bary. Rožių Lelijų Klūbas antradienio radio progra
leivių ir mokytojų gyvenimo
tame susirinkime aukos de mas, leidžiamas Peoples Fur“Atžalynas” turėjo negirdė
šimt dolerių Raudonajam niture
di“°is Pr0^
tą pasisekimą — net latviai
ramo
išpildyme
dalyvauja
išsivertė ir statė Rygos te
Kryžiui. Tai pavyzdys ir ki
reguliario
štabo
artistai:
J.
atre. Binkis mokėjo gražiai
toms draugijoms.
Romanas, seserys Praninslinksminti liaudį savo eiliuo
kaitės, “dėdė” Vaitekūnas ir
tais feljetonais, kurie vėliau
kiti. Nepamirškite pasiklau-j
Šaunus išvažiavimas
buvo išspausdinti atskiromis
("Draug^i" Acme tęlephoio*
Hep. XXX •
knygelėmis K. Alijošiaus
Bridgeport. — Lietuvai syti.
J. A. Valstybių du karo laivai b. ». laivyno bazėje Lonvardu.
donderry, Airijoje. Vaizdo dugne matomi du naikintu Gelbėti pirmojo skyriaus su
vai, o priešakyje jų įgulos (Cablephoto from London, pas- sirinkimas įvyko birželio 30
Gyvenimo audrose
VVOLK STUDIO
1945 W."5‘ 35* Street
d. Šiame susirinkime pareikš
sed by U. S. Navy and British censors).
Tiesa, gal daugeliui buvo
ta, kad kun. S. Gaučio pa
neaiškus K. Binkio gyveni
gerbimui vakarienė puik Sai
mo kelias — čia jis į lietu Ištremtu lietuviu
liūdnas galas
pavyko, nes daug žmonių at
vių kalbą vertė internacio
silankė.
nalą. čia vėl už priklausy šeimos išblaškytos
Sąjungininkai manė 1917
Taip pat pranešta, kad lie
mą kairiųjų eserų partijai
m.
karą
baigti,
nes
karo
pa

pos 12 dieną rengiamas iš
Kaip gyvenimo praktika
sėdėjo 3 dienas kalėjime, čia rodo elgesyje su ištremtai jėgumo svoris visiškai buvo važiavimas į Labdarių ūkį.
paminėdamas 60 metų su siais — bolševikų sistema perėjęs į sąjungininkų pusę. Komisija išrinkta iš penkių
kaktį rašė knygelę “Anta-1 nesiskaito su žmoniškumo i Tačiau karas baigės tik 1918 asmenų, kuriai vadovauja
WHOLESALE
nas Smetona”, čia vėl išaukš taisyklėmis. Daugelis ištrem- m- sąjungininkų laimėjimu Stasė Petrauskaitė. Jei kas
tino lietuvį dvasininką, pa tų lietuvių šeimų skaudžiai
LKįUOR
norės važiuoti troku į Lab
rašydamas veikalą apie vys suardytos: tėvai vienur, mo-1 Vokietija jau buvo paėmu darių ūkį, tai prašom atvyk-1
ĮSTAIGA
S
kupą Motiejų Valančių. Kaip tinos kitur, o kartais vai- si iš sav0 krašto visa> k* ti prie 33 ir Lltuanica Avė.
ten bebūtų, nors kai kuriuos kai dar vėl atskirti. Štai vie- tik galėJ° duoti j03 tauU', 11 valandą ryto, iš ten dum“Ketųrių vėjų” poetus nu-, yms pavyzdys.: tik šiomis Vokiečių vadovybė vifluą yy- jgįme j gražią gamtą pakvėI&vcitojame
|)<» vI~q
pūtė vėjai į trečiąjį interna dienomis kun. J. Prunskū , rus nuo
Dmetų am- < pųotį grynu oru
M
Chivagocionalą, Binkis pasiliko ne- sužinojo savo ištremto tėvo; žiaus jau buvo paėmusi ir
abejotinas lietuvis patriotas.! adresą. jo motina ir kiti ar- i ja-”11 norėjo imti nuo 15 iki 60
REMKITE
SENĄ
berods, savo pažintimi ir nu- į
gįmįnės yra vidury Si-! mctlI amžiaus» bet šiam proListen to
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
sistatymais artimas Anta- biro, netoli nuo Obi upės, o jcktui smarkiai pasipriešino
PALANDECH
’
S
N. KANTER, sav.
nui Miškiniui.
senas 70 metų tėvas nuo jų vokiečių reichstagas.
MUTUAL LIUUOR CO.
atskirtas už kokių 700 ar
RADIO BROADCAST
Pranyko, kaip debesėlis
Dabar
atrodo,
kad
vokie

4707 So. Halsted St.
t
1,000 mylių, lageryje (kon
Penturteg a Program et
Telefonas: ’bOULEVAKD 0014
Dabar mes tuos ir kitus centracijos kempėse) prie čiai yra iš savo tautos pa
dalykus užmirštame su liū Jenisiejaus upės. Sibire, kur ėmę beveik viską ką galėjo, TUGOStAV FOLK MUŠK
dinčiais veidais susikaupę nėra kelių, kur susisiekimas o karui galo nematyti. Tai Every Saturday, 1 ta 2 P.M.
IHDElAh 1ŠPAKBAVIMAS MUSŲ
MILŽINIŠKO STARO MVZIKAprie kapo, kurs paslėpė kū daugiausia palaikomas gy gi atrodo, kad vokiečiai su STATION
LTNTV INSTRUMENTŲlauks
to
pačio
likimo,
kokį
rybingą lietuvį. Binkis dar vulių traukiamais vežimais
PASINAUDOKJT PROGA DABAR
UN Mfeyfes <fe» «f fe
KOL DAR NEIAPARDCOTI
neturėjo nė pilnų penkias ar ratais, toksai nuotolis y- sulaukė 1918 metais.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI,
SAXAPHONES.
FLUdešimties metų, jis dar ga ra labai didelis.
TES su ‘•cases" — $35,00. $37.50.
$45.00 Ir $75.00. Viai garantuoti
lėjo gyventi ir kurti, bet jis
longvum grojimui.
švystelėjo Lietuvos padan
KONCERTUI GUITARAI. ST’AGražiausias
Pasirinkimas
Jaunavedėms
NISKI MANDOLINAI, BANJOS,
gėje ir pranyko, kaip tas ži Sis tas iš SpringfieM’o
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.50. $8.50.
$12.50 iki $35.00.
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
bantis debesėlis, apie kurį
STRIUNINIAI BASAI — $80 00.
$125.00 Ir $150.00
BASO
Užsavo poezijoje rašė:
DENGALAS — $12.00. SMIČE(Atkelta iš 3 pusi.)
KAINOMIS
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAJHR BASAMS. -VIOLAS
ir
— Debesėliai šilkaspar- kuo greičiausiai bėgo nuo
CELLO — $1.50. $3.00, $5.00,
$10.30 tr $15.00. Striūnos dėl vi
niai, tos vietos, nes už minutės
sų vlrftiutnėtų iustrumentų. BASS
PILNAS PASIRINKIMAS
DRUMS, ŠNARE DRTT1ŠS - $ 1 8.50,
-Saulės blizgančioj švieso sprogo inžinas ir akimirks
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS,
CYMBOLS.
DRUM
je. ny lėktuvas paskendo lieps
SICTŲ IR KAILIŲ
HEADS pataisomi Jums palau
Lyg ant marių baltos bu- nose. Laimė, kad įgulos ne
kiant.
MOUTH PIEt'E visiems '•
brnss Ir *Teed” Instrumentams
Jaunavedėms
šyrai
ir
Suknelės
' rėš, ištiko didesnė nelaimė. Viepritaikomi Jflsij Iftporns.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
Mūsų Specialybė
Dangaus krikštole plau i nas tiktai ranką nulaužė, o
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnekioja. kitas šiaip susižeidė.
t*ms.
Trifibomn.
Snxa,phones.
Smulkoms lr Guitararns.
MODhKN

('IIM"| ..Tt.

ADVANCED PH<P*(MiRAPM Y

tOVVESI POSSIBi.t PKIt fcb
PMOM. I.AFAV ETTE 2*13

Kur pranyksta debesė
liai, 1
Niekas, niekas jų nežino«i*i
Ar jie tyrlaukiuos su
tirpsta
Ar plotmėje vandenyno.
K. J. Prauskis

Svarbus sus-mas
Federacijos Chicago aps
krities Rusirinkimas įvyks
trečiadienį, liepos 8 d. 8 vai.
vakare Aušros Vartų parap.
mokyklos kambary. Visi or
ganizacijų ir draugijų atstovai prašomi atvykti į susirinJumą
Vaidyba

Daug sykių teko pravažiuoti pro karišką dirbtuvę,
kurioj gaminami tankai (sa
koma, Sovietų Rusijai), Di
džiausios eilės gatavų tankų
iaukia išvežimo į paskirtus
kraštus. Kad tik jie pasiek
tų skirtas vietas, kad jų nenuskandintų. O tai dideli
daiktai ir pažiūrėjus net
šiurpas kūną nukrečia.
R. Maželi aus kie nė
— Vilkijoje kilo didelis
gaisras. Sudegė savivaldybės
Akiniai trobesiai ir buv. šau
lių namai. Gaisras kilo iš
savivaldybės ūkinio trobesio,
kuriame buvo gazolino miestelio elektrinė.

PEOPlfS CLOAK and BRIGAI SHOP

1711 W. 47th St.

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 (wbolesale) 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
ss

CRANE

CO.

Agentai pardavime
BERVVIND GENUINE POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
BERVVIND GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai $8.40
BERVVIND GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... $8.65
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
f

WHOLESALE
4

FURNITURE

>
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BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
Wasbers — Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE-

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
S?

NEZICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES UETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
Vienintėlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!

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

WHFC-1450 kil.
6755 So. VVestern Avenne

GOLDKTEIN’S MUSIC KRfKP
914 M*zwell St., Chicago.

Yards 2588

COAL

PIrane: GROvehiU 2242

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
-S

n A R A P Fra Gerla”8lM Dfeas nririf Mnaoa ROStes
L'/aDAMn Namų Materijai* Dar Žemomis Katnonfe.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ T
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !

PIRM PIRKIMO

stdcų

Atvyk | mflaų Jardą Ir apdiūif k sta
kt ir sAAtą rMį LENTŲ—MILL.WOHK IR NAMŲ IATERIJOLĄ. CMI pnfe. pnrfe. v4*kų. Alma tr Hatų. FAStTAHK SU
MCSŲ EKSPEKTABS d*l kmrtnfe
ctjofl ir pertaisymo namų.
APŠOKAVMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cadh arba Lengvais IšmnkAjlmais

Piotecf ion
♦or vour

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų jstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,600.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/C ęį. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ’ —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St

TeL VICtory 1272

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

‘ KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TOL. CALUMET 4113

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.
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Amerikos Nepriklausomybė
simbolinė Lietuvai - Daužvardis

Afittadlenis.

HOPKINS IR SUŽADĖTINĖ

X Marcelė Pakeltienė iš-)
rinkta ALRK Susivienymo
160 kuopos sekretore, atsi
sakius iš tų pareigų šrupšienei.
X Stulginskienė ir jos
duktė mokytoja Jadvyga, iš
Waterbury, Conn., lankosi
Chicagoje pas gimines ir pa
žįstamus. Tai žymi lietuvių
katalikų šeima. Stulginskienės kitos dvi dukros yra
slaugės.

Lietuvos Vyčių išvažiavimas sėkmingas
“Lietuva ypatingai yra
dėkinga Amerikai už jos
daugeriopą bei stiprią para
mą ir protekciją”, pareiškė
savo kalboje Lietuvos Vyčių
piknike Lietuvos konsulas
Chicagoje P. Daužvardis.
“Nuo Amerikos paramos,
nuo Prez. Roosevelto ir jo
vyriausybės
nusistatymo
Lietuva juridiniai tebėra ne
priklausoma-suverenė vals
tybė, nors faktinai ją valdo
naciškoji Vokietija ir pre
tenzijas į ją reiškia komu
nistinė Rusija. Tačiau nė
vienai, nė kitai Amerika
Lietuvos nepripažino ir nedvejojamai galima sakyti ne
pripažins”.
Konsulo kalbos liepos 4
d., Vytauto darže klausės
tūkstantinė minia, susirin
kusi kartu su Vyčiais pami
nėti Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimą. Tai meti
nis Vyčių išvažiavimas,, ku
ris ir šįmet puikiausiai pa
vyko.

“Amerika iš kolonijos iš
augo į metropoliją ir tapo
visų mažesnių bei taiką my
linčių valstybių globotoja.
Tą globą gyvai parodė praei
tam kare ir rodo bei vykdo
šiame kare. To pasėkoje vi
sos mažosios valstybės į ją
orientuojasi ir jai visiškos
pergalės linki.
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X V. Liepenė vis dar ser
ga ir gydosi namie 627 W.
18th St. Malonėkite ligonę
aplankyti.
X Kun. Ig. Albavičius, šv.
Antano parap. klebonas Ci
cero, kun. Alek. Baltutis, Gi
mimo Panelės švč. parap.
klebonas, buvę išvykę trum
pam poilsiui į Hilly, Minn.,
kur atostogaudami turėjo
gerą laimikį, nes sugavo apie 60 svarų žuvų.

X Moterų Są-gos pikni
kas. Moterų Są-gos Chica
gos apskritis rengia liepos
12 d. Labdarių “šv. Šeimy
nos ūky” pikniką. Komisijoj
dirba: K. Sriubienė, E. Stat
X Pranciška Ivanauskie X P. Senkevičienė po sun
kienė (2 kp. pirm.), Daunie nė, biznierka iš 18-tosios
kios operacijos grįžo iš li
nė, Rimdzienė, Galnaitė, Al. kolonijos, išvyko į Hinsdale,
goninės. Ji yra žinoma Die
Poškienė ir kitos. Komisija III., atostogauti.
vo Apvaizdos lietuvių para
maloniai visus ir visas kvie
Simbolinė šventė
X Tėvų Marijonui, broliu pijoje kaipo kilnių darbų rė
čia į šį pikniką atsilankyti.
“Tad Amerikos Nepriklau
kų ir novicijų rekolekcijos mėja ir palaikytoja.
somybės šventė yra ir Lie
X Antanina Leščinskienė prasideda šį vakarą Hins X J. G ri bau skas atstovau
ir Antanina Navikaitė liepos dale, III., seminarijoje. Re ja geriausias apdraudos ko
tuvos simbolinė nepriklauso
(“Draugas" Acme telephotol
mybės šventė. Nuo Ameri
mpanijas nuo ugnies ir įvai
Harry Hopkins, specialus Prezidento Roosevelto padė 2 dieną išvyko į Thompson, kolekcijos tęsis 8 dienas.
kos Nepriklausomybės Šven jėjas ir jo sužadėtinė Mrs. Louise Macy, buvusi New Yor- Conn., dviem savaitėm atos
X Prel. Julius Maciejaus- rių nelaimių. Jo ofisas ran
togų.
,
tės ir jos aukštųjų principų ko madų žinovė. Vestuvės įvyksiančios liepos 30 d.
kas, grįždamas iš kun. Ži- dasi 1500 So. 49th Ct. Cice
4 ’f
apsaugojimo ir karo laimė
X Pranas ir Antanina Juš danavičiaus jubiliejaus, va riečiai, reikale, atsiminkite
jimo priklausys ir Lietuvos
liepos 3 dieną išvyko į kar lankės “Draugo” redak savo tautietį, kreipkitės, jis
Gubernatorius Green kai
Nepriklausomybės šventės Karo paroda neįvyks
Sheboygan, Wis. pas brolį cijoje. šiandien prel. J. Ma- maloniai suteiks visas infor
ir Valstybės likimas. Tad
ir ten išbus kokią savaitę. ciejauskui sukako 51 metai macijas.
trūksta
pastatu
ragina
taupyti
Lietuva ir lietuvių tauta lin
■> ’ v '
kunigystės.
X J. Gribauskas, Jr., šv.
Illinois gubęrnatorius D. ’ X Moterų Są-gos
ki Amerikai karą laimėti ir
20 kuo
Kariuomenė savo reika Green įspėjo valstybės parei pa nutarė gausingai daly
Lietuvai bei lietuvių tautai
X Motiejus Kaupas, jo Antano spulkos sekretorius
laisvę ir nepriklausomybę lams užėmė Chicagos Inter gūnus, jog turi būti pradėta vauti lietuvių dienoje, įvyks žmona Ona, duktė Dolores su savo jauna žmona apsi
national amfiteatrą, kur bu ' griežtas taupumas, nes pas tančioje 25 liepos prie Da ir sūnus Vincas, detroitie gyveno adresu 1245 So. 48th
grąžinti.
vo manoma suruošti sąjuri- kutiniuoju laiku įvairios
čiai praeitą savaitę svečia Ct., Cicero, III. ir užsisakė
Tegyvuoja Amerika. Te- gininkų karo paroda. Dabar valstybės pajamos žymiai riaus Girėno paminklo.
vosi pas brolį ir brolienę “Draugą”. Kol gyveno J.
plinta jos kilnieji idealai po parodos suruošimas atidė sumažėjo ir jos dar suma
X Dominikas ir Magdale Juozą ir Stasę Kaupus, biz Gribauskas su tėvais, tai
visą pasaulį. Teužviešpatau- tas nėribotam laikui.
na Bendoriai, Chicago Hgts., nierius, kurie turi taverną skaitė tėvų “Draugą”, o da
žės.
ja Amerikos laisvė ir demo
Gubernatorius įspėjo, jog III., išleidžia į kariuomenę adresu 2100 West 23rd St. bar sukūręs šeimą ir apsi
Laimingi mes
Parodos
rengėjai
pareiš

kratija visur. Tebūna šioje
per sekamus tris metus žy antrą sūnų. Bendoriai išauk Malonūs detroitiečiai su vi gyvenęs kitur, užsisakė abu
kia,
jog
tuo
tarpu
Chicago

didžioje šventėje mūsų visų
lėjo gražiai du sūnus ir vie sa Kaupų gimine dalyvavo su žmona laikraštį “Drau
“Laimingi mes esame gy linkėjimas ir pranašavimas, je kito užtenkamai didelio miai sumažės gasolino tak
ną dukterį, kuri dabar yra praeitą šeštadienį Vyčių tra gas”. Tai pavyzdys kitoms
vendami laisvoje Ameriko kad Ameriką karą laimės ir pastato nėra, kur būtų gali sai, pirkimo taksai ir tt.
Šv. Kazimiero vienuolyne.
dicinėj dienoj, ir stebėjosi jaunoms poroms.
je, kur laisvė klesti, kur taiką diktuos; kad per Ame ma išstatyti parodai visus
X Šrupšai, Brighton Park Chicagos jaunimu. Ant ry X F. Judikinas, 1331 So.
žmogus yra žmogum. Mūsų rikos laimėjimą, laimės ir karo gaminius ir laimikius. Legionieriai rinks
gyventojai, pirko naują na tojaus, liepos 5 d., apleido 49th Avė. gavo nuo savo
tėvų bei protėvių žemėje, Lietuva, kad paskelbtas šū Buvo manyta suruošti paro
mą, Marąuette Park koloni Chicagą ir išvyko į namus. sūnaus iš kariuomenės laiš
Lietuvoje, jokios laisvės ne kis: “Be Nepriklausomos dą palapinėje, bet neįmano senus rekordus
bėra: žmogus ten yra oku Lietuvos negali būti teisin ma suspėti. Paroda buvo nu
Cook County Amerikos joj ir ten nusikelia gyventi,
X Ignas Sakalas dabar ką. Sūnus rašo, kad užbai
panto vergas ir įrankis”, gos taikos” — bus realizuo matyta suruošti rugpiūčio Legijono postai, kuriuose i šrupšai yra veiklūs katali atostogauja ir rūpestingai gęs mokyklą ir gavęs leite
kalbėjo konsulas.
yra 46,000 narių, pradės kiškose organizacijose. M. prižiūri, kad jo miela žmo nanto laipsnį. Garbė mums
tas ir agresoriams kelias į mėnesį.
rinkti senus rekordus (fo šrupšienė darbuojasi Labda na kuo greičiausiai pasveik lietuviams, kad iš mūsų tar
Tūkstančiai lietuvių ken Lietuvą ilgiems laikams už
po pasiekia vyrai aukštas
nografų plokšteles). šias rių 8 kuopoje ir ALRK Su tų.
čia baisiausias kančias ir stotas”.
vietas. F. Judikinai yra nuo
plokšteles jie parduos ir vė sivienymo 160 kuopoje ėjo
miršta nelaiku kaip okupuo
Karo bėdas palieka liau
X L. šimutis, “Draugo” latiniai “Draugo” skaityto
už gautuosius pinigus sekretorės pareigas iki gy
toj Lietuvoj taip Rusijoj ir
nupirks naujas plokšteles veno Brighton Park koloni redaktorius, vakar grįžo iš jai. Sveikiname Judikinus su
Riverview parke
Vokietijoj. Jie kentėdami ir Paprašė pagalbos
j sūnaus paaukštinimu.
atostogų.
joje.
kareiviams.
mirdami siunčia prispaudė
Tikimasi, kad visuomenė
• Esamais daviniai) tūkstan
jams prakeiksmą ir prašo pateko kalėjimai)
čiai Riverview parko lanky-, šį legionierių sumanymą
Viešpaties apsaugos ir pa
George Edgerton ir Ray- tojų iki šiol yra kareiviai. nuoširdžiai parems.
galbos Amerikai — visų
mond Kaski, McCoy hotel, Čia jie, kartu su savo drau
prispaustųjų užtarėjai.
949 W. Madison, sėdi kalėji gais ir šeimomis, laikinai Sauks kariuomenėn
Amerikos Nepriklausomy me, nes jie paprašė pagal pamiršta karo bėdas ir var
vyrus 1-B klasės
bės šventė — Liepos ketvir bos.
gus.
Pulk. Paul G. Armstrong,
toji diena — darosi viso de
Prie 4035 Congress st. jie
Daugelio parko atrakcijų Illinois karo tarnybon šau
mokratinio pasaulio simbo
paprašė dviejų praeivių pa tarpe yra taip vadinamoji kimo direktorius, pareiškė,
line nepriklausomybės šven
dėti pastumti jų automobi Į“Moon Rocket”, kuri vieno jog Illinois valstybės sure
te. Šitos šventės pagrindas lių. Staiga vienas praeivių
dai traukia jaunus ir senus. gistruotieji vyrai ir priskir
— Nepriklausomybės Dėklą
paklausė kieno tas automo Tai tartum. brlaivis ir tam ti prie 1-B klasės bus pra
racija — yra priimtina ir
bilius yra. Jaunuoliai pasi tikrais mekąniškais prietai dėti šaukti apribotai karo
PER
geistina kiekvienam laisvės
T I
leido bėgti.
sais sudaroma iliuzija, jog tarnybai nuo rugpiūčio 1
trokštančiam žmogui, o ypa
t I
Ir tik vėliau jie sužinojo, asmuo skrenda raketos grei dienos.
tingai mažosiom tautom-tau
čiu.
pu
Pulk. Armstrong pareiš
tom, kurios yra atsiskyru kad praeiviai buvo polici
Taip pat daugeliui įdomu kė, jog kariuomenė nutarusi
sios nuo imperijų ir pasi- ninkai, kurie pažino automo
reiškusios bei parodžiusios ibilių. Anksčiau automobi vadinamasis “Crazy Rib- sumažinti fizinius reikalavi
bon” kuris atrodo pašėlusiu mus, kad tokiu būdu kai
savo pajėgumą galinčiomis lius buvo pavogtas.
greičiu skrieja į kalnus ir [ kurie 1-B klasės vyrai būtų
būti nepriklausomomis vals
priimami ribotai karo tar
X Rožė Stankevičienė, pakalnes.
tybėmis. Viena iš tokių vais
nybai
ir galėtų pavaduoti
tybių yra Lietuvos Respubli 1636 So. 49th Avė. išvažia
vo į sesers vestuves, Bridgefiziniai pilnai sveikus ka
ka.
ville, Pa.
SKELBKITES “DRAUGE” rius.
Amerikos, Lietuvos
VYTAUTO
PARKE
paralelė
•

t

,

r
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$1000.00 U. S. WAR BONAIS

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniku

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.

“Lietuva atsiskirdama nuo
Rusijos imperijos, kaip Ame
rika nuo Britanijos imperi
jos, pareiškė pasauliui, kad
nutraukia suvereninius ry
šius su Rusija bei Vokietija
ir su visomis kitomis vals
tybėmis ir skaitosi savistove valstybe nuo 1918 m.
Vasario 16 d., taip kaip
Amerika skaitosi nepriklau
soma valstybe nuo 1776 m.
liepos 4 d.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TanpykH apaangotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateiti. Apart apdrandos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur-

Duodam paskolas už 4V2% ir aukščiau

pryzųl

STANDARD FEDERAL SAVINGS
4192

ARCHER AVENUE

Tel. VIROINIA

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.
1

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGOi
Jnstin Marklevrlrh, Pres. and Mgr.

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Kviečiame visus senus-jaunus

‘

ADMINISTRACIJA

1141

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

D.

C.

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