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Naciai Voronežo Nepaėmę, Sulaikyti
Amerikos lakūnai padegė
Amerika dabar Karo rei
kalams išleidžia kas minutę okupuotą Bengasi uostą
$173,333, kas valanda $10,Kovos Egipte laikinai sulaikytos
400,000, kasdien 250,000,000, kas mėnuo $7,500,000,- Britų milžiniški pasiruošimai
000.
LONDONAS, liepos 8d.— sparną, kad tuo būdu pris
Britų aviacijos žinių agen paustų ašies pajėgas prie
Apskaičiuota, kad šiais tūra šiandie paskelbė, jog pajūrio kelio į vakarus nuo
metais nuo Amerikos vieš pirmadienį po Amerikos EI Alamein.
kelių ir miestų gatvių pra aviacijos atakų nacių oku
nyks 4 milijonai automobi puotas Bengasi uostas, Li
lių, sekančiais metais 6 mi bijoj, buvo paskendęs dū-i
lijonai, 1944 metais 7 mili- muose. Atakos pravestos
jonai. O jei karas ir toliau dienos metu ir jose dalyvatęsis, tai 1947 metais priva- vo Jungtinių Valstybių ir
tiškų automobolių ir trokų britų lakūnai.
WASHINGTON, liepos 8
visiškai nebeliks.
Atakos metu pataikyta į d.— šiandie valstybės sekr.
ašies laivą uoste. Laivas Hull atsisakė paneigti ar pa
tuojaus susprogo.
tvirtinti pranešimus, jog
“The Catholic World,” Tė Vokiečiai ir italai uoste, Jungtinės Valstybės pasiū
vų Paulistų leidžiamas mė- kuris yra svarbus susisieki- liusios Vichy vyriausybei
nesinis laikraštis liepos mė-! mo jr reikmenų, tiekimo demilitarizuotą Prancūzijos
nėšio laidoje, užsiminęs apie punktas, pavartojo smarkų Ii vyno dalinių Aleksandrijoj
Maskvos - Londono - Wash- priešorlaivinį atsišaudymą. perkelti į Amerikos uostus.
ingtono sutartį, palietė ir
Pranešimas sako, jog iš
HHull pareiškė nagelįs
Pabaltijos Valstybių klausi atakos visi sunkieji fcomba- dabartiniu momentu diskumą. Rašė, kad Sovietų Ru nešiai saugiai grįžo į savo suoti šio klausimo. Kituose
sija reikalavo tas valstybes bazes.
atsakinguose sluogsniu o. s e
jai pripažinti, bet Amerika
sužinota, jog Amerika nori
griežtai pasipriešinus. Tai
LONDONAS, liepos 8d._ surasti patenkinimą išriši
vėl indomu tą laikraštį su Iš Zuricho gaunama žinis, mą problemos, susidariusios
gretinti su “The Common- jog vokiečių karo atstovai dėl ašies žygio į rytus Af
weal,” kurs tą sutartį aiš- pareiškę korespondentams, rikoje ir dėl buvimo Prancū
kino taip, buk Pabaltijo vai- p-a(j ašies ofensyva Egipte zijos laivų Aleksandrijoj.
stybės pavedamos Maskvos laikinai sulaikyta. Berlyno
Sakoma, jog britai pasiū
ponams ir kad tai esą gerai sluogsniai pareiškę, jog šiuo lę prancūzams perkelti lai
daroma. Iš Amerikos katali- metu dedamos visos pastan- vus į kitą britų uostą, kurio
kų laikraščių turbūt tik gOg pristatyti ašies kariuo- neliečia karas. Tuo tarpu
vienas “The Commonweal” meneį Afrikoje paramą ir Vichy vyriausybė pasiūliusi,
taip keistai išsiskyrė.
tęsti žygį Egiptan ir Pales kad laivams būtų leista grįž
tinon.
ti į Prancūzijos uostus ir jie
nebus leisti ašies naudoji
Kai Šv. Tėvas Dievo KūEGIPTAS, liepos 8 d.- mui.
no proga padare pareiškimą Mat.omai svarbiema jasiruotaikos reikalais tai po to -imams ofensyrai prieS
atsirado tokių, kurie pop;e- ašies kariuomenę, kuri šiuo Įspėja dėl optomizmo
žių už tai pavadino nacių metu pasitraukė per trisde
šalininku. Girdi, dabar ne šimt mylių nuo EI Alamein, apie situacija
laikąs apie taiką kalbėti. britų aštuntoji armija kon
WASHINGTON, liepos 8
Bet netrukus po to pasipylė centruoja milžinišką kiekį d.—Šiandie Prezidentas Roo
taikos reikalais laikraščiuo kariuomenės ir ginklų.
seveltas ir Pacifiko karo
se diskusijos, fimė pasirody
Besiruošdamas didžiąj ai taryba posėdyje apsvarstė
ti ir knygų. Žymiausia kny ofensyvai gen. Auchinleckas
padėtį Tolimuose ir Arti
ga išėjo buvusio prez. Hoo- pravedė spaudimą į Rommemuose Rytuose, kur padėtis
verio parašyta.
lio
kariuomenės šiaurinį esanti laikinai patenkinama,

Frontas Rusijoje

Rusai vokiečius sulaikę ir
naikina pirmuosius dalinius

Moscęw
•FENZA

SOVIET RUSS’A

Prancūzijos laivai
j Ameriką?

Prof. Wright, Chicagos
universiteto teisių skyriaus
vedėjas, pareiškė, kad teisių
apsisprendimo principas Pa
lestinai negali būti taiko
mas. Ten, profesorius sako.
pergriežtai susiduria žydai,
arabai ir krikščionys. TodėJ
Palestinoj turįs būt įkurtas
tarptautiškas valdymas.

Britų laivai kovoms
prieš nacius Karibų
.

,

......

jūroj, prie Meksikos

bet tarybos nariai pareiškė
po posėdžio, jog dar są peranksti būti tikriems.
Harold Butler, naujai paskirtas britų informacijų
viršininkas, pareiškė, jog
“šiuo metu daug priklauso
nuo įvykių Egipte. Atrodo,
jog šiuo momentu mes lai
komės. Jei tai yra teisybė,
visa situacija pagerėjo.”

WASHINGTON, liepos 8
d.—Informuotieji britų šiuo
gsniai vakar pareiškė, jog
netrukus britų laivyno dali
niai, kurie šiuo metu koope
ruoja su Jungtinių Valsty
bių laivynu Atlante, gali Mirė Turkijos
Prietaringi žmonės, kurie pradėti bendrai kovoti prieš
tiki, kad 13 yra nelaimingas ašies submarinus Karibų premjeras Saydam
numeris, savo tikėjimus pa- jūroje ir Meksikos įlankoje,
ANKARA, liepos 8 d.—
tvirtinti turi garą faktą. An
Pasak laivyno pranešimų
glijos premieras Churchill, pereitą mėnesį, atrodo, jog šiandie anksti ryte, nuo šir
parlamente aiškindama^ ne- laivų skandinimas Atlante dies atakos mirė Turkijos
pasisekimus Libijoj, pasakė, žymiai sumažėjo. Manoma, premjeras Refik Saydam,
kad birželio 13 diena buvus jog šis sumažėjimas įvyko, kuris buvo premjeru nuo
labai nelaiminga. Tą dieną nes sustiprinta sargyba At 1939 metų. Miręs premjeras
kovoję anglai netekę 230 lanto pakraščiuose. Paskuti- buvo 61 metų amžiaus.
tankų be uždavimo tolygio niuoju laiku nacių submari
Pusiau oficialiniai prane
smūgio priešui. Tai buvo nai daugiausia veikia Kari- šimai skelbia, jog premjero
pradžia viso nepasisekimo. 1 bų jūroje.
‘ pareigas laikinai eisiąs dr.

i
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Naciai sakosi, kad jie keliose vietose Rusijoje persime
tę per Dono upę ir perkirtę vienatinį sovietų geležinkelį,
kuriuo Maskva galėjo siųsti karo reikmenis pietinio fron
to sovietų armijoms. Paskutinėmis žiniomis, naciai užė
mę Voronežą, to geležinkelio centrą.

Naciai skelbia pasistūmėįę pirmyn
Fronte dalyvauja 200,000 vokiečių
—
Šiąnakt pranešta, jog savo
kontratakomis raudonoji ar
mija naikinanti vokiečių kaMASKVA, liepos 8 d

Nacių sabotažnikų
teismas prasidėjo Berlyno radio
VVASHINGTON, liepos 8
d. Astuonių nacių sabotažninkų, iškeltų Amerikos pa-|
jūryje vokiečių submarinais,
byla karo teisme prasidėjo
visu slaptumu. Oficialiai te
paskelbta, jog “Tardymas
prasidėjo.”
Apklausinėjiman buvo iš
Chicagos atkviesta Mrs. Ger
da Melind, kuri buvo maniu
si tapti vieno suimtųjų Herbert Haup, žmona ir vienuo
lika kitų asmenų.

Nesužinia Gestapo davė progos
Naciai pradeda
priimt Komuniją 400 kunigų
taikos ieškojimus
Slovėnijos "kunigai laikomi galvidese
LONDONAS.—Senam Slo
vėnijos trapistų vienuolyne,
kuris paverstas nacių kon
centracijos stovykla, buvo
tamsus rytas ir šaltas. Ke-

turi šimtai vyrų—vieni pa
senę, kiti jauni, vieni dar
tvirti, kiti jau nusilpę nuo
sunkaus stovyklos gyvenimo
—400 jų tyliai slenka pasie
niais juodo lagamino linkui.

STOCKHOLMAS, liepos 8
d.—Iš pranešimų iš Berlyno
paaiški, jog naciai vėl pra
deda taikos kampaniją. Ber
lyne skleidžiama gandai, jog
Anglija netrukus pasiūly
sianti taiką, kad išgelbėtų
savo imperiją. Tuo pačiu lai
ku naciai pareiškia, jog bet
kokių taikos pasiūlymų iš
Berlyno nesą galima tikėtis.
Tie patys gandai pažymi,
kad šie anglų pasiūlymai
Vokietijoj bus suprasti, nes
Vokietija nenorinti Angli
jos sugriauti, bet kaip tik
priešingai.

Vienas po kito — ketun
šimtai jų, visi kunigai—jie
prislenka prie juodo laga
mino ir priklaupia .., Tai
LONDONAS. — Lenkų buvo paprastusis tabernakukariuomenės vyskupas Jo lumas, kuriame buvo pats
Išganytojas — švenčiausias
seph Gavvlina, kuris šiuo
Sakramentas.
metu lanko lenkų kariuo
menės stovyklas pareiškė, Per Du Mėnesius.
jog sovietų vyriausybė te
Per du mėnesius su virš Gali perimti
belaiko 150 katalikų kuni nacių Gestapo neleido suim
gų belaisviais, kurie išde- tiesiems kunigams laikyti privačias padangas
WASHINGTON, liepos 8
portuoti į garsiąsias So- Mišių, priimti Komunijos ar
d.—Prezidentas Rooseveltas
(Nukelta į 2 pusi.)
lovkų salas. Pasak vysku
spaudos konferencijoj pareiš
po, į sovietų vyriausyl>ę
kė, jog jis stengiasi išgel
buvo kreiptasi, kad kuni Japonai atnaujino
bėti tautą, o ne gąsdiną ar
gai būtų paleisti, bet be
gumą ir kartu .' pastebėjo,
žygius
jog jei padėtis imtų blogėti,
teigiamų išdavų, šį vysku
po pareiškimą paskelbė
CHUNGKINGAS, liepos 8 gali pasidaryti būtina, kad
lenkų informacijų minis d.—Kiniečiams vis dar tebe vyriausybė paimtų savo ži
nion visas automobilių pa
terija Londone.
laikant savo rankose 25 my dangas.
Vyskupas Gaw!ina taip lių sektorių svarbaus ChekiJis aiškiai pažymėjo turįs
pat pareiškė, jog lenkų arigo - Kiangsi geležinkelio, vilčių, kad šio griežto žygio
kariuomenę Rusijoje ap japonai pradėjo naujas ata neteks imtis. Tuo pačiu lai
tarnauja 39 katalikai ka
ku jis paskelbė, jog dar ne
kas iš Nanchango.
pelionai lr 15 kitų kunigų
nutarta suvaržyti gasoiino
Pavėluoti pranešimai skel vartojimą visam krašte.
aptarnauja civilius lenkus
bia, jog pirmadienį japonam
Rusijoje.
Prezidentas taip pat pažy
pavykę prasiveržti į Feng- mėjo, jog esą aišku, kad se
changą ir Changshu, į piet-' nos gumos surinkimu nebus
Faik Euztrak, vidaus reika vakarius nuo Nanchango.
galima situacijos pilnai ati

Rusai nepaleidžia
150 kunigų

lų ministeris.

Sakoma, jog šiuo metu
Saydamas tapo premjeru vykstančios aršios kovos
prieš pat karą ir jo vedama šių dviejų miestų spylinkėse
politika išlaikė Turkiją neu Kinų pranešimai skelbia, jog
tralią ir jos teritorijas ne jų kariuomenė apsupusi pir
paliestas, nors jos kaimynai muosius japonų kariuome
buvo įtraukti į karo sukurį. nės būrius.

riuomenės pirmuosius dali
nius rytiniam krante, upės
Voronežo sektoriuje (mato
mai. Dono. upės. rytiniam
krante) ir sėkmingai atmu
šanti priešą ir jo bandymus
pereiti upę.

BERLYNAS, liepos 8d.—
paskelbė karo
vadovybės pranešimą, jog
pralaužtose rusų
linijose
tarp Kursko ir Charkovo pa
darytas dar didesnis ply
šys, kai tuo pačiu laiku di
delės rusų pajėgos esą ap
supta už Voronežo fronto.

MASKVA, liepos 8 d.Sovietų pranešimai skelbia,
jog maršalo Timošenkos ka
riuomenė, atsigavusi po pir
mųjų vokiečių 200,000 ka
riuomenės smūgių, sulaikė
vokiečius aukštumose į va
karus nuo Voronežo ir pada
rė naciams milžiniškus nuo
stolius.
Raudonosios armijos šta
bas, nežiūrint vokiečių pra
nešimų, jog Voronežas pa
imtas, skelbia, jog kovos telaevykstančios į vakarus nuo
šio svarbaus Maskvos-Rostovo geležinkelio centro.
Rusų Kontratakos.
Paskelbta, jog rusų kariuo
menė pasitraukusi Staryj
Oskol sektoriuje ir pravedusi kontratakas kitoje daly
je, kur esą .nukauta 3,000
vokiečių ir sunaikinta 80
sunkvežimių ir 35 tankai.
Sovietų informacijos biu
ras pareiškė, jog kovoms
prie Staryj Oskol vokiečiai
panaudoję rezervus ir pa
siuntę kovon 200 tankų. Ko
voje sunaikinta didelis jų
skaičius.

Maltoj pašauta 21
ašies orlaivis
VALETTA, Malta, liepos
8d.—Ašies bombanešiai pra
dėjo naujas masines atakas
Maltoje, britų tvirtovėje Vi
duržemio jūroje. Malta su
daro didelį pavojų gabena
miems reikmenims Romme
liui Afrikoje. Britų komuni
katas paskelbė, jog per pas
kutiniąsias 24 valandas pa
šauta dvidešimt vienas ašies
bombanešis ir daugelis kitų
sužalota.

taisyti.
VICHY, liepos 8 d.—Mar
šalas Petain šiandie kreipės
į Prancūzijos darbininkus,
kad jie savu noru vyktų Vo
kietijon dirbti.

WASHINGTON, liepos 8
d.—Už suėmimą nacių sabotažninkų FBI viršininkas
Hooveris ir agentai bus ap
dovanoti specialiu medalium.

Q

Roselande paruošia
mieji pikniko darbai
virte verda

DRAUGAS

Svarbus Šv. Kazimiero ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PARAPIJA IR JOS DR-JOS Į ĮSIKORĖ NEKALTO PRASIDĖJIMO P. ŠV. MARIJOS
Gvardijos sus-mas
Chicagoje, Bridgeporto kolonijos lietuviai ARBA TRUMPAI VARGDIENIŲ SESERŲ GILDĄ
Brighton Park. — DrauPirmas visuotinas susirinkimas bus liepos 14 d.
įgystė Gvardijos Pirma Div.
susipratę ir veiklūs

i Šv. Kazimiero Karai, penk
tadienį, liepos 10 dieną 7
I vai. vak. šaukia susirinkiAteinantį sekmadienj, lie- mą, kuris jvyks Nekalto Pripos 12 d. Visų Šventų para- sidėjimo šv. Panelės Maripija turės paskutinį šiųmeti- jos parapijos mokyklos kamnį savo pikniką. Pasiruoši- bary. Visi nariai kviečiami
mo darbas verda. Visi dar- laiku susirinkti, nes bus
bininkai organizuojasi, nes svarstoma svarbūs klausilaukia daug svečių ir rėmė- mai. Taip pat kviečiame atjų atsilankant. Ne tik sve-' silankyti ir tuos, kurie nočiai atvykę j pikniką, bet ir rėtų įsirašyti nariais.
visi kiti, kurie pirks tikietų
Valdyba
nors už 10 centų turės teisę
laimėti grynais pinigais 25
dolerius, 15-ką, 10-tį, ar 5- Tariam visiems
ius. Viso išlaimėjimams pa lietuvišką ačiū!
skirta 100 dolerių grynais,
Širdingiausiai tariam ačiū
kurie bus tuoj laimėtojams
visiems atsilankiusiems ir
išmokėti.
prisidėjusiems prie mūsų
jauniausio sūnaus Kaziuko
Roselando sodalietės
imokyklo3
užbaigimo vakaro.
mėgsta gamtą
Daug darbo ir energijos įMergaičių Sodalicija pa dėjo malonaus būdo šeimi
rapijoj kas kart stiprėja. ninkė Bludžienė ir jos pa
Neseniai ji šventė savo me gelbininkės Gub’stienė ir Bu
tines sukaktuves, o praei kauskienė. Jos viską skonin
tame sekmadienį organizuo gai ir rūpestingai paruošė,
tai dalyvavusios bažnyčioje o mergaitės gražiai prie sta
ankstyvose šv. Mišiose ir lų patarnavo. Mūsų vyriaupriėmusios šv. Komuniją, sis sūnus Steponas daug pa
padarė išvyką į Marąuette gelbėjo Kaziuko auklėjime
Parką Sand Dunes, Ind., kur ir tą vakarą vaišino svečius
linksmai praleido laiką žais- šaltu gėrimu. Muzikantai P.
damos, besidžiaugdainos gry Kass ir Bistras šauniai grienu oru ir žaliu parku ir be- ze.
irkluodamos laivelius po
Tat dar kartą tariam viGrand Calumet upę. Po pie soms ir visiems lietuvišką
tų į jų iškylą atvyko kun.' ačiū.
Grinius, kun. A. Deksnys
Kazimiera ir Antanas
ir John Thoth. Abu tėveliai
Deringiai
dalyvavo laivelių irklavimo,
lenktynėse.

Šimtas dolerių dovanų;
25 doleriai už 10 centų!

Ketvirtadienis, liepos 9, 1942

Gal būt, niekur visoj Amerikoj lietuviuose nėra to
kios plačios katekizacijos,
kaip šv. Jurgio parapijoj.
7ik nueik kada j kleboniją
ir štai rasi net visus kuni&us u^m^us katekizacija. Ne
v*enas protestonas mums yra Pasakę3’ kad katekizuoiamas Jis buvo mūsų kuni
gų su dideliu atsidėjimu. Vi
siems mums žinoma, kad
mūs parapijos kunigai eina
per namus ir kur tik randa
nuo bažnyčios nutolusius,
deda visas pastangas, kad
jį sutaikinti su Bažnyčia.

Jau buvo pranešta “Drau-Į ši Vargdienių Seserų Gildą
ge”, kad susiorganizavo dar jau įsikūrė, ir šaukia į šu
nauja kilniam tikslui dirbti sirinkimą, kuris įvyks antdraugija ir pasivadino Varg-1 radienį, liepos 14 d. Aušros
dienių Seserų Gildą, ši drau- į Vartų parapijos patalpose,
Grynai dvasinės Šv. Jur- gija padės jau apie dešimts 7:30 vai. vakare, į kurį nuo
gio parapijoj draugijos yra metų atvykusioms ir čia, A- širdžiai prašomi ir kviečiašios: Šv. Vardo draugija; ;menkoj, įsikūrusioms savo mi iš viso3 Chicagos, CiceŠv. Vincento De Paul drau- motiniškąjį namą Rytuose, ro ir apylinkės kolonijų atgija; Tretininkų Maldos dr- Thompson, Conn., būtent vykti ir įsirašyti nariais ir
gija; Apaštalystės Maldos Nekalto Prasidėjimo švenč.] padėti sunkų pradinį darbą
brolija; Gyvojo Rožančiaus Panos Marijos Seserims, ar- stumti pirmyn.
draugija; Amžinojo Rožan ba trumpiau, kaip jos kad
Kadangi kun. J. Dambraus
čiaus draugija; Marijos Vai- Lietuvoje vadinamos Varg- kas buvo pakviestas dvasios
kelių Legijono draugija ir dienės Seserys. Šios seserys Vadu šiai draugijai ir apsiMergaičių Sodalicijos drau-Į darbuojasi prie Tėvų Marigija. Šių draugijų nariai a- J jonų įstaigų — Rytuose ir
paštalauja savo malda ir čia, Vakaruose. Nors šios
seserys viešai visuomenėje DR. SELMA SODEIKA.
darbu.
O. D.
nesimato, bet visvien dirb
Iš šios trumpos apžval
damos prie Tėvų Marijonų
AKIS IŠTIRINEJA
gos matosi, kad Šv. Jurgio
— Thompson Conn. kolegi AKINIUS PRITAIKINA
parapijoj yra didelis skai
joje ir Marian Hills. Hinsčius draugijų. Yra pageidauOfise randasi kiti pataisymo
tina k a d visos šios draugi. dale, III., seminarijoje, įsi metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.
turėtų artimus ryšius su gijo gana daug prietelių ir
VALANDOS:
rėmėjų. Pastarais metais
Katalikų Federacija. Drau
Nuo
10
iki 5 vai kas dieną.
šie rėmėjai neorganizuotai
gijos prigulinčios prie Kata
Antradienio ir ketvirtadienio
surengdavo išvažiavimą ir
vakarais.
likų Federacijos moka $1.00
gelbėjo kiek galėjo, bet tas
137 No. Marion Street
į metus. Palaikant šioms
darbas nebuvo perdaug vai
Oak Park, Illinois
draugijoms artimus ryšius
singas ir kilo sumanymas,
(Prie kampo Lake St.)
su Federacija, bus sudaryta
kad būtinai reikia susiorga Telephone: — EUCLID 900.
tvirtesnė lietuviška katali
— REZIDENCIJA —
nizuoti į draugiją. Ir, štai,
kiška tvirtovė.
1441 So. SOth Avė., Cicero, DI
sas šias draugijas į krūvą.
Federacija visus Amerikos
lietuvius katalikus jungia į
vienybę.

Šis jų nuoširdus darbas
jau davė vaisių. Vaikai, ku
rie buvo nekrikštyti, daug
iš jų tapo pakrikštytais.
Žmonės, kurie vedė šeimyninį gyvenimą porose ant taisnių. per mūsų kunigų pastangas priėmė šliūbą bažny
čioj, kaip katalikui privalu.
Tie, kurie su Bažnyčia buvo
nutraukę ryšius, atliko ve
lykinę išpažintį, kitaip sa
kant susitaikė su Bažnyčia.
A. a. Antanas Ališauskas
per mūsų uolių kunigų pas
tangas mirė su Bažnyčia su
Šis rašinys buvo skaity
sitaikęs, jos palaiminimu ir
DR. VAITUSH, OPT.
palaidotas Šv. Kazimiero ka- tas liepos 1 d. Katalikų Fe
LIETUVIS
deracijos 26 skyriaus susi
Puoserinkime.
Debesylą
Daug kilnių sumanymų į
mūsų išeivijos gyvenimą yra įnešta iš šv. Jurgio pa Būkit Malonūs Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas
rapijos ribų. Daug išeivijos
Optometrically
Akių Specialistas
SAVO AKIMS!
Palengvina akių įtempimą, kuris
visuomeniniam gyvenime vei i Tik viena pora aklų visam gy
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
venimui.
Saugokite jas. leisdami
kėjų yra išmokę veikti Šv. iSegzaminuotl
Jas moderniSkiausia
svaigimo, akių aptemimo, nervuo400 kunigų
regėjimo mokslas
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
į Jurgio parapijoj. Ir “Drau metodą, kuria
Sodalicijos valdybą suda-!
gali suteikti.
so trumparegystę ir
toliregystę.
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METAI
PATYRIMO
go” red. L. Šimutis šioje pa pririnkime akinių, kurie pašalina Prirengia teisingai akinius. Visuo(Atkelta iš 1 pusi.)
ro pirm. Aldona Tumonyte.•
1 se atsitikimuose egzaminavimas da
visą aklų (tempimą. ..
rapijoj yra kurį laiką dir
sekr. Joana Gadeikytė, ižd. net aplankyti bažny{io5
romas su elektra parodančia ma
klaidas. Speciale atyda at
bęs. •
Bronė Draugelytė, dvasios
Dr. John J. Smetana žiausias
kreipiama į mokyklos vaikus.
Dviejose nacių okupuoto
vadu yra kun. B. Grinius.
Šv. Jurgio parapijoj ar tai
Kreivos akys atitaisomos.
sios Slovėnijos diocezijose iš
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
ekonominė, idealinė ar gry
vak. Seredomis nuo pietų, o NeOPTO M ETRISTAI
764 kunigų tik keturiolikai
dėlioj pagal sutartį.
nai dvasinė draugija visuo 1801 So. Ashland Avenue
Daugely atsitikimų akys atitaiso
leista pasilikti pareigoms.
Didelė padėka
Kampas
18-tos
met iš dvasios vadų ir žmo Telefonas: OANAL 0523, GhJcagc mos be akinių. Kainos pigiau kaip
Tie keturiolika buvo jau nepirma.
OFISO VALANDOS:
nių rado daug pritarimo.
kareiviu motinoms
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m.
neliai. Kiti išvežti į Mariboi
4712 South Ashland Av.
Trečiad. ir Seitad. 9:80 a. m.
Grynai ekonominės Šv. Jur
Phone YARDS 1373
Iki 7:0* p. m.
ir vėliau į Rajhenburgą, ne
gio
parapijos
draugijos
yn
Širdingai dėkoju visoms toli Kroatijos, kur jie apgy
Šaltimiero Kareivių Motinų vendinti trapistų vienuoly šios: Šv. Onos ir šv. Petro AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nėlės. Jos yra gerai veda
Klubo narėms ir šaltimierui i no galvidėse.
Ofiso ML VTRgtnia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
už aukas (26 dol.), surink-i p0 dvįejų mėnesių atga mos, gana turtingos ir rū
Beddendjos ML: BBVerly 8244
tas tos draugijoj susirinki- benta grupė naujų kunigų pinasi savo narių ligos ne
DR. A. W. PRUSIS
laimėse
ekonomine
būkle.
BR.
T.
DUNDULIS
me, š. m. birželio mėn. 26 d. neg
rytą Gestapo įsiveržt
6924 So. Western Avė.
Ekonominės ir pusiau ide- GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Chicago, m.
Aukos įteiktos ligonei Juoi L^PU_Ci,nl.,Vi™“Slą. ?±!alės
draugijos yra šios: SLR
OFISO VALANDOS:
zapavičienei, kuri yra labai Qe|je įr įsakė kunigams tuo4157 Archer Avenue
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
KA
15
kuopa,
Moterų
Sąjunneturtinga ir jau antri me- jau įšgįkraustyti.
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. k uuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
gos 1-ma ir 49-ta kuopos.
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
tai serga paralyžium. Ligo
nė buvo labai sujaudinta to- Netiesioginiai Pasitarnavo. . Šios draugijos rūpinasi ekoTrečiadieniais ir Šeštadienio vaka
Rea. 6958 80. Talman Ava.
rais pagal sutartį.
kiu kareivių motinų gera-j Vienuoliams nebebuvo lai- nomine ir ldeale savo aa™± Res. TeL OROvehiU 0617
Office ML HEMlock 4848
Tsl. CANai 6122
širdiškumu ir dėkoja visoms, j ko suvartoti švč. Sakramen ta,p ir tautos gerove. SLRK
kurios, nors pačios turėda- tą ir vienas vienuolių pasi- A tai yra turtu millj°nlne
DR. J. J. SIMONAITIS DR. S. BIEŽIS
mos širdy skausmo peilį, bet skubino sudėti Jį į savo la- į organizacija. Moterų Sąjun GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
ga irgi yra turtinga.
ir kito vargo pasigaili.
gaminėlį.
VaL: 2-4 ir 7—9 vak.
2201 VVest Cermak Rd.
Grynai idealės draugijos
“
Tokiu
būdu,
”
pareiškė
„
,
,
Ketvirtad.
ir
Nedėliomis
sonitarus.
Sofija Kunclenė,
vienas
slovėnų
kunigas ^.Jurgio parapijoj yra 2423 VVest Marquette Rd. Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
aukų rinkėja
karais ofisas uždarytas.
“Gestapo padedant, mūsų šios: šv. Kazimiero Akade
mijos
Rėmėjų
skyrius;
Šv.
REZIDENCIJA:
Viešpats iaplankė Savo ti
DR. STRIKOL’IS
Pranciškaus
Akademijos
Rė

3241
VVest 66th Place
Sį vakarą būtinai
kinčiuosius konccntraci jot
PHYSICIAN AND SURGEON
Tel.
REPublle 7868
mėjų skyrius; Marijonų Ben
stovykloj”...
4645 So. Ashland Avenue
pasiklausykite
dradarbių skyrius; Labda
Tsl. CANai 0257
Gestapo sargyba, kuri nuo
OFI8O VALANDOS:
Res. tel.: PROspect 6659
ringos Są-gos 5 kuopa; Šv. Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
latos budi stovyklą, pasivė
Budriko programos iš
Nedėliomis pagal eutartį.
DR. P. Z. ZALATORIS
lavo ir pasirodė, kai visa Jurgio parapijos dramatiš Office ML YARda 4787
Cicero stoties, VVHFC
kas
ratelis;
Šv.
Jurgio
para

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namų ML PROspect 1930
Komunija buvo išdalinta.
nuo 7 iki 8 vai. vakaro
pijos choras; šv. Jurgio pa
1821 So. Halsted Street
YARda 6921.
rapijos moterų choras; Ma- TeL
Ras.: KENvood 6107.
Recidencija: 6600 8o. Artesian Are.
Jau 13 metų kaip tuo pa Paliko dykumose netin žos Gėlelės choras; šv. Te
11 v. ryto iki 3 popiel
DR. A. J. BERTASH VALANDOS:
čiu laiku nuo 7 iki 8 vai. va i
«
’ i .
Į resėlės choras; šv. Jurgio
6 iki 0 vai. vakar*.
parapijos bern:ukų choras;
karo it WHFC radio stoties K8FI13 QGn VdnuenĮ
GYDYTOJAS IB 0HIRURGA8
yra leidžiami Juozo BudriKAIRO, liepos 8 d.—Pasi ŠV. Jurgio parapijos orkes- I Ofiso vaLi auo 1-3; nuo 6:30-8:00 Tel.: HEMLOCK 2061
756 VVest 35th Street
ko puiki radio programa traukdami britai iš Afrikos tras; šv. Jurgio par. mo-J
DR. JOSEPH KELLA
kiekvieną ketvirtadienį. Tad dykumos šaltiniuose paliko kyklos orkestras; Lietuvai
Kur kas yra geriau turėti
DANTISTAS
šį vakarą irgi išgirsite ge- vokiečiams tik žuvimi pas- Gelbėti Fondas ir Katalikų
Išminti,
negu
auksą.
6558 So. VVestern Avė.
rų dainininkų ir puikų vaiz- mirdusį vandenį, kuris neį Federacijos 26 skyrius. ViKas
bus
iitvermtngas
iki
delį, įvairių žinių ir gerą manomas gerti. Tai padary- sų šių draugijų vardai paOFISO VALANDOS:
muziką. Būtinai pasiklausy- ta pripilant į dykumą šalti- sako jų veiklos tikslus. Ka galui, tas bus išgelbėtas. Kaadien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
kite.
S. nius žuvų aliejaus.
(Mat 10. 22). vai. vak.: trečiadieniais nuo •
talikų Federacija jungia vi-

M.

Wt8 IM 1141

Tel.: Cicero 7681

LIETUVIAI

DR. P. ATKOčiONAS
DANTISTA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valhndos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.

ėmė, ir tuo pačiu kartu pri
ėmė šią draugiją laikyti su
sirinkimus po savo pastoge,
už tai malonūs viršminėtų
Vargdienių Seserų prieteliai
ir rėmėjai, kurie šios drau
gijos pageidavote, ir visi tie,
kurie norite būti nariais ir
padėti dirbti, malonėkite su
važiuoti kuo skaitlingiau
siai. Kaip žinote valdyba jau
išrinkta, tik reikia tartis ir
eiti prie aktualaus darbo.

Narys
LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akiniu*
ataakomlngal ui
prieinamą kainą

IOS F. BUDRIK
krautuvėje

3241 So. Halsted SI.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL BADIO PATAISYMO
PARAUKITE:

YARDS 8088

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
I Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

DAKTARAI
TeL YARda 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniaia
ir Šeštadieniais
V*l»ndrw 3 — 8 popiet.

DR. F. C. YYINSKUNAS

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANai 5969

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. VVALTER J. PHILLIPS

2158 VVest Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso ML CANai 2345
Ofiso vaL: 2—4 lr 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Rea: 7004 So. Fairfield Aven
Bea ML: HEMlock 3150 *
Tat YARde 2246

DR. C. VEZELIS
DANTI8TA8

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vai.: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.
Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
TsL CANai 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofiso Tel................

VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

DR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

(2-|ro* iuboe)

1913 So. Halsted St

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

TeL MIDvray 2880

Ohieago, Di

OFI8O VALANDOS:
Sekmadiesiais t ai pen pairai sutartį. Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 8
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8 JO ral. vak.
Rea telefonas SEElay 0434.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

DR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
Res. Tel.: Kenuood 4300
ir pagal eutartį.
VALANDOS
Res. 1625 So. 50th Avenue Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak
Nedėliomi* nuo 10 ik* 12 vai. dieną
Tel Cicero 1484
OFISO VALANDOS:

Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
• Emergency KEDZIE 2868

DR. A. JENKINS

Dr. Emily V. Krukas

(lietuvi*)
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street

4146 Archer Avenue
. Vai. 2-4 ir 6:20 : 8:30 P. M.
Trečiad. 2-4 P. M.

OFISO V ALA N DO 8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefoną* PROspect 6737
Namą telefoną* VTRglnia 2421

Tikrą draugą tik bėdoje
pažinsi.

REMKITE

“DBAUG4”

Ketvirtadienis, liepos 9, 1942

D KXū aSI

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus, 4204 S. ArcTier Avė., Chicago

galbą.

Vėmimas krauju, jei krau
jas yra skaisčiai raudonas,
reiškia kraujotekį iš plau
čių. Paprastai toks kraujas
atrodo lyg putos. Gelbėt ši
taip: paguldyti ligonį aukštelninką, padėti po pečiais
ir po galva keletą pagalvių
ar drabužių gniužulą, dėti
ant krūtinės šaltus kompre
sus.

Toks kraujas dažnai turi ! žiūrėk skirsnį “Nuodai ir
maltos kavos išvaizdą. Gel Antodotai”.
Žaizdos. Kiekviena žaizda,
bėt šitaip: paguldyti aukš1
kad
ir menkiausia būtų, jei
telninką, užlaikyti ramiai,
dėti ant pilvo ir prie kojų tinkamai neaprišta, gali užkarštus kompresus, skubiai sirožyti. Kiekvieną žaizdą
šaukti daktarą.
tuojau reikia gerai išmazgo
Vėmimas mėšlu reiškia ti atvirintame šiltame van
jog žarnos užsiblokavo arba denyje su pamuilėmis. Pas
susisuko. Tai yra labai pa kui reikia patepti su karbolium, po to užpilti ant
vojinga padėtis ir nelaimin
žaizdos alkoholio. Paskui ap
gąjį reikia kuo skubiausiai rišti su švariu bandažu. Jei
vežti į ligoninę.
švaraus aseptiško bandažo
Vėmimas apsinuodijus, — nesiranda, tai reikia švarų
skudurėlį išprosinti karštu
prosu (karštis užmuša esa
mus mikrobus) ir tik tuo
met tuo skudurėliu galima
aprišti žaizdą.

noja.
Ugny apsvilusį, gelbėk ši
taip: jei nelaimingasis nuo
skausmo silpsta, tai su dra
bužiais ir viskuo tuojau
žmogų pamerk gan šiltoje
vonioje. Šilto pieno vone dar
geriau. Šilta vonia silpstan
tį stiprina ir skausmus ma
Vėmimas tamsiu krauju,
žina. Atsargiai, nedėk šaltų
kompresų, nes nuo šaldan — reiškia kraujotekis pilve.
čių priemonių žmogus gali
mirti. Su dideliu atsargumu
reikia nuimti drabužius, kiad
neatplėštum prikepusios kū
no dalies, žaiždas reikia ap
tepti storai sodos košele. Jei
A. Jį A.
sodos nesiranda, tai aptepk
PRANCIŠKUS PLANČIŪNAS
su ricina, arba su vaselina,
Gyveno 1951 Canalport Avė., tel. Mansfield 6510.
arba su nesūdytu sviestu.
Mirė
Liepos 8, 1942, 10:00 vai. ryto, sulaukęs 58 m. amž.
Paskui skubiai vežk ligonį į
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Labūnavos parap.,
ligoninę, arba pas gydytoją.
Bučėnų kaimo.

PAGALBA NELAIMĖJE

(Tęsinys)
Sušalus), sustingus) žmo
gų reikia visą trinti su snie
gu šaltame kambaryje iki
atsigaus. Paskui įnešti ) vė
sų kambarį, ir tą kambarį
palengva laipsniškai apšildy
ti. Paskui galima duoti val
gyti šiltos sriubos. Kad ne
įvyktų plaučių uždegimas ar
kitokios pavojingos kompli
kacijos, tai būtinai reikia
gydytojo priežiūros.
Širšė ar vabalas kai įgiliii, ištrink įgiltą vietą su
amonijos skiediniu, ar su
paprasta druska, ar su svo
gūnu. Paskui uždėk šaltą
kompresą.’

Šuns įkandimas. Išmazgok
žaizdą karboliu, po to su
spiritu, paskui su muilu bei
šiltu vandeniu. Paskui dėk
ant žaizdos atliešuoto acto
(vinegar) šiltus kompresus,
vis juos pakeičiant kas 5
minutes. Daryk tai bent per
pora valandų, šunį neuž
mušk, bet stipriai pririšk ir
stebėk ar nėra pasiutęs. Jei
pasirodytų, jog šuva yra tik
rai pasiutęs, tuojau duok
žinią policijai arba dakta
rui, kurs nurodys Pasteuro
stotį. Pasteuro stotis teikia
vaistus nuo pasiutimo ir išgelbsti aprietąjį žmogų nuo
baisios mirties.
Ugnis, gaisras. Ištikus
gaisrui, visupirma gelbėk
žmogaus gyvastį, o ne tur
tą! Uždaryk namo duris, kad
traukimo nebūtų. Jei prisi
eina per liepsną bėgti, tai
apvyniok galvą ir liemenį
(ypač pilvą) drėgna kaldra,
kailiniais ar bent skudurais.
Užsidegus drabužiams, ne
stovėk stačias, nes liepsnos
kyla į viršų ir gali išdegin
ti akis ar galvą apsvilinti.
Gulkis ant žemės ir voliokis; berk ant savęs smėlį ar
žemę, ir slopink ugnį kuo
tik gali. Nebėk, nes nuo bė
gimo liepsna smarkiau lieps

Užsidegus drabužiams —
nebėk! Gulk ant žemės, voliokis ir vyniokis į viską kas
tik po ranka papuola. Jei
yra smilčių, berk ant savęs
smiltis; jei yra purvo žerk
ant savęs purvą. Gesink ug
nį, tik nebėk, nes nuo bėgi
mo ugnis dar smarkiau pleš
ka. Įsidėmėk, kad liepsnos
visada į viršų kyla, tad jei
stovėsi stačias, tai akis ga
li apsvilti, veidas gali ap
degti, o tai yra labai pavo- j
jinga.
Užspringusiam suduok ke
letą sykių su delnu į nuga
rą ir krūtinę. Jei tas negel
bėtų, tai pakark nelaimin
gąjį už kojų ir mušk su
kumščia į krūtinę; tik, žino
ma, taip pakorus) nelaikyk
ilgai. Teikiant dirbtiną al
savimą, dažnai pavyksta iš
stumti kąsnį iš paspringusio koserės.

Vėmimas. Pirm negu ką
darysi, reikia įsitikrinti ar
neišgėrė kokių nors nuodų,
arba ar nesuvalgė pasenusio-sugedusio maisto. Iš vė
malų išvaizdos bei kvapo
galima spręsti kas nelaimingąjam yra ir tik tuomet ga
lima teikti atatinkamą pa

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime brolį Aleksandrą ir brolienę
Marijoną Plančiūnus, brolio vaikus Albiną, jo moterį Felici
ją, Justiną (U. S. kariuomenėje), Aliciją Rasimienę ir jos
vyrą Stanislovą ir Eleanorą ir daug kitų giminių, draugų ir
pažįstamų.
Lietuvoje paliko brolį Albiną ir jo šeimą ir daug kitų gi
minių.
Velionis priklausė prie Lietuvių Brolių ir Seserų Susivie
nijimo draugijos.
Kūnas pašarvotas Skudo koplyčoje, 718 eWest 18th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Liepos 11 d., iš koplyčios
8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Brolis, Brolienė, Brolio Vaikai, Giminės ir Draugai.
Laidotuvių Direktorius S. M. Skudas, Tel. MONroe 3377.

DARBŲ

MAŠINŲ OPERATORRS Ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančius išinokinsim.
Turi būt suvirš IS metų amžiaus.
Atsišaukdamos kreipkitės prie BOLA8 PALl'TSIS. ant 4-to aukšto.

SKYRIUS

“DRAUGAS” H EI J1 VVANTF.D
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street

M. BORN & CO.

10(10 VVest Adams Street

Tel.: RANdolnh 9488-9489
nEI.P WANTED — VYRAI
MAŠINISTAI — du pirmo kleso
INSTltUMENT VYRAI su “all around” patyrimu. Defense darbai.
Pašaukite Mr. Olsen, Victory C050
ur asmeniškai atsišaukite po adresu:

3312 So. State Stri'et. iš užpakalio.
Alt.MOl lt RESEARCH FOUNDATION
ENGINE LATHE OPERATORIAI —

prie "gauge” lšdlrbimo, akylus dar
bas. patyrimas relkailng >t>. Moder
niška dirbtuvė, aukščiausia užmo
kestis mokama. Užtenkamai “over
time”. Neatsišauklt ■, Jeigu n''- sat"
patvrę šame d: rlirt
NATIONAL
VIETAI, PRODUCTS. 21 N. Ijoomls
BROWNE & SHARPE AUTOMATIC

MACHINE OPERATORIAI
Pasarga: Užklijuoti žaiz- 8CREW
ir 8ET-UP VYRAI. "Job shop” pa
tiktai. Pžtektinai '‘overtime"
1 dą su “Adhesive Zink Tapė” tyrimo
Ir naktimis darbo.
LINCOLN MFG.
yra pavojinga. Taipgi aptep CO., 2017 Fleteher Street.
MOLDERIAI, taipgi
ti žaizdą su lodina nepata . REIKALINGI
FLOĮOR ir SHAKE-OUT VYRAI. —
dirbti pilkos ge ežies "jobbin'j” founriu, nes kartais lodina įri dry.
Atsišaukite j T. L. ARZT FOUNtuoja ir žaizda greit neuž DRY CO., 4020 W. Seliubert.
gyja. Su didesnėmis žaizdo i PAPRASTI DARRININKAI reikalin
gi. Jokio patynno nereikalaujama.
mis visada reikia eiti pas Pastovūs darbai, gera užmokestis.
COLUMBIA MĖTAU CO.
daktarą. Ypač įsidūrimai y4550 VViv-t Lexlngton
ra pavojinga, nes galima
TOOL & DIE MAKER — Irt elass,
gauti kraujo užnuodyjimą. ir TOOL ROOM MAŠINISTAS reika

lingi. Atsišaukite sekančiai:

430 So. Green Street
ITILITY TOOL * DIE VVORKS

AČHING-STIFF
SORE MUSCLES

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. VValter Nutow. 2200 VV. 37th St.,
Chicago, III., tel. LAFayette 6098.

GREITUI
palengrvinimul —
patrinkite su Musterole. Iš
braukimas su šiuo “CounterIrrltant” aktualiai gelbėja lr
gydo skaudančius musculus.

Geresnis negu “roustard plaster”! Daromas 3-jų stiprumų.

A. + A.
ANTANAS TEBELSKIS
Mirė Liepos 8 d., 1942 m., 5:45 vai. ryto, sulaukęs pusės
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Panemunėlio pa
rapijos, Užusienio kaimo.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Anastaziją (po tėvais
Ruželaitė), sūnų Antana, marčią Jadvigą ir 3 anukus, 2
dukteris Anastaziją, žentą Adolfą Kesiūną, anūkę ir Akviliną, švogerį Bruno, jo moterį Angelia Stankus ir ju šeimą,
švogerką Gracildą, jos vyrą Juozaną Ukanių, pusbroli Juoza
pą, jo moterį ir Šarkų šeimą (Brooklyn, N. '-Y.) ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.
Lietuvoje paliko brolį Joną,' jo moterį ir jų ž-dmą.
Kūnas pašarvotas namuose, 4018 So. Rockwell St., tel.
Lafayette 2820.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Liepos 13 d., iš namų 8:30
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasid. švenč. Panelės
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero
kapines.

(Įsteigta 1889 m.).

PAMINKLAI

HELP VV’ANTED — MOTERYS
“DRAUGO”

OPERATORES reikalingos prie “sin
gle needie” mašinų. Pilnai patyru
sios prie siuvime rayon >1re«iu, sejonų. ir Jaeketų. Geras uždarbis.
KOHACH BROS., 913 W. Vau Buren

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS
Taisome visokius piūklus. Taisymai
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogne”
kainavimo surašo.
Prisiųskite piūklus paštu "parcei
post.”
28

NO. T.OOMIH STREET
TEL. MONroe 1397

BUENOS AIRES, liepos
7d.—Pereitą naktį Argenti
nos prezidentas Castillo pa
kartotinai patvirtino Argen
tinos neutralitetą, kai vyriajusybė priėmė Vokietijos
atsiprašymą ir pasižadėjimą
atlyginti už nuskandinimą
krovinių laivo Rio Tercero.
Vyriausybė rado vokiečių
pareiškimą “patenkinamą.”
Užsienio ministeris laik
raštininkams pareiškė, jog
vokiečių pasižadėjimas, kad
“vokiečių submarinų komen
dantas niekados nenorėtų ty
čiomis įžeisti Argentinos vė
liavos” buvęs kategoriškas
ir Argentinai patenkinamas.

r
(!) NULIŪDIMO
I

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

MENIŠKI — VERTINGI

ADS

Laidotuvėmis rūpinasi brolis Aleksandras Plančiūnas.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Marti, Dukterys, Žentas, Anūkai,
Švogeris, švogerką, Pusbrolis ir Giminės.

PETER TROOST
MONUMENT CO.

CLASSIFIED

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

ANTANAS YOCAS
Mirė liepos 7 d., 1942 m., 5
vai. ryto. sulaukęs pusės amž.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Gimęs Lietuvoje.
Kilo iš
šaulių apskr., Kuršeinių par.
Siaurumaičių kaimo.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dide''ame nuliūdime:
2 bro'ius — Jonų. ir jo šeimų
ir Kazimierų, ir dau? kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

IJetuvoje paliko broli Jur
gį ir seserį Teklę lr jų šeimas.

6812 So. Western Ave„ Chicago

Kūnas pašarvotas Laebawiez
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 10 d. IŠ konlvčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas }
Aušros Vartų parap. bažnyčių,
ku-ioje Įvyks g’du'ingos pa
maldos už veli nio siela. Po
p -maldų bus nulydėtas į švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
g minės, draugus Ir paž'Stanius
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

VALANDOJE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

Broliai, Giminės ir

Draugai.

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

Izildot. direkt Liehawlcz ir
Sūnai, tel. CANal 2515.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

ši firma viri 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected

Anyvvhere

P. J. RIDIKAS

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

LaiMnii Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBULANCE Dieną Ir NaktĮ

Member of the Llthiianlnn Chamher of Commeroe.

MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublIc 4298

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

I

z

8354 South Halsted Ttreet

4848 South Callfornia Avenne

Skyrius: 710 VVest IRth Street

Tel. LAFayette 3572

Viai

telefonai:

YARds

1419

ANTANAS M. PHILLIPS
I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

J. LIULEVIČIUS

3807 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

MAŽEIKA

ir

EVANAUSKAS

4605-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAVVICZ IR SŪNAI

8819 Lltnanlca Avenue

Tel. YARDS 1741-1742

2814 West 2Srd Place

Tel. YARda 1138-1139

Tel. CANal 2515

LEONARD F. BUKAUSKAS

M47 SOUTH FAIRFIELD AVENUK
Tel. LAFayette 0727

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

A

Z 1*2• <

s?L ,•

42-44 East 1081h Street

Tel. PULlman 1270

10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

I

D B A U GXB

4

DRAUGAS
THE LITHUANIAN D,KILY FRIEND
H South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholie Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
lonths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in ••Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mė-W8vuns — $2.00;
fienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų,
tedakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
aštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koresponlentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma'inėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant polenikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin neiedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
lUnder the Act of March 3, 1879.

les remiame Rusijos žmones
Amerikos komunistų spaudi ir kalbėtojai Rusijos
įmonių ryžtingumą ir heroiškumą žūtbūtiniame kare
ių užpuolikais Vokietijos naciais stengiasi panaudoti
gryniausiai komunistiškai propagandai. Už tą Rusijos
įmonių nepaprastai didelį aukojimąsi kreditą duoda
ik komunistams.
Gerą atsakymą šiuo klausimu komunistų agentams
davė didžiausio pasauly žydų dienraščio “Jewish Daily
Tonvard” (išeinančio New Yorke) redaktorius Abraįam Cahan, kuris tą įtakingąjį dienraštį redaguoja
zirš 41 metų.
Šis senas ir garbingas žydų žurnalistas ir veikėjas

Ir mes nė kiek neabejojame, kad anksčiau ar vėliau
visi diktatoriai bus sutriuškinti. Kad tai įvyktų grei
čiau, visiems reikia visomis savo jėgomis dėtis prie
Jungtinių Valstybių ir jos santarvininkų karo reikalų.

Amerikos komunistų partijos finansų sekretorius Robert William Wiener, kurio tikroji pavardė yra Welwel
Warszower, buvo nuteistas kalėti dėl suklastavimo pa
so. Nuo tos bausmės jisai norėjo išsisukti. Bet nepa
vyko. Federalinio teismo teisėjas Knox davė parėdy
mą, kad Warszower bausmę kalėjime tuoj turi pradėti.
Taigi, jau kelintas Amerikos komunistų vadas pa
tenka į kalėjimą dėl dokumentų klastavimo. Tai aiš
kiai rodo, kokie tipai sėdi komunistų partijos viršū
nėse ir ko yra vertas jų vadovaujamas komunistinis
sąjūdis.

Graži mintis
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj praėjusiame
seime, kaip vakar trumpai rašėm, buvo gražių, patrijotiškų ir kartu jaudinančių momentų. Vienas iš jų, tai
išdalinimas gražių ženklų tiems seimo delegatams tė
vams, kurių sūnai tarnauja Jungtinių Valstybių ka
riuomenėj. Tėvų, turinčių kariuomenėj savo sūnus, pa
sirodė seime buvo gana daug.
Tuos pažymėjimus sumanė ir paruošė LRKSA 4-toji
(Penn.) apskritis. Juos centro valdyba užgyrė ir jie
bus teikiami visiems U. S. kareivių tėvams Sus-mo
nariams.
Šis sumanymas yra gražus ir siūlytinas visoms ki
toms mūsų organizacijoms.

Antanas Nausėda

Komunistą verksmas
Ne be reikalo Vokietijos naciai yra užsimoję sutremp
ti krikščionybę, kuri amžiais gynė žmogaus teises, jo
aisvę ir rūpinosi jo medžiagine gerove. Paneigdami
trikščionybę ir prieš ją žiauriai kovodami, jos vieton
iškėlė pagoniškąjį nacių tikėjimą su kitų tautų neapycanta, su tikslu jas pavergti ir sunaikinti, su sieki
mu visą žmogų padaryti baudžiauninku, vergu.
Kad Hitleris to siekia, apie tai šiandien nebėra jo
kios abejonės.
Prieš pora dienų per Stockholmą iš Vokietijos pa
siekė Ameriką šiurpulingos žinios, jog pavergtųjų kraš
tų, pirmoj vietoj Rytų Europos, darbininkus nacių val
džia pardavinėja Vokietijos pramonininkams. Parduotas
darbininkas neturi jokių teisių. Jis dirbs tai, ką jam
įsakys dirbti; ar jam už darbą mokės, ar ne — tai
darbdavio reikalas; kiek valandų ir kokiomis sąlygo
mis darbininkas dirbs — tai pareina nuo pramoninin
ko. Ir, suprantama, skundams, prašymams, etreikams
vietos būti negali. Pramonininkas, nusipirkęs darbinin
ką, gali elgtis su juo lyg su kokiu gyvuliu.
Lietuvos žmonės savo laiku yra pergyvenę skaudžius,
kruvinus baudžiavos laikus, kuriais dvarininkai ir val
džios pareigūnai su valstiečiais elgdavosi žiauriau ne
gu su gyvuliais. Tuos laikus, kai kuriais atžvilgiais
dar žiauresnius, užsimojo grąžinti Lietuvoj ir visur ki
tur kruvinieji diktatoriai. Kadangi krikščionybė griež
čiausiomis priemonėmis priešinasi pragariškiems dik
tatorių tikslams, todėl jie ir stengiasi ją sunaikinti.
Dėl to demokratijos šiandien veda karą ne vien dėl
valstybių ribų, ne vien ekonominiais sumetimais, bet
dėl išgelbėjimo krikščionybės, dėl sutriuškinimo dik
tatorių su jų visais pagoniškais siekimais. Demokra
tijos kariauja už žmogaus teises ir jo laisves, kurias
gataai Sutvėrėjas jam yra davęs.

NEKARINIS, BEI LANDŽIOJA KARO FRONTUOSE
Iš praeities žvelgiant į ateitį. - Laimi tas, kas
iki galo ištveria. -1917 metais atrodė,
kad anglai turės pasiduoti?

Komunistą vadas kalėjiman

Prieš pora savaičių mirė plačiai žinomas lietuvių vei
kėjas Chicagoje Antanas Nausėda. Nors truputį ir pa
vėluotai, bet vis tik matome reikalą bent trumpai įver
lako:
“Tarp mūsų simpatijų ir teikiamos pagalbos Rusi tinti velionies nudirbtus darbus.
A. a. A. Nausėda darbavosi Chicagos lietuvių kata
jai ir mūsų jausmų kas link šio krašto komunistų,
kurie dabar padeda laiko bombas įvairiose strategi likų visuomenėj per daug metų. Jis darbavosi ne tik
nėse vietose su viltimi jas eksplioduoti po karo, turi Šv. Mykolo parapijai, bet beveik visoms mūsų idėji
būti apibrėžta aiški demarkacijos linija. Yra didžiau nėms organizacijoms ir mūsų spaudai. Bet ar tik nesias pasauly skirtumas tarp heroiškų Rusijos žmo daugiausia yra dirbęs Lietuvių R. K. Labdarių Sąjun
gai, kuriai velionis per daug metų pirmininkavo. Ji
nių ir kominterno agentų Jungtinėse Valstybėse.”
sai
sąjungai vadovavo tuo metu, kuomet buvo stato
Šį pareiškimą Abraham Cahan padarė spaudus at
ma Šv. Kryžiaus ligoninė. Šiame darbe jam teko daug
stovams savo gimtadienio proga.
Komunistams, kaip jau ne vieną karią šioje vietoje savo jėgų įdėti. Pastačius ligoninę, velionis griežtai
)uvo rašyta, ne tiek rūpi gelbėti Rusiją ir jos žmones, stovėjo už tai, kad labdariai tuoj nupirktų ūkį ir ruoš
iek naudotis esama padėtimi komunistiškai propagan tus ten statyti našlaičių ir senelių prieglaudą. Jo troš
dai skleisti ir ruoštis versti ir šio ir kitų kraštų de- kimas buvo realizuotas — ūkis nupirktas.
Ne be jaunas, tiesa, buvo velionis, bet dar daug il
nokratinę santvarką. Tai yra aiškiausias jų pačių pa
giau
galėjo gyventi ir visuomenei dirbti. Tačiau gy
sirinktas tikslas.
Amerika, taip stipriai remdama Rusiją, neturi gal venimo našta palaužė šį darbštų vyrą, veikėją ir pa
voj gelbėti komunizmą, bet padeda Rusijos žmonėms vyzdingą šeimos galvą, kurs savo vaikams davė aukštą
Lpaiginti nuo užpuolikų nacių ir tuo pačiu visus karo mokslą ir tinkamą išauklėjimą. Jo mirtis — nuostolis
rontus sustiprinti kovoje prieš naujosios gadynės siau- ir visuomenei ir šeimai.
>ą — nacizmą.

irąžina baudžiavą - vergiją

Ketvirtadienis, liepos 9, 1942

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 8 d.).

švedų kalba knyga apie
Lietuvą.... Juo toliau juo la
biau platusis pasaulis suži
no apie Lietuvą, švedų me
no laikraštis “Ord Och Bild”
leidžia Igno Šeiniaus para
šytą švedų kalba knygą apie Lietuvos meną.

«

Ukrainos nepriklausomy

bė.... Ukrainų komitetas ga
lų gale paskelbė Ukrainos
nepriklausomybę. Tai pada
rė prieš laikinosios Rusijos
vyriausybės norą. Patirta,
kad ukrainų nepriklausomy
bei stipriai priešinasi lenkai,
kurie svajoja žymią Ukrai
nos dalį pasigrobti sau.
•
Jono Tananevlčlaus byla...
Prasidėjo teisme byla Jono
Tananevičiaus, kuris turėjo
banką Bridgeporte, Ch’cagoj, prie Morgan ir 33 gat
vių. Jo bankas užsidarė.
•
Kun. J. židanavičius mi
nėjo sukaktį.... Am3terdam,
N. Y., lietuvių parapijos kle
bonas kun. Juozas Židana
vičius minėjo 25 metų kuni
gystės jubiliejų.

Town of Lake, Chicago....
Šv. Kryžiaus parap. mokyk
lą šiemet baigė šie: C. Milaševičiūtė, Z. Bajorynaitė, Z.
Jurgaičiūtė, M. Bartušaitė,
A. Brazauskaitė, J' Jasulai
tis, S. Ambrozevičius, F. ša
rauskas. Diplomus jiems įteikė kun. A. Skripka.
Panaikina degtinę,.... Va
kar senatas 54 balsais prieš
34 pravedė įstatymą, kuriuo
karo metu visose Jungtinė

1917 m. vasario 1 d. vo-|
kiečiai paskelbė neribotą povandeninių laivų karą. Tada jie turėjo pasistatydinę
nemaža naujų povandeninių
laivų, kurie buvo labai pa
vojingi sąjungininkams. Pra
džioje vokiečiams povande
ninis karas labai gerai se
kės.

kiečiai paskandino 153,899 £įų povandeniniais laivais.

tonų britų prekybos laivų;
vasario mėnesį jie paskan
dino 310,868 tonas anglų lai
vų, kovo mėnesį buvo pas
kandinta 352,344 anglų ir
daug neutraliųjų valstybių
laivų. Iš viso kovo mėnesį
vokiečiai savo povandeni
niais laivais paskandino 630,000 tonų laivų. Balandžio
mėnesį vokiečių povandeni
niai laivai paskandino 526,447 tonas anglų laivų. Tai
buvo pats blogiausias an
glams mėnuo. Vokiečių po
vandeniniai laivai 1917 m.
anglams įvarė baimės. An
glai pradėjo rimtai abejoti,
ar neteks tik kapituliuoti
prieš vokiečius.
Anglai nekapituliavo, bet
vokiečiai turėjo 1918 m. pra
šyti taikos.

Britai pradėjo ieškoti bū
dų, kaip čia apsisaugojus
nuo vokiečių povandeninių
laivų. Anglų admirolai ne
turėjo priemonių sėkmingai
nuo vokiečių povandeninių
laivų gintis. Jie siūlė kuo
daugiausia statyti naujų pre
kybos laivų, kad galima bū
tų pakeisti tuos, kuriuos vo
kiečiai paskandina. Taip pat
anglai rekvizavo neutralių
jų valstybių laivus, kurie bu
vo anglų uostuose. Vokiečių
povandeninių
laivų fpasiseki-,'
. .
, .
mas visiems rodė, kad Anglijia. greitai nebegalės pri
sistatyti sau maisto ir ža
liavų ir turės nusileisti vo
kiečiams.

Darbai ir seimai

vį* turi prie to prisidėti įr nebūtį “slekeriu”.

Konvojų reikšmė
jūrų kare

ro laivynas turėjo tiek. daug
nedidelių greitų karo laivų,
kurie buvo parengti kovai
su torpedomis, šie laivai juk
1917 m. sausio mėnesy vo- galėjo apsidirbti su vokie-

Brooklyno lietuvių komunistų šlamštas “Laisvė” ver se Valstybėse bus uždraus
kia krokodilio ašaromis, kaip pastebi “Darbininkas”, ta gaminti ir pardavinėti
kad vienos jų organizacijos nariai atsisako mokėti mo degtinę.
kesnius. Dėl to “Darbininkas” taip rašo:
BERLYNAS PO ORINIŲ ATAKŲ
“Galima tik pasidžiaugti, kad komunistų suklai
dinti darbininkai jau pradeda pažinti komunistus —
vilkus avių kailiuose.
Komunizmas yra vergija. Darbininkas, kuris re
mia komunizmą, pats sau neria kilpą ant kaklo. Ko
munizmas nepripažįsta tautybės; komunizmas prie
šingas demokratijos principams; komunizmas siekia
žiaurios diktatūros visose šalyse. Taigi visai protin
gai daro tie darbininkai, kurie ne tik patys neremia
komunizmo ir komunistinių organizacijų, bet ir ki
tus darbininkus įspėja, kad neremtų. Protingai daro
ir tie darbininkai, kurie pažinę komunizmo žiauru
mą ir pavojingumą, šalinasi nuo jo, kaip nuo bai
siausios ligos.”
•

“Sandira” rašo, kad yra žmonių, kurie perdaug di
delių vilčių deda į seimus. Esą — į seimus žiūri, kaip
į kokį lordą. “Nei seimai, nei kas kitas nesugebės iš
galvoti kokios nors magiškos formulės, kuri pagelbė
tų be triūso ir pasiaukojimo atsiekti ką nors geres
nio” — sako šis laikraštis ir toliau daro tokią išvadą:
“Mes trokštame išvaduoti Lietuvą, mes norime pa
laikyti savo kalbą, kultūrą, spaudą; svajojame ir
apie daugelį kitų uždavinių, kaip tai apie išauginimą didesnių ir tvirtesnių organizacijų, iškėlimą lie
tuvių vardo ir pasirodymą, kad mes nuoširdžiai gi
nam šią šalį.
Vis tai dideli dalykai, kurių seimuose neatliksim,
bėgyje keletos dienų. Čia reikalinga visos išeivijos
kooperacija ir parama. Kiekvienas susipratęs lietu

Civiliai žmonės, pirmiaušia pirkliai, davė mintį lydėti prekybinius laivus ka
ro apsaugoje. Juk anglų ka-

Todėl buvo įsakyta suorga
nizuoti prekybinių laivų ly
dėjimą arba konvojų. Pra
dėjo veikti konvojai. Tuo
jau paaiškėjo, kad tai labai
gera apsauga prekybos lai
vams, nes iš 413.000 konvo
jų apsaugoje plaukusių lai
vų žuvo tik 9 laivai. Žino
ma, vokiečių povandeniniai
laivai lysdavo prie konvojų,
bet juos tuojau užpuldavo
naikintuvai ir specialiomis
bombomis sunaikindavo. Lai
kui bėgant povandeninių lai
vų nuostoliai darės didesni
už prekybinių laivų nuosto
lius.

Povandeninių laivų karas
1917 m. pradžioje buvo la
bai pavojingas, o metų ga
le visai nustojo to savo pa
vojingumo. Prieš kiekvieną
puolamąjį ginklą atsiranda
ir ginamasis ginklas. Taip
buvo aname kare, taip yra
ir dabar. Todėl nėra ko nu
siminti, jei Amerikai dabar
tenka nukentėti dėl povan
deninių vokiečių laivų, ateis
laikas — oi smarkiai nuken
tės naciai nuo Amerikos jė
gų*
O ką sako ši diena

Su atydumu sekam karo
frontus. Kiek nerimo suke~~ ”
,kada įsgirsta“a mumyse,
me, kad čia ar ten Jungti
nėms Tautoms nepasisekė.
Juk atrodė, Viduriniai Ry
tai kabo ant plauko, rodos,
čia tuojau truks. Bet žiūrėk
Rommel armija sulaikyta ir
Jungtinių Tautų jėgos šian
dien dominuoja Egipte.

Uždusę Rommel kariai bėgo tyrlaukiais ir veržės pir
myn, bet vokiečiai kariai
taip pavargo, kad jokio
džiaugsmo jiems neteikė lai
mėjimai. Jungtinių Tautų
vadai ir kariai panaudojo
šią situaciją ir Rommel žyį giavimas buvo sulaikytas.
Vis tai strategija. Dabar abi pusės: vokiečiai ir Jung
tinės Tautos revizuoja savo
jėgas ir laimės Egipto tyru
mose tas, kas pirmasis su
spės greičiau perrevizuoti
savo jėgas ir smogti lemia
mąjį smūgį. Mes tikime, kad
tai padarys Jungtinės Tau
tos.

Karas yra toks dalykas —
kur viena diena pralaimi, o
kitą dieną trigubai laimi.
Laimi tas, kas iki galo iš
tveria.
* K. B.

štai ką atlikę britų ir sovietų bombonešiai Meincke gat
vėje, Berlyne, atakuodami šią Vokietijos sostinę, šis vaiz
das yra pirmas iš Berlyno nuo karo pradžios. (Passed by

U. 8. censorb

Mūsų gyvenimas yra pa
našus į degantį švyturį, ku
ris anksčiau ar vėliau su
degs. ( Joseph v. Eotvos).
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NORI ATGAUTI KCDIKf
10728
10684 šedienė, Jadvyga,
liukas (Juozas), 3.
27, employee.
10729 Černiauskaitė, Sta10685 šedys, Jonas (Antanas), 25, farmer, res. Pa- sė (Juozas), 2.
vyziomai Panemunė.
j 10730 čerunaitė, Ona (Jo10686 ŠefČiulienė, Juzefą na3), 36, wor*er, res. Mari(Tęsinys)
(Juozas), 53, laundre3s, res. jampolė.
Šiauliai.
10/31 šeškas, Jonas (Vin10601 Šalkauskas, Adol- banuosiai Vepriai.
10687
Šegamogas,
Petras
cas),
44, worker, res. Panefas), 18.
10645 Šar«.a, Juozas (Pra
(Petras),
75,
farmer,
res.
Į
vėžys.
10602 šalkevic.us, Mari- nas), born 1912, student,
10732 češkauskas, Vladas
Gudeliai Ramygala.
jonas, 52, farmer, res. Vil ieH. Kaunas.
10688
šegamogienė,
Ve(Teof.l.us),
born 1902, res.
10646 Šarkinienė-S.aneinius.
ronika
(Mot.
e
jus),
57.
Kaunas.
10603 Šalkevič.enė, Elvi- kaitė, Ona (Motiejus), born
10689 Šegamogas, Julius10733 šeškauskaitė, Valė
1883, housevvife.
ra, 41, farmer.
(Petras),
16,
student.
(Vincas),
borh 1905, house10647
Šarka, Antanas
10604 šalnevičiutė, Irena,
10690
šekštele,
Antanas
wife,
res.
Telšiai.
(Pranas), 47, book-keeper,
(Marijonas), 13.
(Pranas), 18, farmer, res.
10734 šeškunienė, S.asė
10635 šaikevičienė, Felici res. Leipalingis.
Miežioniai
Švenčionys.
(Antonijus),
32,
seams10648 Šark.enė, Andė Sija (Viktoras), 48, nurse,
10691
šel.aus,
Jonas-Matiess,
res.
š..uvas
Rase.niai
iutytė
(Antanas),
32,
res. Vilnius.
rijonas (Stasys), 33, physi-1 10735 šeškunaitė, Irena
10606 Šalna, Kazys, 34, housewife.
cian,
res. Vilnius.
! (Kazys), 12.
10649 Šarkaitė, Aldona
teacher, res. Leliūnai Utena.
10692 šelmys, Kazys (KaI 10736 šeškunas, Algis
(•'Draugas" Acme teiepnoto)
10607 šalnienė, Ona (An (Antanas), 16, student.
Mrs.
Alice
Horvath
iš
Cleveland,
O.
(dešinėje)
nori
atgauti
savo kūdikį, Patriciją,
zys),
30,
farmer,
res.
Nen-Į
(Kazys),
5.
10650 Šarxa, Gintautas
tanas), 28, teacher.
driniškiai
Marijampolė.
10737
šeškus,
Jonas
(Vla3
metų
amž.,
kurią
savinasi
Mr.
ir
Mrs.
Carmen
Hoge
iš
Mt.
Clemens,
Mich. (kairėje
10608 Šalna, Algimantas (Antanas), 11.
10693 Šemberas, Mykolas das), born 1907, pol ceman, su Patricija). Alice Horvath yra Mrs. Hoge sesuo. Jinai sako, kad kūdikio tėvas esąs
10651 Šarka, Jonas (An
(Kazys), 6.
(Kazys),
born 1914, black- res. Pabraun.ai Obeliai,
jos sesers vyras. Buvę susitarta tuo būdu turėti kūdikį. Dabar kilo nesusipratimai.
10609 Šalnaitė, Raminta tanas), 7, student.
smith,
res.
N.
Vilnia.
10738
šešnickas,
Vincas
10652
Šarkis,
Albertas,
(Kazys), 2.
10694t Šemberas, Povilas
.
. (Jonas), born 1902, worker,
10610 Šalna, Kostas (Ka 10, surgeon, res. Panevėžys.
10653
šarkienė
Gedminai(Kazys),
born
1916,
worker,
res. Vegeriai,
zys), 25, farmer, res. Švent
res.
Vilnius.
|
10739 šešplaukis, Bronius,
„ė, Valerija (Justinas), 33,
ragis Igliškėliai.
10695 šemberas, Česlovas 40, technician, res. Mikola10611 šalomskas, Juozas housetvife.
-175 amžinu sniegu nuklotos viršūnės. - 68 kalbos. - Čerkesu
(
Kazys),
born 1919, shoe- junai Linkuva,
10654 Šarkis, Gediminas
(Vincas), 38, farmer, res.
maker, res. Vilnius.
10740 šešplaukienė, 28,
Užuoguoščiai Aukštadvaris. (Abertas), 6.
raiteliai. - Turko ginčas su armėnu apie Ararato kalną ir mėnulį.
10696
Šemetas,
Jurgis
derk,
res. Plungė.
10655 Šarūnas,
Jonas
10612 Šalomskienė, Ona
10741 šešplaukis, Damu(Manus), 37, employee, res. (Juozas), 30, worker, res.
(Adomas), 33, farmer.
- Jaunimas vogė mergaites, o tėvai mažas dusino pelenu sauja.
Kaunas.
kas (Bronius), 3.
10613 šalomskaitė, Mei /ilkaviškis.
10697 šemetas,
Tadas
10742 Šeštakauskas, Vla - Rusų ir vokiečiu pasiruošimai.
10656, šaške vi čius, Jonas
lutė (Juozas), 11, student.
(Mečius),
landowner,
res.
das
(Jonas), born 1916, em
10614 Šalomskas, Riman (Aleksas), bom 1903, em
A. Ge’gaudiškiai šakiai.
ployee, res. Kaunas.
Kūrybos genijus W. šeks- giau kaip už 20 mil. dolerių,
ployee, res. Marijampolė.
tas (Juozas), 8.
10698
šemetienė-DoVidaus
10743
šeštokaitis,
Stasys
10773 Šičkus, Česlovas pyras, savo vienoje dramoje Totorių ir turkų,
10615 Šalomskas, Algis. 10657 Šatas, Petras (Jo
kaitė,
Jadvyga,
born
1891.
(Andrius),
30,
army
officer,
(Baltram ejU3), born 1909, įdėjo tokį posmelį:
nas), 44, farmer, res. Ber
(Juozas), 4.
10699 Šemiotienė-Meistavi res. Ukmergė.
valdyta žemė
employee, res. Kaunas.
10616 Šalomskas, Valdu- čiūnai Krinčiūnas.
— O, kas gi galėtų savo
členė,
Marija,
47,
farmer,
10744
Ševaljus,
Juzefas,
10658 Šatkauskas, Napole
tis (Juozas), 2.
10774 Šičkienė-KamaityYra kiek sunkumų su
80, farmer, res. Navosols- tė, Marija .(Juozas), born rankoje laikyti ugnį mąsty10617 Šaltenis, (Kazimie- onas, 45, res. PareLnas Rad res. Meistai Vidžiai.
damas apie šaltąjį Kauka- | transportacija, bet jau pra10700 šemiotytė, Zofija, kai Daugeliškiai.
ras), 21, worker, res. Utena viliškis.
1906,
book-keeper.
Zą?j
Įvesti gelžkeliai, nutiesti
10701 Šem otytė, Marija,
10745 ševaljienė, Helena,
10618 Šalučka, Povilas
10659 Šatkauskienė-Milvy
10775,
Šidagis,
Julius
(Jo
vamzdžiai (paipos) benzinui
63.
(Juozas), 30, teacher, res .s daitė, Jadvyga (Česlovas). 15.
nas), born 1915, army offi
Ir
štai
pagaliau
atsirado
10702
Šemiotytė,
Liudvi
10746
Še
vai
jute,
Helena
nubėgti į uostus. Kaukazą
Liobiškis Ukmergė.
10660 Šatkauskas, Vytaucer, res. Varėna.
ka,
13.
(Juzefas),
16.
vokiečiai,
kurie
laikydami
anksčiau
valdė turkai ir tik
10619 ŠaluČKienė, Ona, 28 tas (Napoleonas), 14, stu10776 Šiderevičia, Vincas
10703
šemiotytė,
Alek

10747
šeža,
Juozas
(To

10620 šalučkaitė, Vidutė dent.
rankose parako, dinamito , nuo pereito šimtmečio jį ga
mas), farmer, res. Gojai (Matas), 45, worker, res. ugnį mąsto nugalėti šaltąjį
į 10661 Šatronavičius, Me sandra, 6.
(Juozas), 4.
Višlaviškis.
lutinai atkariavo rusai. Gy
10704 Šemiot-Poločauskie- Molėtai.
10621 šalučkaitė, Laimu- čys, 45, res. Vilnius.
Kaukazą,
įsisiurbti
į
žemę
10777 Šidlauskas Šilas, Ro
ventojai čia daugiausia ar
10748 šežienė, Marė (Juo
tė (Juozas), 1.
10662 šatranavičienė, Jad nė, (Miorslavas), housewife,
mualdas,
50,
inspector,
res.
iš
kur
trykšta
neišsemiami
mėnai, totoriai, georgijiečiai.
res. Vilnius.
zas), 75.
10622 Šapauskas, Vytau vyga, 30.
Kaunas
A.
J
’
anemunė.
žibalo
šaltin
:
ai,
kur
tūno
10705 šėmis, Bronius (An
10749 Šeža, Juozas (Juo
Dėl kalnų viena giminė ma
tas (Kajetonas), born 1893,
10663
šatranavičiutė,
10778 Šidlauskienė, Elena mangano didžiuliai klodai,
drius),
26,
farmer,
res.
zas),
15.
žai susisekdavo su kita,
policeman, res. Rokiškis.
Kristina (Mečys), 12.
41, nurse.
kur net anglies atrastos di taip, kad čia žmonės varto
10750 šežaitė,
Aldona (Jonas),
10623 Šapauskienė-Zovai10664
šauč.ulis, Jonas Knistuškiai Gervėčiai
10779 š d auskas, S asys
10706 Šėmis, Juozas (Juo (Juozas), 14.
tė, Veronika, 45.
(Jonas), born 1902, secreta
ja net 68 įvairias kalbas ir
(Kazys), 31, inspector, res. delės atsargos.
zas),
22,
farmer.
10751 šežaitė, Jane (Juo- Kaunas.
10624 šapauskaitė, Jani ry, res. Juškoniai Skiemo
tarmes. Laisvę pamėgę kau
Kalnai ir upės
10707 šėmis, Juozas, 36, zas), 10.
na (Vytautas), bo. n 1926. nys
10780
Šidlauskienė,
Polė.
kaziečiai nekartą keldavo
Vytautas 27, teacher, res. Jonava.
10752, šeža,
10625 Šapauskas, Algir 10665 šaučiūnas, Vytau- farmer, res. Bobraminkai
Bet
ne
taip
lengva
įkero*
i
revoliucijas.
Tarp jų Geor(Juozas), 9.
das-Antanas
(Vytautas), tas (Antanas), 35, book-kee Gervėčiai
10781
Šidlauskas,
Kostas
10753 šeža, Virginijus (Jurgis), born 1902, res. į Kaukazo aukštumas, čia gijoje išaugo ir dabartinis
per, res. Pande is Rokiškis. į ,10708 š=ni'sienė Juzefą
born 1928.
juk per kokį 700 mailių tę- rusų revoliucijos diktatoriU3
10666 šaušiunienė, Joana “uozas ’ ’ nousewife, born (Juozas), 8.
10626 šapauskas, JonasEigirdžiai
Telšiai.
1906.
10754 Šeža, Ramutis (Juo
Vytautas (Vytautas), born (Napalys), born 1915, far
10782 šidlauskieė, Zosė siasi kalnagūbriai užimdami i_ Stalinas.
10709
šėmis,
Tadas
(Juoza
s),
7.
1934.
mer.
(Kazys), born 1904, emplo apie 12,000 kvadratinių mai-1
zas),
4.
10755
Šeža,
Algimantas
lių. Tarp šių kalnynų yra | Kaukaziečio uniforma
10627 šapauskaitė, Teresė
10667 šauč'.unas, Vytau
yee.
10710 šemisytė, Česlava (Juozas), 4.
(Vytautas), born 1938.
tas), 3.
10783 Šidlauskas, Algi tik keletas įmanomų keliauti j 1928 ir 1939 m. po Kau10756 Šeža, Vladas (Juo mantas
10628 šapkus, Zgmas
10668 šauliauskis, Jurgis (Juozas), 3.
(Kostas), 8, stu tarpeklių, bet ir tie armijos^ kazą važinėjo amerikiečiai
10711 šepkauskaitė, Ka zas), 3.
(Izidorius), 58, employee, (Pranas), born 1905, police
dent.
žygiams sunkūs, o rusų gy- mokslininkai. štai ką jie ap
zys, teacher, re3. Pabradė.
10757 Šežaitė, Vanda
res. Vilnius.
man, res. Vilnius.
10784
Šilanskas,
Petras
nimuisi puikiai paruošti. Ant rašo savo kelionių įspūdžiuo
10712 šepikienė šveisty (Juozas), 1.
10629 šapkienė, Kazė
10669 Šaulys, Jonas (Jo
(Rokas),
born
1916,
farmer,
tė,
Filomena
(Antanas),
visų
kalnagūbrių viešpatau- se: dar ir iki šioliai totorių
10758 Šiaučiūnas, Vytau res. Marcinkoniai.
(Antanas), 58.
nas), born 1910, employee,
born
1916,
hou3ewife,
res.
tas (Jonas), 36, inspector,
ja Elbruso viršukalnė 18,470 ir čerkesų raiteliai Kauka10630
Šapoka, Juozas res. Mažeikiai,
10785
Šileika,
Felicijus
Gargždai.
res. Mažeikiai.
(Vincas), 83, res. Šeduva
10670 Šaulys, Jonas (Sta(Viadas), born 1904, forest pėdų aukščio, baltuojanti ze nešioja savo tautinius
10713 Šepkaitė, Jadvyga
10759 šiauč'.unienė-Dan- ranger,
Kurkliai.
sys), 31, farmer, res. Sakanuo amžino sniego. O be jos kostiumus — ilgus švarkus
res. Burb škiai.
(Petras), born 1940.
taitė, Ona, born 1911, teach
10631 Šapoka, Jonas (Juo laičiai Tverečius.
10786 Šileikienė, Marijo dar yra koks 20 viršukalnių, į (coats) su kryžiškai per krū
10714
šereiva, Juozas er.
zas), 39, re3. Šeduva Kurk
10671 šceponiakas, Stasys
na,
30, housewife, res. Bur- aukštesnių negu aukščiausia tinę prisiūtomis patronų
(Baltrus),
10760 šiaučiunas, Vytau b škiai
liai.
(Martynas), born 1897, ar (with family)
Kiduliai.
Alpių vieta — Mont Blanc. makštimis; prie šonų prisi10632 Šapokicnė-Ignatavi- my officer, res. Podbažzec. 84, farmer, res. Mažieji Ku- tas (Vytautas), born 1939.
10787
Šiieikaitė,
Nijolė
lainiai
Pakruojis.
Iš viso gi Kaukaze yra net | gegę tiesius kaukaziškus
10761 Šiaučiunas, Juozas (Felicijus), 6.
čiutė, Vincė, 33, teacher.
10672 šcučiuskinė, E eo10715
šereivaitė,
Valė
(Petkas), 02, farmer, res.
ape 175 viršūnės, kurios durtuvus. Nežiūrint karščio,
10633 Šapoka, Vytautas nora, 30, book-keeper, res.
10788
Šiieikaitė,
Dalytė
(Juozas),
33,
farmer.Kivyliai Akmenė.
(Jonas), 11, student.
S. Vilinus.
aukštesnės kaip 11,500 pė- jie nešioja juodas kailio ke(Felicijus), 3.
10716
šereiva, Juozas
10634 Šapoka, Algirdas
10762 Šiaučiūnienė, Ona
10673 šcučiuska, Jonušas,
10789 Šileikis,
Petras, dų ir ant kurių žiemą va-(pures, kurias ant galvos de(Juozas), 28, farmer.
(Jonas), 8
(Rapolas), 47, teacher, res. born 1905, secretary, res. sarą amžinai baltuoja snie- da plokščiuoju šonu į pry4.
10717 Serenas Jonas (Ka | NartuuI'AkmenėT
10635 šapokaitė, Danutė
10674 šcučiuskaitė, Krisė
Jasoniai Utena.
gas ir ledai. Žemesnėse kai- aakį (suspaustieji kepurės
zys),
born 1903, teacher,
(Jonas).
3.
10790 Šileikienė, Bronisla nų vietose — dideli miškai, galai — į šalis). Dabar Kaures. Lioliai Rietavas.
i 10763 Šiaučiunas, Petras
10636 Šapokienė-Paulaus10675 ščerb!nskaitė, Jadva, born 1912, housewife.
10718 šergalis, Juozas (Juozas), 13
kaitė, Albina (Julius), 30, vyga, 28, housewife, res. (Antanas), 32, employee, I x 10/£4 Jaunas, Vytau 10791 Šileikis, Romualdas tarp jd stūkso granitinės ir kaze pristatyta nemažai
kitokios kalnų uolos, bet e- viešbučių, parkų, stočių ir
teacher, res. Alytus.
Vilnius.
tas (Juozas), 12.
(Petras), 7.
tės.
Kaunas.
10637 šapokaitė, Vida-Ma
10676 ščiuka, Antanas
kelių, nemažai yra ir gerai
10792
šileikytė,
Zene žerų mažai.
10765 šiaučunaitė, Biru
10719 šergalienė, Teodo
rija (Juozas), born 1936.
(Juozas), 65, res. Rokiškis.
įrengtų mineralinių mauc yk(Petras), 5.
tė (Juozas), 12.
Žemės turtai
10638 šapokaitė, Skaidrė10677 ščiukienė, Kamilija ra, 28, telephone operator.
lių. Net ir per visą Rutiją
10793 Šileikienė, 60, res.
10766 Šiau’ys, Jonas (An
10720 Šergalytė, Alvyda
Albina (Juozas), 3.
(Romualdas), 55, housewife
Kėdainiai.
Bet
yra
ir
slėnių,
kur
puižinomi
mineraliniai Kaukazo
tanas), born 1905, teacher,
10639 šapo’a, Jonas (An
10678 ščiuka, Romualdas (Juozas), 4.
10794 Šileikis,
Petras, kiai auga kviečiai, kiti ja- garimai.
10721 Šergalytė, Audro res. Stakiai Šimaičiai.
tanas), born 1925, musician, (Antanas), 13, student.
born
1900,
employee.
vai, net medvilnė ir taba10767 Šiaulienė, Ezbieta
res. Ukmergė.
10679
šebutas, Tadas nė (Juozas), 4 months oid.
Rhgęs pienas, sūris
10795
Šile
kienė,
Zofija
10722
Šerys,
Petras
(Ado
kas. Šiaurinėje pusėje slė(Domas), 39, houaewlfe.
10640 šarauskas, Juozas (Juozas), 19, carpenter, res.
mas), 53, res. Kėdainiai.
10768 šiaulys, Jonas (Jo (Juozas), born 1904, teach niuose žmonės daugiausia ir mėsa
(Antanas), 46, army offi Vilnius.
er.
10723 Šerienė, Kotryna nas), 10, student.
cer, res. Kaunas.
10080 šečkus, Jurg-s (Jur
10796 šile’kis, Algirdas gano galvijus, o kalnynuo-! Slėniuose ganosi gyvuliai,
(Motiejus),
50,
hou~ewife.
10769
Šiaulytė,
Janina
10641 šarauskas, Bronius gis), 45, army officer, res.
se — didžiulės kasyklos, kuriuos tvarkyti žmonėms
(Petras), born 1932.
10724
šerytė, Aldona (Jonas), 2.
(Antanas), 44, army offi Vilnius.
10797 šileikytė, Teofilė turtingos sidabru, variu, ge-1 padeda piemenų Suneš, feaftcer, res. Seredžius.
10770 šiaulys,
Juozas (Jonas), 35, Wcrker, res. ležimi, magnezija, siera, gyv dų ganytojai mėgsta ilgus
10681 šečepauskis, Valte (Petras), 18.
10725 šermot'eni, Anelė (Juozas), 43, carpenter, res. Kaunas.
10642 šarka, Antanas (Ig ris. 25, army officer, res.
sidabriu, nafta ir net drus- vakarus praleisti prie ug(Jonas), born 1900, house- Rudupiai Akmenė.
nas), teacher, res. Gelgau Vilnius.
10798 Šilingas, Stasys kos uola. Kaukazo naftos nies, nuobodų la’ką paįvaidiškis Rokiškis.
10682 šečkus, Jurgis (Jur
res. Kaunas,
10771 Š.bailienė, Ona, 38, (Adomas), 55, jurist, res.
(benzino) šaltiniai stovi ant- rindami jų mokamais speci10643 Šarka, Vladas (Pra gis), 45, army officer, res.
10726 Šerniauskas, Juo- teacher, res. Balninkai Uk Misiūnai Ilguva.
nas), 28. physician, res. Panevėžys.
zas, 26, electro-technician, mergė.
10799 Šilingienė-Bytautai- roje vietoje po Amerikos ir aliais šokiais. Maitinasi jie
Kalnelis Švėkšna.
' 10683 Šedys, Petras (An- res. Biržai.
yra žinomi visame pasauly- daugiausia rūgusiu pienu,
10772 šibirkštis, Jonas tė (Jonas), 51.
10644 Šarka, Pranas (My- tanas), 28, employee, res. I 10727 šerniauskienė, Liu- (Jurgis), 32, contractor,
10800 Šilingaitė, Raminta je, per metus iš jų ekspor- sūriu ir mėsa. Jų duona neČerniauskas,

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETU
RUSIJON VARDAI

Sau

AR VOKIEČIAMS PASISEKS {KOPTI ( KAUKAZO KALNUS?

kolts), 30, farmer, rea. La- Vilniui.

f

J

da, {Juozas), 31.

rea. Troškūnai Panevėžys.

(Stasys), 20.

tuojasas žibalo, benzino dau-

(Nukelta į 6 pusi.)

f
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<1

kalbėjo vieną valandą ir pu
sę, o mums klausytojams
r--Ar vokiečiai pasieks
M .
p*
<:
tas laikas prabėgo kaip vie
V
na minutė. Prie tos progos
Kaukazo kalnus
Omahos lietuviai sudėjo au
(Atkelta iš 5 pusi.)
:
x
-:
<
Kun.
Natanielius
Krikščiū
j
Patiko
prakalba
* MM
kų lietuviams tremtiniams
jpratusio žmogaus skilviui
nas
atnašavo
pirmą
kartą
Į
Birželio
15
dieną
kun.
J.
Sibire virš $23.00.
sunki, kaip akmuo.
Prunskis
lankėsi
pas
mus.
šv. Mišias mūsų bažnyčioje
Minėjo klebono
Daugelis tų kalniečių tau
Vietinis laikraštis tuojau nu
1941
metais.
Gi
šiais
metais
sukaktuves
telių — atsilikusios.
ėmė jo gražų paveikslą, ap
jis sugrįžo pas mus kaipo
Maldos Apaštalystės drau
rašė jo kelionę pirmame laik
Kalnas ir mėnulis
misionierius ir vedė 9 dienų raščio puslapy. Tie dalykai gija birželio 28 d. surengė
Totorių kilmės gyventojai
noveną į šv. Antaną, kuri Omahos žmones taip pavei kun. J. Jusevičiui vakarie
nevalgo kiaulių, jie daugiai,
pasibaigė birželio 13 dieną. kė, kad reikėjo sėdėti prie nę ir programą paminėti jo
mėgsta auginti avis. Bet ir
Žmonės skaitlingai dalyva telefono ir atsakinėti į pa 15 metų kunigystės sukak
go
jų kaimynai avieną mėgsta,
vo pamaldose, atydžiai klau klausimus: ar angliškai kal tuves. Buvo susirinkę gra
už tat nekartą bando pasi
sėsi savo išauklėto misionie bės, apie ką kalbės ir ar ga žus būrelis žmonių, skani
grobti avių. Tas “drąsus žy
riaus žodžių ir naudojosi lima dalyvauti prakalbose. vakarienė ir graži programa.
3Įį£
gis” nelaikomas blogu ir ja
Dievo malonėmis.
Tuo kartu buvo pas mus Kalbėjo adv. Petras Gutosme bent prieš keletą metų,
st
kun. Antanas Bendžiūnas, kis, Zaleski, Kelso Morgan
Rs.
dalyvaudavo net aukšti jų
tarpe lietuvių. Kun. dr. Bru- tai galėjo atlikti informaci- ir kun. Antanas Bendžiūnas
asmenys. Nuo Kaukazo gra
iš Chicagos. Muzikalę dalį
žas pragarsėjo kaipo profe-, jos darbą prie telefono.
žiai matosi Ararato kalnas,
Kun. J. Prunskis vien lie programo išpildė Frances ir
sorius ir Altamnot, N. Y.
kurs yra virtęs Armėnijos
■
•:
*
.- . •
'.x
j LaSalette’ų aukštesnės se tuviškai kalbėjo, ir jo kalba Lydia Borick ir Ona Treiherbu, bet kuris dabar pri
t"UiuuKd«
Adite
(etapuoto >
minarijos viršininkas. Kun. labai žmonėms patiko. Jis! navičiūtė.
klauso turkams. Turkai su
Naujai sudaryto laivyno ugnegesių dalinio nariai, gauna geriaus’us pratimus tikroj
armėnais nevisada sutinka, kovoj su ugnimi U. S. tankeriui liepsnojant. Tankeris užsidegė prie Norfolk, Va., kur dr. Cibuląjcis pasižymėjo kai Jr
po sėkmingas LaSalette ko
pasiginčina.
yra ugnegesių mokykla. (Official U. S. Navy photo).
legijos viršininkas per ilgus
— Kam jūs Ararato at
metus. O dabar gražiai dir
vaizdą išsiuvate savo švar
ba kun. dr. Lutkus kaipo
Ir Šiais Metais Spausdina
kuose, juk Araratas jums
dabartinis
kolegijos
viršinin

nepriklauso, — bando pasi
Lankėsi svečiai kunigą1’.
Lietuvos Vyčiai turėjo sa kas. Kun. Abromaitis kaipo
Parapijos piknikas
juokti turkas iš armėno.
LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ
— O kam jūs turkai mė
Šiais metais metinis pa Strimaitis, dr. Deksnys ir vo kambariuose vakarėlį, rašytojas.
nulį siuvate savo vėliavose rapijos lietuvių Švenčiausios kun. Deksnys; kunigai ma- Kun. Vilčiausko pasidarbaDaug lietuvių kunigų yra
ir kitur, ar mėnulis jums Trejybės piknikas įvyksta rijonai: dr. Vaškas ir dr. vimu pasikviesta ir kerei- gavę mokslą LaSalette’ų įpriklauso?!
atsikerta ar- lietuvių darže Lighthouse Paulikonis. Pastarieji auto-! viai bombadiers iš Brainard staigose: Valantiejus, Vaitez-ii * u
imobiliu parvažiavo sykiu su Field, kurie sykiu su Vymenas.
Grove, Glastonbury liepos —,i-xa.. F
J
......
kūnas,’ Karužiškis, Kinta, a.
IR
. ciais linksmai praleido lai19 d. Komisija jau išrink- Pra °^U‘
I
a.
kun.
Navickas
ir
visa
e
Atviras kaukaziečio
ką mokyklos kambariuose.
ta. Taigi, Hartfordo ir apy
1943 M. KALENDORIŲ
lė kitų, kurių pavardžių tuo
pasisakymas
Labai
gera
tokia
1
s
būdais
linkės lietuviai, lietuvės atParvažiavo lietuviai ka mūsų kareivius palinksmin tarpu neatsimenu.
Rusija kreipia daug dė s:lankykite tą dieną pikni
Studentas (LaSalette) An
mesio į Kaukazo sumoder- kam Bus Connectieut kom- reiviai: Tadas Spelis iš Ca- ti. Kareivių gyvenimas ga
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
lifornia,
Benjaminas
Gegecna įtemptas ir kai gauna tanas Stankus išėjo į Dėdės •
ninimą. Pasiruošiant būsi-; panijos paskirti ekstra bu- k
(Rainbo' ) iš M:esouri! v
, r
“ v,
mam karai jau nuo ssn’au sai linijoje, važiuojant ir Ras (Kainbow> 18 M-souri kur pavalgyti, pasišokti, jau Šamo kariuomenę. Studen
KALĖDOMS.
ir Antanas Rūkas (jūreivis) čiasi kaip namie.
tas
Steuptis
randasi
studen

buvo organizuojamos turistų grįžtant. Bušų bu3 užtekti
tų tarpe. Apie kitus lietu
ekskursijos, kad būtų dau- nai. Taigi, nebus priežasties, iš Quincy, Mass. Visi gerai
Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
atrodo.
vius
studentus
LaSalette
’
us
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
giau vyrų, susipažinusių su kad geso nėra ir nėra kaip
Hartfordietis
Benediktas
mus
i “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
neturiu žinių.
kalnų gyvenimu ir kelionė- nuvažiuoti,
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
Vaitkus, kurs buvo Filipi
mis. Pristatyta viešbučių, Į
Susivienymo
seime
lankė

tuviškų
ir 7 angliškų). Vienas 1943 m.
Šv.
Jono
draugija
surennuose, yra tarpe missing nekelių, bet tuo visu gali nau L. R. K. S. A. seimas
si
kunigai:
Pralotas
Ambo

kalendorius
bus siunčiamas kiekvienam
53-asis Lietuvių Romos
pikniką. Dalis pelno, ro sugrįžusių kareivių. Tikimės,
dotis tik bolševikų parink
skaitytojui uždyką! Neskaityto jas moka
tas, Švagždys, Juras, Pet
tieji. Nėra laisvės atostogų Katalikų Susivienymo Ame dos, eis paremti lietuvišką- jisai yra gyvas. Jisai bai raitis, Morkūnas, Gradeckas,
25c.
į Kaukazą vykti visiems, kas r’k°j seimas įvyko šiais me- jai radio programai užlaiky gė parapijos lietuvių mo Simonaitis, Balkūnas, Juškyklą. Vietiniai laikraščiai
Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos
tik nori. Net ir moksliniuHartford, Conn. Jau bu ti.
kaitis, dr. Končius, Puidoir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi
graziai apraše ir fotografi-1 .
.
kų ekspedicijos į Kaukazą vo &ausi,ai rašyta taip, kad
7 A . .
kas, Kanonas, Valantiejus
visiškai naujas!
jas talpino.
|
galėjo vykti tik su specialiu mums hartfordiečiams telie
J
ir
Knpas.
ka pasidžiaugti seimo dele- .Seselės Pranciškietės, kuleidimu. Nuo 1939 m. užsie
nio mokslinėms ekspedici gatų, svečių malonumu ir r:os sun^iai darbavosi paJr
Ketvirtadienį, liepos 9 La
joms liko uždaras kelias į katalikiškumu bei lietuviš- j raPŪ°s mokykloje per 10
Kaukazo kalnus — bijoma kurnu. Mums davė daug nau- mėnesių, važiuoja į motiniš Salette kongregacija švenPittsburgh, Pa. : gįa 50 metų savo gyvavimo
si šnipų. Bolševikai, pradė jos energijos darbuotis Su- dviemnamą,
mėnesiams
pailsėti.
ję naikinti privčią nuosa sivienymui. Paprastai kur Linkime joms gerai pailsėti, Hartfordo vyskupijoje su
vybę ir visus grūsti į bend seimai yra laikomi, vetos nes mokytojų darbas mokyk- kaktuves. Bus paminėjimą3
ir pietūs LaSalette kolegirus ūkius, vietinių gyvento kuopi vis daugiau gauna
lose
yra
sunkus
ir
reikalauj
os kambariuose. Kolegijos
jų buvo nekenčiami. Vienas naujos dvasios. Taipgi ir su
ja nemažai sveikatos ir kant viršininkas kun. dr. Pius
ekspedicijos dalyvis apraše mumis. Tikiuos, kad Hart
Lutkus, turi nemažai darbo
šitokį savo pasikalbėjimą su fordo kuopa 89 tikrai pasi rybės.
----------- tose iškilmėse. Sveikinam
naudos ir parodys dar di
vienu kaukaziečiu.
Ignas Rūkas, Burnside, i gerb. tėvus LaSalette’us. Jų
$1000.00 U. S. WAR BONAIS
desnės energijos Susivieny
— Iš kur jūs, — paklausė mo reikalams.
, Conn. išvažiuoja į kariuo- kongregacijoje randasi šie
kaukaziet’s.
menę. Linkime jam pasisc- lietuviai kunigai: dr. AntaPER
Taipgi
galima
pastebėti,
— Iš Vienos miesto.
kimo, taip pat ir visiems ki- nas Bružas, dr. Mykolas Cil:ad kitataučiai domėjos soi- j tiems lie‘tu‘vlam3
— Kur jisai?
bulskis, dr. Pijus Lutkus,
mu ir iškėlė lietuvių gera
— Austrijoje.
kun. Ignas Abromaitis, kun.
— Ar tai tas pato ką An vardą apylinkėje.
Policininkas Petras Stakė- Juozas Bacevičius, kun. Peglija? Mes nemėgstame an Žinutės
nas-Kelley tapo sužeistas redna. Taipgi yra nemažai
glų...
Jo Malonybė prelatas Am- ant Main St., kur jisai va- lietuvių broliukų, kurie darVėliau, kai kaukazietis tu-1 botas buvo su kun. Valan- dovavo automobilių judėji- buojasi su kunigais kaip bro
vo pavaišintas tabaku, jis tiejum nuvykę į gerb. jubi mams. Randasi St. Francis liukai Jonas. Antanas, Dovisai atvirai pridėjo:
liato kun. Juozo 2 danavi- ligoninėje. Taipgi šiomis die minikas, Steponas ir kiti.
— Bet mes dar labiau ne čiaus iškilmes, Amsterdam, nomis buvo susirgę Gu:skic- Tėvai LaSalette ai nemažai
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
mėgstame rusų...”
nė, Pranas Gumbelevičius, darbavosi ir tebedarbuojasi
N. Y.
Kai bolševikai pradėjo į,i Vincenta Seigienė. Linkime
VYTAUTO
PARKE
sigalėti Kaukaze ir kai kru nei ktų senmergėmis, viena visiems visoms pasveikti.
vinai numalšino vietinių tau tamsesnė kaukaziečių taute
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)
telių sukilimus, daugelis kau lė kai kuriems “per virš”
High School lietuviai ir
FOR
kaziečių šeimų pradėjo nuc gimusiems moteriškos lyties lietuvaitės studentai-ės ture
I TC H I N G
bolševikų slapstytis mažia i kūdikiams į burnelę įgrūs- jo išvažiavimą Spring Pond.
Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų surapgyventose vietose.
davo pelenų ir taip mažytes Wapping. Vadovavo kunigas
S K I N
pryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"
Keisti ir baisūs papročiai
Vilčiauskas, kuris sėkmingai
uždusindavo.
Pas juos buvo keisti šei
darbuojasi su mūsų jauni
ai
Kenčiate
oietienmą
Žmonės
ten,
jei
sueini
į
Piknikams.
nudegimu. arba odoa ligą?
mų papročiai — jaunuoliai
mu.
Uekentėkit! Žemo per S0
draugystę
—
nuoširdūs,
bet
vogdavosi sau patinkamas
•netr gelbėjo žmonėma. Pa
Kviečiame visus senus-jaunus
jei
piktuoju
—
žiaurūs.
Jie
Halina eciama. Ubėrimua.
mergaites už žmonas. Dėdės
Per Susivienymo bankie■pnogna
ir
kitokiu*
odoa
oegaiaTiinon.
Pirk Žemu
pareiga buvo jaunuoliui at 1939 metais išžudė visą ne tą State Insurance CommisADMINISTRACIJA
mėgiamų bolševikų moksli
Šiandien! Visnoee aptieko
keršyti. Kildavo nuolatiniai
sionieris John C. Blackall
.• RKz «Oc ti AP
vaidai, kurių metu žūdavo nę ekspediciją.
išgyrė lietuvius kaipo tei
singus, darbščius ir taupius
daug vyrų. Kad mergaičių
Kun. J. Prunskis
FOR SKIN IRRITATlONS
J.
nepriaugtų perdaug, kad jos
(Bus daugiau)
piliečius.

KAIP GYVENA IR KA VEIKIA OMAHOS LIETUVIAI
Sugrįžo kaip misijonierius

LAIVYNO UGNEGESIAI

• Z •• •
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"DRAUGAS"

PASIDAIRIUS PO HARTFORD, CONN., PADANGE

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

į

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniką

žemo
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Plėšikams nekliuvo
2,000 doleriu

Liebvis mokins
1$ PHILADELPHIA. PA. PADANGĖS
Philadelphia parapijiečiai jūrininkus
Jonas Leponis
atjaučia savuosius brolius,
kenčiančius alkį, skurdą, to
Philadelphijoje
dėl kai kas aukojo stambes
Prieš pora savaičių neti
kėtai teko susitikti su Jonu
Leponiu, Washington. D. C.
lietuviu, kuris šiais laikais
valdžios biznio reikalais lankosi Philadelphia, Pa. Tas
netikėtas susitikimas davė
progos susipažinti ir daug
kuo pasikalbėti. Nors J. Le-'
ponis dirba Washington-Philadelphia valdžios bizny, bet
nesidrovėjo kalbėtis su ne
žinomu, tik girdėtu iš spau
dos asmeniu. Reikia atiduo
ti J. Leponiui pagarbą, nes
jaučiam, kad būdamas val
džios darbe, bet taip pat gy
vai rūpinasi Lietuvos ir lietuvybės reikalais.
K. D.

nes aukas: Klebonas kun. I.
Valančiūnas $5.00, grab. J.
Kavaliauskas $2.00, M. žalinienė $2.00. Kiti visi po
vieną dolerį: V. Zupkauskas,
Valis, B. Tribulas, Kisielius,
K. Žemaitis, J. Biržietis, P.
Jankauskas, Mrs. Melon, M.
Puntužienė, G. Pečiukonis,
V. Kaupas. Valavičius, Sar
čius, St. Stanislovaitis, A.
Stanislovaitienė, O. Maslavičius, O. Daunora, S. Ma
žeika, K. Baltrukonis, T. Bal
kūnas, Rimkienė, Sof. Bagočienė, T. Stapšienė, R.
Grebliauskaitė, Švedienė, Ja
nuškevičienė, A. Tamošiūnie
nė, Paulauskienė, Beniušie
nė, O. Unguraitė, O. Balčiū
Kviečiamos moterys
nienė, A. Mažeikienė, A. Griir merginos
, galiūnienė, P. Utkus, P. MaPhiladelphijoje ū«*r nėra žeika. M. Mažeikienė, M. Šaiš lietuvių moterų ir mergi- paila, K. Kisielius, Parapinų suorganizuota Raudono-1 jonka No. 76, A. Čerkauska.
jo Kryžiaus slaugės-r.orsės. A. Arnauskienė, K. Dryža,
Liepos 5 dieną bažnyčioje iš T. Čepienė, A. Kundrotienė,
sakyklos, Šv. Kazimiero pa-i Dapkienė, Timinskienė, P.
rapijoj, kunigai kvietė visas Rupšienė, M. Naujokienė, V.
moteris ir merginas, kad už- Varnienė, Rimdeikienė, Elz.
sirašytų į Raud. Kryžiaus Pupienė, K. Augūnienė, N.
kursus, kad vėliau galėtų Seilienė, E. Norkienė. Kiti
prasilavinusios užimti slau aukojo smulkiau. Viskas
gių vietas. Tai labai didin taip bus sutvarkyta, kad au
gas ir vertas pagarbos su kos pasiektų tuos, kuriems
manymas. Manoma, kad at reikalinga pagalba. Ačiū.
K. D
siras nemažai moterų ir mer
gaičių, kurios stos į prakil
nų darbą ir sudarys lietu- JAPONŲ AUKOS
vaičių Raudonojo Kryžiaus
vienetą. Philadelphijoje dar
nėra tokios lietuvių organizasijos, tad pirmut'nės vi
sados bus garbingos, ir lai
kui bėgant pasijusime, kad
jau ir lietuvaičių skyrius,
priklausąs prie Raudonojo
Kryžiaus, viešai pasirodys
publikoje. Manoma, kad kvie
timas nebus be pasekmių.
Kaip kituose miestuose lie
tuvaičių yra stiprūs viene
tai, kurie atstovauja prie
Raudonojo Kryžiaus lietu
vaites. Manoma, kad ir Philadelphija neatsiliks nuo ki
tų miestų. Mokslas bus vel
tui, Šv. Kazimiero patalpo
se, ateik — patirsi.
K. D. *

Du plėšikai užpuolė taver
ną, 3465 So. Morgan gt. Taverninko žmona, Mrs. Sophie
Joukubnis, bdvo už baro. Re
, žistery buvo 2 000 dol. Tuos
[ pinigus ištraukusi jį metė į
užbarį ir tuo momentu per
dvejas duris įėjo du vyrai ir
atidarė policinį aliarmą. Plė
šikai tuojau smuko laukan
ir pabėgo.

M;

Albertas C. KopievsRas,
jaunas lietuvis birželio 19
d. baigė U. S. Navai Aca
demy, Annapolis, Md., su
pasižymėjimais ir gražiai
užsirekomendavo kaipo lie
tuvis. Dabar Albertas C. Koplevskas yra paskirtas į
Harvard universitetą, Cambridge, Mass., čia jis mokins
kitus jūrininkus.
Alberto mokslo užbaigimo
ceremonijose dalyvavo tėvai,
sesutė Marta ir brolis Hen
ry.
Alberto tėvai yra pažįsta
mi chicpgiečiams, jo tėvas
yra namų statytojas, dabar
jis gyvena Dowagiac, Mich.,
ten turi didelį ūkį.
Taip pat kartu su Alber
tu Koplevskiu jūrininkų mo
kyklą baigė Stasys Mantūnas.

Registrantai jaunuoliai
gaus kvestijonierius

Armija užima
automobiliu pastatus

U. S. armija paėmė savo
žinion 10 akrų plotą su pen
kiais ruimingais pastatais,
62 piaee ir Archer avė., pri
klaususius Elgin Automo
Greater Chicago Noise Re
bile kompanijai, o šiandie
Argo Terminais kompanijos duetion taryba randa, kad
naudojamus. Ten armija jokiomis priemonėmis mies
te negalima sumažinti tratė
steigia karo sandėlius.
j imu ir nepakenčiamo per
dienas bildesio. Kai kas sa- i
ko, kad dėl to bildesio daug
kas negirdėtų nė orinių ata
Elevator Operators’ and kų aliarmų.
j
Starters’ unija Chicagoj rei
kalauja didesnio atlygini
Sužinota, kad lietuviai,1
mo. Building
Managers’ kurie dabar okupuoti nacių,
Association of Chicago pa
gyvena viltimi, kid Jungti-'
siūlė unijai 60 dienų kon nės Amerikos Valstybės ir
traktą su dabartiniu atlygi Amerikos lietuviai padės iš
nimu. Unija tai atmetė ir sikovoti jiems laisvę ir ne-Į
tariasi streiko klausimu.
priklausomybę.

Per daug bildesio
Chicagoj

Elevatorių unija
žada streikuoti

ADVANCED PHOTOGKAPHY

Žiniomis iš Washingtono,
prez. Rooseveltas randa, kad
senos gumos liekanų nesu
renkama toks kiekis, kokio
tikėtasi. O rytoj jau baigias
gumos rinkimo kampanija.

Išvežlojame
vi-a
Chicago.

PHONE LAFAVETTE 2*13

REMKITE
SENĄ
LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Featuring a Program

ti

N.

RA.VIEIt,

sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas:

BOULEVARD

0014

TUGOSLAV FOLK MUSIC

Every Saturday, 1 to 2 P. M.
STATION

WHIP

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St.

LIQUOR
ĮSTAIGA

.

4 OWEST POSSIBLE PKK ES

SUKNELIŲ

Gal bus paimtos
privačios padangos

WHOLESALE

Stefa/

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

A'

Chicagos civilinės tarny
bos boardas tomis dienomis
išteisino keturis policinin
kus, kurie priklausė skvadui, veikiančiam prieš gamblierius. Policininkai buvo
kaltinami apsileidimu savo
pareigose.
Vadinamoji Ch'cago Grime
komisija dabar sus metė rei
kalauti, kad iš civ linės tar
nybos boardo būtų pašalinti
trys nariai. Sako, tie žmonės
policijos darbų našumą stu- *
mia į žemiausiąjį laipsnį.

1943 VVest 35* Street

X Prof. Alfred Senn pa
rašė labai įdomų veikalėlį,
anglų kalba, pavadintą “The
Lithuanian Language”. šį
veikalą išleis Lietuvių Kul
tūrinis Institutas. Knyga pa
sirodys už kokio mėnesio.

Philadelphia, Pa. — Bir
želio 28 d. buvo daroma Lie
tuvos ir nukentėjusių lietu
vių reikalams rinkliava Šv.
Kazimiero parapijos bažny
čioje. Aukų surinkta $116.26.

Susimesta prieš civil. Vaikus atskiria
tarnybos board? . nuo motinu

WOIK STUDIO

Illinois valstybės karinės
vyrų konskripcijos direkto
riaus asistentas pulk. Louise
A. Boening paskelbė, kad
18, 19 ir 20 metų amžiaus
registrantai jaunuoliai arti
miausiomis dienomis gaus iš
boardų
paprastus drafto
kvestijonierius.

Gausi rinkliave

7

Yards 2588

Gauta žinių, kad nuo lie
tuvių tremtinių motinų
pirmadieniais atima vaikus
ir grąžina tik šeštadienį. Bol
ševikai beveik per visą sa
vaitę mažiems vaikams pum
puoja savo “mokslą”, o mo
tinos varomos dirbti sun
kiausius darbus. ' Ot tau ir
sąžinės laisvė!

Šaukiasi pagalbos

Naciu žirklės veikia
Teko patirti, kad lietuvių
siunčiamus laiškus iš Lietu
vos į Švediją, Šveicariją ar
kitur naciai smarkiai kon
troliuoja ir stropiai sau ne
palankias vietas žirklėmis
karpo.

Šiomis dienomis Chicago
je gautas laiškas iš Sibiro
nuo vienos lietuvės moters,
kuri prašo atsiųsti batus,
šiltus apatinius baltinius,
megztinį ir konservų. Laiš
kas rašytas 1941 m. gruo
džio 10 dieną.

COAL

CRANE

CO.

Agentai pardavime
BERWIND GENUINE POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinkelio karo jums:
__
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
$p 4f)
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
O •T'V
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
$
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q r A
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV.UV

8.65

5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022
y?

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER

IV

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
VVashers — Mangels — and
Stovės.
Nationally

advertised

itema.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ

Telefonas — REPUBLIC 6051

MILŽINIŠKO STARO MUZIKALINIŲ INSTRUMENTŲ.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR N EI6PARD LOTI

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES,
FLUTES su "cases” — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANIŠKI MANDOLINAI. BANJOS,
SMUI KOS. TENOR BANJOS —
$6 50. $3.50,
$12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $150.00. BASO VŽDENGALAS — $12.00. SMIČELAI
SMUIKOMS,
STRIUN1NINIAMS BASAMS,
VIOLAS
ir
CELLO — $1.50, $3.00, $5.00.
$10.00 ir $15.00. Striūnos dčl vi
sų viršininėtų instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS-$ 1 8.50,
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir “reed" instrumentams
pritaikomi Jūsų tflpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
TriOboms,
Saxaphones,
Smulkoms lr Gultarams.
OOLDSTEIN’S
911 Maxwell

J?

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI.

U1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenintėlis ir 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. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

Ml'SIC SHOP
St., Chicago.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
4"Draugaa” Actu- teicchoto)

Iš Dutch Harbor parvyko
šie trys kariai, kuriems ja! ponų bombardavimai išdau
žė priešakinius dantis. Ne! paisant to. jie šypsosi. Nuo
viršaus žemyn: korp. Bruce
, Richardson, korp. L o u i s
I Prentice ir eilinis Robert
Miliam.
1

Spaudos
konferencijoje
prezidentas reiškė nuomo
nės, kad jei karo veiksmai
padidės, galimas daiktas,
kad reikės rekvizuoti priva
čių automobilių padangas. j Parodyk man, ar gali su| sivaldyti, tai galėsiu tau pa-!
Būti draugiškam žodžiuo sakyti, ar esi išauklėtas: be
se ir greitam darbuose, vi to išauklėjimas neturi men-|
sa tai maža kainuoja ir la kiausios vertės. (O. Svett
bai naudinga. (Henrikas IV) Marden).

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI 1

Jr

HĄRAR

^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
PIRM PIRKIMO

Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk staką lr aukštą rūšj LENTŲ—MILL*
.VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATKRIJOLA Dėl garažų, porčių, vlškų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl koastrakcijos ir pertaisymo namų.
APROKAVIM.AS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
QnAu/irtl

'•• »•*

Protection
for your
favri/ufA.

M

SJT

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! (!)
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

X
(i)

įįį

TAUPYKITE mūsų įstaigoje
Jūsų indeliai rūpestingai globo- 'ip
jami
jami ir
ir ligi
ligi $5,000.00
$5,000.00 apdrausti
apdraus! per Fedcral Savings and Loan Tn- M|
surancc Corporation. Mokame 31/^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
(’

'/vii

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. 11ALSTEO ST.

*
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Ketvirtadienis, liepos 9,1943
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Nori nupigini galvekariais važiavimą
Federalinis kainų adminis venimas pabrangęs. Gatvėtracijos ofisas pagaliau įsi karių linijos žeriasi didelę
kišo į Chicagos transporta- ratą, o darbininkams atlygi
cijos reikalus. Iškėlė reika nimas nedidinamas.
lavimą, kad čia būtų grąžin Kainų administracija prieš
ta 7 centų rata už važinėji 8 centų ratą argumentuoja,
mą gatvekariais, nes šian- kad ši rata yra priešinga
dieninė 8 centų rata nepatei j šalies vyriausybės karo pro
gramai ryšium su kainų kon
einama.
Illinois prekybos komisija trole. Nors kainų adminis
8 centų ratą laikinai įvedė tracija neturi teisės gatvėka
šiemet balandžio 20 dieną. rių linijas priversti grąžinti
Dabar ta komisija svarsto ratą kovo mėnesio ratos ly
klausimą, ar tą naują ratą giu, bet linijos visgi turėtų
padaryti pastovia, ar grą respektuoti vyriausybės pro
žinti 7 centų ratą. Gatvėka- gramą solidarumo sumeti
rių linijų advokatai deda mais.
pastangas, kad 8 centų ra Toliau kainų administra
ta būtų palikta neribotam cija pareiškia, kad 8 centų
rata nepateisinama dar ir
laikui.
Kainų administracijos ofi tuo, kad automobiliais transo direktorius Leon Hender sportacija žymiai mažėja ir
son per savo ofiso regijoni- žmonės vis daugiau ima nau
nį advokatą Alex Elson Illi dotis gatvekariais. Juk tai
nois prekybos komisijai įtei didelės gatvėkarių linijoms
kė prašymą, kad 7 centų ra pajamos ir su 7 centų rata.
Nežiiiia kaip į tai atsineš
ta būtų grąžinta.
prekybos komisija. Rytoj
Šis žygis iškeltas, kai gat
unija balsuos streiko klausi
vękarių darbininkai — momu. Jei bus nubalsuota strei
tormenų ir konduktorių imi
kuoti, streikas prasidės lie
ja, ėmė darbuotis už didesnį
sau atlyginimą.Praeitą pir pos 15 dieną.
Tačiau streiko bus išveng
madienį ši unija gausingam
ta, jei linijų vadovybė pasi
susirinkime nusprendė strei
sakys, kad ji sutinka didinti
kuoti, jei nebūtų padidintas
atlyginimą, jei bus paduo
atlyginimas. Rytoj, penkta
tas žmoniškas pasiūlymas,
dienį, unijos susirinkime bus į
arba jei prieš liepos 15 d.
galutinai balsuojama strei
bus paskirtas arbitražo boar
ko reikale, jei darbininkai
das.
negaus užtikrinimo, kad
X Al. Davidonis, A.L.K.
jiems bus mokamas dides
nis atlyginimas. Kontraktas Studentų kuopos aktyvus
gi jau užsibaigęs. Unijas narys, šią savaitę išvyksta
pastangos pateisinamos. Gy Dėdės Šamo tarnybon.

BERLYNAS PRIEMONIŠKAI APSAUGOTAS

mu
X Klebonas kun. A. Bal
tutis pranešė, kad jų para
pijos piknike, rugsėjo 6 d.
bus nepaprastos ristynės —
risis “drapiežnas dzūkas” su
“Bernardu” už “Mortą”, pa
reiškė, kuris laimės ristynėse, tam ir “Morta” teks. Chi
cagiečiai, įsitėmykite dieną,
dalyvaukite piknike.

X Marytė žūtautaitė, lie
pos 5 d. išvyko Tabor Farm,
Mich. vienai savaitei atos
togų. Marytė nuo pat Atei
tininkų draugovės įsisteigi
mo priklauso tautinių šokių
grupei ir aktingai dalyvau
ja veikime.
X Lucija Piliponytė lie
pos 4 d. susižiedavo su Jo
nu Zaikiu, Loyolos univer
siteto studentu. Lucija yra
Ateitininkų draugovės tauti
nio baleto mokytoja.

X South West News šią
savaitę patalpino Sonijos Pi
piraitės fotografiją tautiš
kuose rūbuose ir davė ne
X Pranas Jenkevičius, sū maža biografinių faktų.
nus senų gyventojų JenkeX M. Aitutienė su dukte
vičių pasidavė apendiko ope rim Irena, šiomis dienomis
("Draugas" Acme telephoto)
racijai. Operaciją darys dr.
Šis vaizdas vienas pirmųjų nuo karo pradžios gautas iš Berlyno. Rodoma, kaip prie- Vinskūnas šv. Kryžiaus li atostogavo Springfield, UI.,
moniškai uždengtos parodos salės Kaiserdamme. Iš padebesų šis didelis pastatas at goninėj. P. Jenkevičius yra pas savo sesers vaikus, ku
rie yra labai gražiai įsikūrę
rodo kaip maža medelyne kalvelė. (Passed by U. S. censor'.
Aušros Vartų parap. komi prie dirbtino ežero, netoli
teto narys, darbštus ir ga
Taip yra ir su mergaitė bus vyrukas. Linkime jam miesto.
mis. Ir šių kiekviena sten sveikatos, o tėveliams ir
X Feliksas Preikšas, ku
giasi gauti pastovius darbus broliui reiškiame užuojau ris tik trys metai, kaip yra
iš Lietuvos atvykęs, daly
Britų Amatų Unijos Kon nai Brotherhood of Teams- ir laikino darbo imasi, kai tos.
vavo Vyčių dienoje. Jis bu
greso sekretorius Sir Walter ters generalinis prezidentas negauna pastovaus.
X Biznieriaus Juodikio vo sustojęs pas A. Pūtį. Fe
Citrine nesenai lankėsi J. A. ir Am. D. Federacijos tary
žmona su vaikučiais, vest liksas, norėdamas daugiau
Valstybėse. Jis čia buvo at bos narys, į Sir Citrine siū
saidiečiai, ir Juodelio žmona dalyvauti lietuvių organiza
vykęs centrinėms darbinin lymą atsako rašiniu, padėtu Autų savininkai
su vaikučiais, bulvariškiai, ciniame veikime, žada apsi
kų organizacijoms — Ameri unijos organe International
išvyko atostogų Knox, Ind., gyventi Chicagoje.
turi apsižiūrėti
kos Darbo Federacijai ir Teamster.
Bass Lake, Anselmo ir Ag
C. I. O., pasiūlyti, kad jos
X Antanas ir Bronė Ski
Tobin pareiškia, kad Dar
nietės Kudulių vasarnamį. rtai, 4358 S. Fairfield Ave.,
Visi
automobilių
savinin

susidėtų karo metu bendrai bo Federacija nieku būdu
veikti su organizuotais bri negali pripažinti rusų darbi kai nuo šio liepos mėnesio 1 Linkime malonioms šeimy parduoda savo krautuvę ir
tų ir Rusijos sovietų darbi ninku sąjūdžio laisvuoju ir dienos savo mašinas turėjo nėlėms naudotis Bass Lake atliekamu nuo darbų laiku
ninkais. Ši misija jam visiš nevaržomuoju darbo sąjud- aprūpinti 5 dol. federalinių tyru ežero vandenėliu.
gilins žinias pamėgtoje
taksų
ženklais.
U.
S.
vidaus
mokslo srityje.
kai nepasisekė. C. I. O. vir- i žiu. Tai dėl to, kad Rusijos
X
Bene
Vančytė,
Ateiti

mokesčių
kolektoriaus
ofi

sininkai žadėjo tą siūlymą darbininkų unijas sovietų
X Užvakar redakciją ap
ninkų draugovės darbšti na
patogiu laiku aptarti, o Ame vyriausybė
kontroliuoja. suose, Chicagoj, spėjama,
lankė lietuvių veikėja Starrikos Darbo Federacija siū Ten darbininkai patys nega kad daug autoistų dar neį rė ir tautinio baleto šokikė,
nuo liepos 3 iki liepos 11 d. kienė iš Los Angeles, Cal.,
lymą griežtai atmetė.
li pasiskirti vadų ir laisvai sigiję tų ženklų ir tuo būdu smagiai leidžia atostogas kuri vargonininkavo naujoj
Daniel J. Tobin, Internatio- veikti. Sovietų valdžia jiems peržengia taksų įstatymą.
Wisconsin valstijoj su pus to miesto lietuvių parapijoj.
skiria vadus ir tie vadai tu
Kolektorius tad stato dar seserėmis pas tetą.
Jos sūnus lanko Marianapo
ri darbuotis tik vyriausybės ban apie 350 savo agentų.
lio kolegiją. Tolimoji vieš
nurodymais, remiantis ko Jie važinės po Chicagą ir
X Juozas Gavenė, naujas nia yra mūsų dienraščio
munistų vadovybės nustaty apylinkes ir sulaikys netu Ateitininkų draugovės na skaityto ja.
tomis taisyklėmis.
rinčius šių federalinių ženk rys, Joninių gegužinėje pa
X Kun. dr. K. Rėklaitis,
Tobin iškelia aikštėn, kad lų automobilius, arba paims aukojo 10 tuzinų bulkelių
Marijonų provincijolas, yra
C. I. O. šimtu procentų su jų “laisnių” numerius. Savi dėl “hot dogs”. Taip pat jis
išvykęs aštuonių dienų re
tinka dėtis su britų ir so ninkai bus traukiami tieson. parūpino malkų laužui. Na
kolekcijoms, kurias atlieka
vietų darbininkų unijomis.
riai taria ačiū.
Hinsdale, UI., seminarijoje.
Už išsisukinėjimą nuo šių
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