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PAVERGTŲJŲ BIČIULIS

Dwight H. Green, Illinois 
valstybes gubernatorius, 
kurs šioje valstybėje pasky
rė minėti Lietuvos Dieną.

Dar trims valstybėms 
paskelbtas karas

WASHINGTON, liepos 19. 
— J. A. Valstybių vyriau- Į 
sybė formaliai paskelbė ka
rą Vengrijai, Rumunijai ir 
Bulgarijai, kurių vyriausy
bės dedasi su Vokietijos na
ciais.

Prezidento išleista prok
lamacija gali būti masiniai 
suimti visi nuo 14 metų am
žiaus vengrai, rumunai ir 
bulgarai nepiliečiai, kaipo 
svetimšaliai priešai.

Matyt, masiniai suėmimai 
nebus pavartoti, kadangi 
tuos kraštus okupuoja na
ciai ir šie svetimšaliai prie
šinasi tai okupacijai. Bus 
suimami tik aiškūs nacių ir 
ašies šalininkai.

Pakanka gazolino 
ir gamos padangoms

WASHINGTON, liepos 
19. — Kongreso žemesniųjų 
rūmų specialus gazolino ra
cionavimo komitetas vakar 
pranešė, kad yra pakanka
mai gumos karo reikalams 
ir būtinam civiliniam varto
jimui, tad be reikalo pla
nuojama paimti privačių au
tomobilių padangas ir visoj 
šaly racijonuoti gazoliną.

Šis komitetas nėra rūmų 
oficialus komitetas. Jis 137 
atstovų paskirtas surasti 
tikrą dalykų stovį — gumos 
ir gazolino trūkumus. Komi
tetas rado, kad šaliai nestin
ga nei gumos, nei gazolino.

CAIRO, Egiptas, liepos 
19. — U. S. bombonešiai a- 
takavo Tobruko prieplauką 
Libijoje, pranešta oficialiai. 
Bombomis pataikyta ašies 
dideliam prekybos laivui ir 
vienam tafnkery sukeltas 
gaisras.
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Lietuvos Diena Illinoise
Valstybės gubernatorius Green 
išleido proklamaciją

Lietuvos Dieną minėti paskyrė 
ateinantį šeštadienį/ liepos 25 d.

Gubernatoriaus proklamacija:

The republic of Lithuania was one of the victims 
of the war which has devasted Europe. Although this 
brave little country is now under the rule of a military 
dictatorship, hope lives in the hearts of thousands of 
American citizcns of Lithuanian birth or ancestry that 
it will eventually be restored to its former place among 
the independent nations of the world.

On July 25, in Chicago, the twentieth anniversary 
of the recognition of Lithuania by the United States will 
be celebrated. The occasion is to be featured by a prac- 
tical demonstration of the fine American loyalty and pat- 
riotism of our citizens of Lithuanian extraction. The Mar- 
ąuette Community Office of Civiliah Defense is ooopera- 
ting in the plans.

This worthy enterprise deserves the fullest recog
nition and publicity.

Now, Therefore, I, Dwight H. Green, Governor of 
the State of Illinois, do hereby proclaim Saturday, July 
25, of the present year, as Republic of Lithuania Day, 
and commend the observance of the occasion to all inte- 
rested groups, organizations and individuals.

In witness whereof, I have hereunto sėt my hand 
and caused the Great Seal of the State of Illinois to be 
affixed.

Done at the capitol, in the city of Springfield, this 
17th day of July, in the year of Out Lonl one* thousand, 
nine hundred and forty-two, and of the Statė of Illinois 
the one hundred twenty-fourth.
By the Governor: Governor.

Secretary of State

Britu lakūnai dienos metu 
atakuoja vokiečius Ruhro srity

LONDONAS, liepos 19. — 
Per tris dienas paeiliui bri
tų lakūnai Lancaster bom
bonešiais dienos metu ata
kavo Ruhro sritis, kur yra 
svarbios vokiečių karo pra
monės. Nepaisant vokiečių 
kovinių lėktuvų veiklos, nė 
vienas britų bombonešis ne
nukentėjo. Vokiečių karo 
pramonėms dideli nuosto
liai padaryta ir kai kur su
kelti milžiniški gaisrai.

Vienas vokiečių bombone
šis vakar atakavo Anglijos 
pietinę pakrantę. Užmušta 
viena moteris ir keturi vai
kai ir sužeista keliolika ki
tų asmenų.

Anglijos oro ministerija 
pranešė, kad britai lakūnai 
atakavo Cherbourgo pusia
saly vokiečių konvojų.

t
LONDONAS. — Čekoslo- 

vakų vyriausybės ministras 
Jan Masaryk nori, kad są
jungininkai bombonešiais 
be pasigailėjimo žudytų na
cius.

NEW YORK. — Pirmo
sios U. S. armijos vadas 
Įeit. gen. Hugh Drum pas
kelbė rytinėse valstybėse 
apsaugos zoną. Suvaržomas 
lėktuvais skrajojimas.

Kitas pasitarimas 
įvyks Maniloje

SAN FRANCISCO, Cal., 
liepos 19. — Iš Australijos

MacArthur vakar per keletą 
valandų tarėsi su australų 
ministru pirmininku Curtin. 
Pasibaigus konferencijai,~ .. ,. . i arti Tel EI Elisa kalvos, EICurtin paklausęs generolo, • , ,. .. . _ . , ., , . Alamein vakaruose,kur jie turėsią kitą konfe-1
renciją. Gen. MacArthur ———————
atsakęs: “Maniloje.”

Numušta trys 
japonų lėktuvai

GEN. MAC ARTHUR 
STOVYKLA, Australija, lie
pos 19. — Solomon salų pa
dangėse trys japonų lėktu
vai užpuolė sąjungininkų 
žvalgybinius lėktuvus. Du 
japonų lėktuvai nutrenkti.

Trečiasis japonų Zero 
lėktuvas numuštas Timor 
padebesiuose.

ROCK ISLAND, III. — 
šios valstybės karinės vyrų 
konskripcijos direktorius 
Armstrong tvirtina, kad šio 
karo metu U. S. devynis mi
lijonus vyrų pašauks karo 
tarnybon.

Už vieną nacį 
50 lenkų

LONDONAS, liepos 19.—
Vietos lenkų sluogsniuose 
gauta žinia, kad Zgierze,
Lenkijoje, naciai sušaudė 

į 100 lenkų įkaitų, įėmus 4 
moteris. Tai atsimokėjimas
lenkams už dviejų gestapo Sovietų karo vadovybė šian

die vakarą pranešė, kad rau
donoji armija savo atkak
liomis kovomis sulaikė vo-

agentų nužudymą. Tarpe nu
žudytų lenkų įkaitų buvo 
advokatai, daktarai, žurna
listai ir du kunigai.

Prieš įkaitų sušaudymą 
nacių karininkas gyvento
jams pranešė, kad 1939 me
tais už kiekvieną nužudytą 
vokietį buvo sušaudoma 5 
lenkai, šiandie gi už vieną 
vokietį sušaudoma ir bus 
šaudoma 50 lenkų.

Prasideda moterų 
korpuso painokos

FORT DĖS MOINES, Ia.,

ratakas ir palaipsniui prie
šą stumia atgal-. Vienur ir 
kitur vyksta kruviniausi 
mūšiai. Vokiečiams sukelia
mi milžiniški nuostoliai, pa
reiškiama sovietų komuni- 
kaate.

(Vokiečių vyriausioji ka
ro vadovybė skelb a, kad, 
nepaisant blogiausių ir pa- 

liepos 19. — Rytoj čia pra-Į bliurusių kelių žemutinės 
sideda mankšta armijos mo- Dono upės fronte, vokiečių
terų auxiliarinio korpuso 
savanorėms moterims, ku
rios parinktos būti šio kor
puso viršininkėmis. Apie žYgiai esą sulėtinti Voroši- 
800 moterų bus kariniai1 lovgrado apylinkėse).
mokslinama. Kai jos baigs 
nustatytą kursą, tada bus 
organizuojamas šis mo
terų korpusas ir jų vadovy
bėje bus mokslinamas.

Darbininkai negaus 
šalto lemonado

PONTIAC, UI., liepos 19. 
— Šiose apylinkėse per ja
vų piūtį ir kūlimą farmų 
darbininkai negaus atsivė
dinti šalta arbata, arba le- 

į monadų, kaip kas metai bū
ta. Farmų šeimininkės pa
reiškia, kad neturima cuk-

per radiją pranešta, kad gen. raus

CAIRO, Egiptas. — Aus
tralų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių strateginę kalvą

Pranešta, kad sovietų armija stipriai laikosi prieš vo
kiečius Voronežo šone, bet visam pietiniam fronte vokie
čių šarvuotosios divizijos nesulaikomai veržias Stalingra
do link. šis miestas yra stambus karo pramone.

Raudonoji armija sulaiko nacius 
Voronežo šone ir pietiniam fronte

Vokiečiai nusiskundžia netinkamais
keliais visame minėtame fronte

MASKVA, liepos 19. —| niją sulaužusi jų pozicijas.
Sovietams daug padėjo A- 
merikoj padirbti Douglas 
bombonešiai, kurių nežino
mą skaičių sovietai susilau-

kiečių veržimosi Rostovo ir kė.
Stalingrado kryptimi. O Vo- Tačiau žemutinės Dono 
ronežo šone raudonoji armi- upės fronte vokieč’ai retai 
ja atlieka sėkmingas kont- kur sulaikomi. Sovietų ka

ro vadovybė tai pripažįsta 
ir sako, kad nuo Voronežo 
visu frontu pietų link iki 
Rostovo stovis nepaprastai 
rimtas. Tenai vokiečiai 
dviem kyliais veržiasi. Vie
nas smogia į Dono upės į- 
lanką — tiesiog į Staling
radą (prie Volgos upės), o 
kitas — Rostovo link. šis
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nacių kylys atsidūręs jau 
tik už 90 mailių nuo Rosto
vo.

Anot sovietų, Voronežo 
srityje vokiečiai nepapras
tai labai nukentėję. Tūks
tančiai vokiečių nukauta ir 
šimtai jų tankų ir lėktuvų 
sunaikinta. Be to, daug ka
ro medžiagos kliuvę sovie
tams.

Kitose fronto dalyse, anot 
sovietų, vokiečiams taip pat 
nesiseka.

armijos pazangiuojancios 
paskui nugalėtuosius ir atsi
metančius rusus. Vokiečių

MASKVA, liepos 19. — 
Sovietų karo vadovybė pra
neša, kad Voronežo šone 
raudonoji armija kontrata
komis ne tik sulaikė vokie
čių žygius, bet dar platoku 
kyliu įsiveržė į vokiečių Ii-

Ašies vadui gen. Rommeliui 
nesiseka Egipto fronte

CAIRO, EGIPTAS, liepos 
19. — Britų karo vadovy
bės pranešimais, ašies karo 
pajėgų vadui Egipte, nacių 
generolui Rommel, nesiseka 
įsilaužti į britų pozicijas EI 
Alamein fronte. Vietomis 
britų kariuomenė įsilaužia į 
ašies pozicijas, sunaikina 
daug vokiečių tankų ir pai
ma nelaisvių.

Gen. Rommel, matyt, lau
kia prisiunčiant paramos. 
Tačiau sunku sulaukti, nes 
amerikiečiai bombonešiais 
atakuoja Libijos ir Egipto 
pakrantes, kur ašis laukia 
prisiunčiant daugiau kariuo
menės ir karo reikmenų.

Britų pusėje australai pa
sigriebė iniciatyvą ir ašis 
neįstengia to jiems išmušti. 
Sunku nuspėti, kaip toliau 
vyks dalykai. Vien aišku, 
kad ašiai Egipto fronte ne
siseka.

Turkai internavo 
nacių bombonešį

ANKARAS, liepos 19. — 
Nacių bombonešis Junker 
88 nusileido Juodojoj jūroj 
Turkijos pakrantėse suge
dus vienam motorui. Turkų 
autoritetai internavo ketu
ris nacių Lakūnus ir bombo
nešį. Šis bombonešis jau 
antrasis Turkijoje internuo
tas. i •

LONDONAS. — Yra ži
nių, kad nacių gestapo vir
šininkas Himmler užėmė 
reichmaršalo Goeringo vie
tą. šis pastarasis išvyko 
Rusijos karo frontan.
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Sustabdytas Liberty 
laivų statymo 
projektas

NEW ORLEANS, La., lie
pos 19. — Jūreivijos komi
sijos pranešimu čia sus
tabdytas Higgins korpora
cijos fabrikų statymas, kur 
turėjo būti pastatyta 200 
Liberty važtos laivų.

Su Higgins korporacija 
vyriausybė buvo padarius 
kontraktą ir fabrikų staty
mas buvo subsidijuojamas. 
Jau buvo išleista apie 10 
milijonų dolerių. Tikėtasi, 
kad ateinančiais metais fab
rikuose dirbs apie 90,000 
darbininkų.

Jūreivijos komisija sus
tabdė vykdomuosius darbus 
Ijepus karo gamybos boar- 
dui. Sako, apsižiūrėta, kad 
fabrikų įrengimas bus už
baigtas tik 1943 metais ir 
šiam darbui dar daug mili
jonų dolerių turėta išleisti. 
Tad karo gamybos boardas 
įsakė panaikinti kontraktus 
ir tuos laivus pavedė staty
ti kitiems laivų fabrikams. 
Sako, tuo būdu bus sutau
pyta daug plieno, kurs tu
rėjo būt panaudotas Higgin- 
so korporacijos fabrikų sta
tybai.

LouisLana gubernatorius 
protestuoja, o korporacija 
darbuojasi, kad karo gamy
bos boardo nuosprendis bū
tų atšauktas.

Numatomi japonų
v ■ ■ CaL ■žygiai Sibire

WASHINGTON, liepos 
19. — Atsižvelgus į japonų 
aktyvumą Aleutians salose 
ir Mančiuke, čia kai ku
riuose sluogsniuose spėja
ma, kad japonai artimiau
siuoju laiku, matyt, susimes 
prieš sovietus Sibire. Sako
ma, japonai laukia tik ati
tinkamos progos savo tiems 
žygiams. Tas priklausys nuo 
vokiečių pasisekimų Rusi
joje ir Egipte. Jei vokie
čiams nepasiseks, joponų 
planai niekais nueis.

Cukraus pakankamai, 
nėra laivų

NEW YORK, liepos 19 — 
Kubos respublikos vicepre
zidentas Gustavo Cuervo y 
Rubio pareiškia, kad Kubo
je cukraus yra pakankahai, 
tik nėra laivų jį atvežti į 
J. A. Valstybes.

MASKVA. — Viena so
vietų artilerijos batarėja 
paskutinėmis dienomis Vo
ronežo fronte numušė 50 
nacių lėktuvų.

ANKARA. — Arti Dar- 
danelių benardydamas nus
kendo turkų submarina8 A- 
tilay su 38 vyrais.
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LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsiny*)

Mes čia patiekiame lietu
vių tremtinių Sovietų Busi- 
jo> surašą Daugeliu krei
piasi j redakcija, teirauda 
WM apie tremtinius, ju gy
venamųjų vietų ir tt Mes 
jokių ypatingų žinių negali
ma apie tremtinius suteikti, 
nes jų neturime. Patariame 
kreiptis tremtinių reikalais į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
VVashington, D. C., prašant 
surasti tremtinių adresus ir 
teikti jiems pagalbų.

mu

X Teodora Morozienė, žy
mi West Sidės veikėja, ja-u 
baigia sveikti, jai buvo pa
daryta sunki vidurių opera
cija. Grįžus iš ligoninės T. 
Morozienė sveiksta namuo-

X Kun. Pijus Ragažins- 
kas, Sao Paulo, Brazilijoje, 
lietuvių parapijos klebonas, 
atsiuntė “Draugui” kelionės 
įspūdžius per vandenyną — 
iš Amerikos į Braziliją. Kun.

X Andrius Daugirdas, bu-| X Ant, Vaičiulaičio, poe- 
vęs XX Amžiaus vienas iš to ir rašytojo, išleista kny- 
administracijos direktorių, gėlė anglų kalba apie lietu-

12101 Vileišienė, Aldona, 
born 1906.

12102 Vileišytė, Danutė 
(Juoaas), 9.

12103 Vileišis, Algirdas 
(Juoaas), 6.

12104 Vileišis, Matas, 55,
farmer, res. Melaiš.ai Papi
lys. ,

12105 Vileišienė, Emilija, 
3Q.

12106 Vileišis, Eduardas 
(Matas), 14.

12107 Vileišis, Jonas (Ma 
tas), 9.

12108 Vileišytė, Emilija 
(Matas), 5.

12109 Vileišis, Kazys
(Vincas), 7, res. Kaunan

12110 Vileišis, Vincas 
(Kazys), 35, employee, res. 
Kaunas.

121Į1 Vileišienė, Zosė 
(Jonas), 30.

12112 Vileišytė, Danutė 
(Vincas), 11, student.

12113 Vileita, Motiejus
(Antanas), 52, farmer, res. 
Adutiškis. _ ,

12114 Vileita, “ Česlovas 
(Motiejus), 2Q.

12115 Vileita, JonaŠČfJpo 
zas), born 1916, student, 
res. Vilnius.

12116 Vileniškis, Jurgis 
(Ignas), 34, physician, res. 
Užupąliai.

12117 Vileniškienė, Vero
nika (Antanas), 21.

12118 Vileniškis, Jurgis
(Jurgis), 2. k

12119 Vileniškis (Jur
gis), 9 months old.

12120 Vileniškienė, Juzė, 
70, housevvife, res. Užnemu- 
nis Panemunėlis.

12121 Vinčevskaitė, Elena 
(Antanas), 18, student, res. 
RinkšeUai Šiluva.

12122 Vingrys, Eduardas 
(Stasy*), born 1914, army 
officer, res. Užtrakiai Tra
ksi. .

12123 Vinarčykas, Stasys 
(Feliksas), born 1901, vete- 
rinariąn, res. Nemakščiai.

12124 Vinkšnelis, Povilas 
(Povilas), 42, employee, res. 
Tauragė.

12125 Vinkšna, Ignas (Ig
nas), born 1907, worker, 
res. Bartininkai.

12126 Vinikas, Stasys 
(Motiejus), 45, farmer, res. 
Bartininkai.

12127 Vinikįenė, Olga, 41, 
teacher.

12128 Vinikaitė, Marija 
(Stasys), 12, student.

12129 Vileniškis, Jonas

res. Telšiai
# 12138 Vilimąvičiepė, Sta

sė (Juozas), 32, teacher,’ 
res. Telšiai. . Į

12139 Vilimavičiūtė, Ju-1 
dita (Adolfas), 5t

12140 ViLmaVičiua, Jonas
(Adolfas), 2.
12141 Vipmienė, Zosė, (Jo- 
lli 1211 C as),n 

nas), 20, vvorker, res. Šiau
liai.

12142 Viliūnas, Antanas, 
born 1898, employee, res. 
Meškuičiai.

12143 Viliūnienė, Bronė 
(Jonas), born 1899, teacher.

12144 Viliūnas, Algirdas 
(Antanas), 11.

12145, Vilys, Jonas, 39, 
employee, res. Kaunas.

12146 Vilienė, Veronika, 
37.

12147 Vilytė, Genovaitė 
(Jonas), 12, student.

12148 Vilytė, Elena, (Jo- 
pas), 11.

12149 Vilys, Laimutis 
(Jonas), 6.

12150 Vilkaitis, Vincas 
(Juozas), 45, leetor, res. 
Dotnuva.

12151 Vilkaitienė, Sofija, 
40.

12152 Vilkaitis, Vidutis 
(Vincas), 12, student.

12153 Vilkaitytė, Audan- 
gė (Vincas), 7.

12154 Vilkus, Antanas 
(Pranas), 60, employee, res. 
Virmenai Nevarėnai.

12155 Vilkienė, Elena, 35.
12156 Vilkaitė, Viktorija 

(Antanas), 17, student.
12157 Vilkas, Henrikas 

(Antanas), 14.
12158 Vilkaitė, Elena 

(Antanas), 9.
12159 Vilkas, Antanas, 

born 1914, employee, res. 
Kėdainiai.

12160 Vilkienė, Vanda 
(Vaclovas), born 1919.

12161 Vilkauskas, Kazys 
(Antanas), employee, res. 
Kėdainiai.

12162 Vilkauskas, Vladas 
1 (Mykolas), 30, res. Vilnius.

12163 Vilkonis, Keistutis 
(Kazimieras), born 1935, 
res. Viešintai.

12164 Vilkonienė, Bronė
(Antanas), born 1908, tea
cher. 'du

12165 Vilkonytė, Jūratė 
(Kazimieras), born 1938.

12166 Vilniškienė, Elena 
(Antanas), 34, seamstress, 
res. Šiauliai.

12167 Vilutis, Feliksas 
(Mykolas), 37, teacher), 
res. Aukštadvaris.

12168 Vilutienė, Marija 
(Vincas), 30.

12169 Vilutytė, Danutė 
(Feliksas), 10, student.

12170 Vilutis, Algimantas 
(Feliksas), 8.

12171 Vilutytė, Nijolė (Fe 
liksas), 6.

12172 Vilutienė, House
vvife, res. Darvin škiai Link 
menei. , +

12173 VEtrakis, Antanas 
(Motiejus), born 1895, vvor
ker, res. Barzdai.

12174 Viltrakienė, Albina

se po dr. E. V. Krukas prie- P. Ragažinskas savo kelio- 
žiūra. T. Morozienės valgyk- • nės įspūdžiuose daug įdo-

X Laiškas iš Sibiro. Ne-1 la» 2^43 So- Leavitt St., da-
senįai Chicagoje gautas ląiš 
kas iš Sibiro, jame rašoma, 
kad Sibire labai sunkios gy
venimo sąlygos ir lietuviai 
tremtiniai prašo siuntinių: 
rūbų, maisto ir kitų reika
lingų gyvenimui priemonių. 
Reikėtų daugiau susirūpin
ti lietuvių tremtinių gelbė
jimu, juk tai mūsų broliai 
ir sesės.

X Mikas Pavilonis, buvęs 
“Vyties” spaustuvės vedė
jas, išbuvęs tris savaites li-

bar uždaryta. Kai ligonis pa
sveiks, galimas dalykas, kad 
vėl bus valgykla atidaryta 
ir vėl maloniai vaišins žmo
nes skaniais valgiais.

X Genovaitė Giedraitiene, 
garsi mūsų damininkė ir 
vargonininkė, susilaukė duk
ters. šiuo metu randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Giedrai
čių vyresnioji duktė yra 7 
metų.

X HiHo — tai Vincės In-
sodienės liepos 1-mą dieną goninei, sugrįžo į savo na-’ ... , ... ,, .. ® : . atidarytos puikios roadhau-mus ir ten baigs gydytis. Ji

sai, kaip buvo pranešta, 
skaudžiai susižeidė bedirbda
mas spaustuvėj. Padaryta 
net keletas operacijų, ku
rios pavyko. Linkime Mikui 
greit pasveikti, sustiprėti ir 
vėl grįžti prie spaudos dar
bo.

X Domicėlė Gasparkienc, 
žinoma veikėja, kurį laiką 
sirgo plaučių uždegimu, da
bar jau pasveiko.

18182 Vinčiūnas, Vincas 
(Leonardas), 2.

12183 Vinča, Stasys (Do- 
minikas), 29, worker, res. 
Kaunas.

12184 Vinčienė, Ilena (Jo 
nas), 26.

12185 Vinčaitė, Irena 
(Stasys), 3.

12186 Vinča, Valentinas 
(Stasys), 1.

12187 Vinčevskis, 65, em
ployee, res. Rinkšeliai Šilu
va.

12188 Vinikaitė, Janina 
(Stasys), 15.

12189 Vinikas, Stasys 
(Stasys), 13.

12190 Vinikaitė, Danguo
lė (Stasys), 7.

12191 Virbickas, Jurgis 
(Vincas), 40, teacher, res. 
Žalioji Vilkija.

12192 Vinikaitė, Valerija 
(Stasys), 10.

12193 Virbickienė (Ado
mas), born 1907.

12194 Virbickas, Mindau
gas (Jurgis), 10, student.

12195 Virbickas, Boneven- 
tūras (Jurgis), 13.

12196 Virbickas, Jonas,
born, 1905, teacher, res. 

‘ Babtai. - i
12197 Virbickas, Rimvy

das (Jurgis), 4.

aės vardas. Vieta puikiai at
naujinta prie didelio kelio 
(Archer Ave.), tuoj už Sun- 
set parko. Pirmiau vadino
si Hob-Nob. Kadangi ir 
maistas ir aptarnavimas y- 
ra geras, nuolat daug sve
čių.

X Stasys Fatbahi, Dievo 
Apvaizdos parapijos gyven
tojas, ‘Draugo’ uolus rėmė
jas, važiuodamas Adomaičių 
automobily iš Michigan Ci
ty, prie Gary, Ind., buvo la
bai sunkiai sužeistas auto
mobilio katastrofoj. Grabo- 
rius Ridikas, važiuodamas 
tuo pačiu keliu kiek vėliau, 
rado sužeistus ir nuvežė į li
goninę. Adomaičių šeimos 
nariai lengviau sužeisti.

mių dalykų papasakoja, la
bai vaizdžiai aprašo, kaip 
nuo jų laivo buvo bombar
duojami priešo submarinai. 
Šiomis dienomis kun. P. Ra- 
gažinsko įspūdžius pradėsi
me spausdinti “Draugo” skil 
tyse.

X Veronika Ribickienė su 
dukra Emilija vyksta aplan
kyti savo sūnų, kuris tar
nauja Dėdės Šamo kariuo
menėje. Ribickai yra West 
Sidės oldtaimeriai, jų duktė [ 
Emilija tarnauja Metropoli
tan State banke.

X Ed. Rimkaus asmenyje 
ciceriečiai neužilgo susilauks 
naujo gydytojo, kuris šiuo 
laiku jau praktikuoja Loyo- 
los universiteto klinikoje.

X Antanina Krotkaitė. 
labdaringų įstaigų žymi rė
mėja, pereitą penktadienį is 
Lietuvos, nuo savo giminai
čio Br. Kriščiūno, per Raud. 
Kryžių, gavo laišką, kuria
me rašo, kad jis sveikas ir 
sveikina savo tetulę.

X Pr. Ivanauskienė, biz- 
nierka, adresu 726 W, 18lh 
St., žymi katalikiškųjų or
ganizacijų veikėja, jau grį
žo po atostogų. Dvi savaites 
atostogavo Hinsdale, III. I- 
vanauskų duktė, dainininkė 
ir muzikė turi gerą darbą.

kuris neseniai atvyko iš Eu
ropos, šiomis dienomis at
vyksta į Chicagą. Mes ma
nom, kad A. Daugirdas sa
vo kelionės įspūdžiais pasi-
dalins su “Draugo’ 
tojais.

skaity- tas.

vių literatūrą (Outline His
tory of Lithuanian Litera- 
ture) žmonės domisi ir no
riai perka. Knygą išleido 
Lietuvių Kultūrinis Institu-

Chicagos srities karo pra- 
X L. Vyčių Ch cagos aps- mongms numatomas -darbi- 

kr.tl8 liepos ir rugpiūč o mė.| trūkum|u>
nesiais susirinkimų nelaikys. Į 
Sekantis susirinkimas bus 
rugsėjo mėnesį, Marąuette 
Parke.

X Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioj žmonės gau
siai lankosi į šv. Onos nove- 
nos pamaldas. Noveną veda 
kun. J. Dambrauskas, MIC.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Ttk viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

prlrlukhne akinių, kurie pašalinavisų akių įtempime. ..
Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefone*: CANAI, 0623, Olilcagc 

O KIŠO VALANDOS: 
Kasdien 8:10 a. m. Iki 8:80 p. m.

Trečlad. Ir šeštad. 8:80 a. m. 
tkt 7-na p. m. '

(Ignas), 45, farmer. res. Už^ (Pranas), 30, employee
nęiųunis Panemunėlis.

12130 Vileniškienė, Stasė 
(Petras), 28.

12131 Vileniškytė, Jurgu
tė (Jonas), 6.

12132 Vileniškytė, Lyvija 
(Jonas), 5.

12133 Vileniškis, Teisu
tis. (Jenas), 2.

12134 Vilimavičienė, far
mer, res. Urnievras Babtai.

12135 Vilimą vičius, Jur
gį*, 35

12175 Viltrakis, Valdis 
(Antanas), 5.

12176 Vimbertas, 40, em
ployee, rea. Tauragė.

12177 Vimbergienė, Kon
stanta (Jonas), 41, teacher.

12178 Vimfcoras, Kazimie
ras (Kazimieras h 19, stū 
dent, res. Vilnus.

12179 Vinčiūnas, Leonar
das (Domas), 34, farmer, 
rea. Jagaudžiai Pabiržė.

12180 Vinčiūnienė, Pranė,
12136 Vilimavičienė, 32. 32.
12137 Vilimą vičius, Adei-1 12181 Vinčiūnaitė, Augė

faa (Antanas), 31, engineer, (Leonardas), 4.

LAblLVlD UAMIAMA5 
OPTOMETRISTAS

PiHalklna akinius 
itaekoadAgai oi

IOS F. BUDRIK
KBAVTDVUB .

3241 So. Halsted St.
Telefonai:

Calumet 4591
drl raibo Pataisymo

PAŠAUKITE:
TAROS SSRS

-rr
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tol. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iitaiao.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
9401 SO. HALSTED ST. 

kampu S4th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutari}

zo met

LIETUVIAI DAKTARAI

Tėveliai džiaugiasi savo duk- 
X Juzė Dargytė, biznie- ra

riaus ir veikėjo A. Dargio
duktė, kuri buvo skaudžiai ■ Green, Illinois vai-
sužeista lėktuvo katastrofoj įybės gubernatorius, liepos 
New Yorke ir keletą mėne
sių išbuvo ligoninėj, yra grį
žusi pas tėvelius ir jų ma
lonioj priežiūroj ir globoj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Seitadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TaL YARda I1G

DR. V. A. ŠIMKUS
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4 Ir 6:30-9:30 

Pirmadieniais tik 2-4 
Šventadieniais 11-12.

gydosi ir stiprėja. Jinai vi
sai pagysianti, tačiau reiks 
ilgokai ilsėtis ligi atgaus vi
sas savo jėgas.

25 dieną paskelbė Lietuvių 
Dieną. Plačiau skaityk pir
mame puslapy.

X Brolis Vladas Cibulskis 
džiaugiasi, kad dr. Atkočiū
nas labai gerai suremonta
vo jo dantis ir dabar brolis 

J Vladas daug geriau “filina”.

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

Oflaa taL OANal 9349 
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—0 

Seredoj pagal sutartį.
: 7004 So. Fairfield Av 
Rea. tak: HEMIock «1M

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
Ofiao taL VIRgini* 0096 

BeaMeadJee UL: BEVerly 1944

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4157 Archer Avenue
Ofiao vai.: 1—3 ir 0—9:90 P. M 

Trečiadieniais : pagal antartį.

Raa. 6989 So. Talman -Ava. 
Ras. TaL GROvehUl 08U

12198 Virbįckienė, Jadvy- Į0,fic* HEMIock <848
ga, born 1910.

12199 Virbickaitė, Rūta,
5.

12200 Virkštis, Augusti
nas (Petras), 50, employee, 
res. Biržai.

Telefonas: HEMLOCK (HOL

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Ava.

Chicago, Hl.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutartį.

DR. VAITUSBį OPT.
LlgTŪVM

Maso M matų praktlkavtaisa 
Jura garantavimas btricaUr Aklų gpeelaltitaaOptomel

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudajimo, 
iviijimo, akių aptemimo, nervuo- 
turoe. skaudamų aklų kar*tį, atitol
to trumparegyste ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
rganas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys itltųtaomoa. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vA Seredomb nuo pietų, o Ne-

Daugely
anos ka

iredomla nuo pietų,
aly5» iatltaieo-

4712 South Ashland At.

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis santaros. 
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AMR SURGRON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Mno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomia pagal antartį.

Offica taL YARda 4797 
Namų tai. PROapact IMt 
TaL YARda
Raa.: KBNtroad <107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAfl 

Ofiso vaL: ano 1-3; nno 6:30-8 90 
756 Wesf $5th Street

Kur kas yra geriau turėti 
Išmintį, negu aukaą.

Kaa bos Ištvermingas lld 
galot, tas bos Išgelbėtas.

£lUt 10, 22/

Tat OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Rd.

Valahdoa: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA :

3241 VVest 66th Place 
TeL REPubUc 7868

TaL YARda 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Btraat

vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredej pegal gutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9 
Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANai 4796
DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal satartį.
Sekmadiesiais taipgi pegal sutartį. 

Raa. telefonas SBBley 9

TaL OANal 0257
Ran. tai.: PROapact 6C59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Raaldencij*: 6600 So. Artealan Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

• iki • vaL vakare.

TaL Oicero 1414

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakara 

ir pagal antartį.
Res. 1625 So. 5Qth Avenue 

Tai. Cicere 1484

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS l

Kasdien nuo t:#0 vai. ryto Iki S:So 
vaL vak.; trečiadieniais auo *:M

Rez. Tel. LAFayetU 0094 
OHm® Tel. LAPYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
OFFICR HOURS:

Mon., Thurs., Fri.
2—4 4 6—8:30 P. M.

Wed., Sąt. —
10 A. M. — 2:30 P. M.

TaL OANal HM

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS a CHIRURGAS 

Oflaaa ir Rezidencija: -
2155 Wo»t Cennak Road <

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 Ud 8:16 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2917 So. Kataro Ava.

TaL OANal 7X71 
Nuo & vaL ryto iki 5 vaL kagdiea

Ofiao TaL ........ VIKginia 1986

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v&L
Trečiad. Ir Sekmad. tik, suaitariuaįj

i ium i

DL ĮMES SEDAI
GYOTfOJAf B CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tm lnbna)

TaL MDvray 8880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nue 16 iki U nl. ryta. ana 2 iki 8 
v»L popiet ir 7 ite 8^6 vak vak.

Sekmad. noo 10 iki 12 vaL ryto.

DL MAURICE KAHN
GYDYTOJAI B OHIBURGAS

4631 So. Ashtemd Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 (
Res. Tel.: Reavvood 4900

VALANDOS
Nua 10-12 v. ryto) 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nadahamia not 18 »k» U vaL dien*.

DR. A, JENKINS
(Išdavia)

GTDYTOJA8 B CHIRURGAS 
2500 W«t 63rd Street 

OFI8O VALANDOS:
Nuo 1—4 u »ia 7—9 vakaro 

Taipgi pegsl sutartį.
Ofiao talafonM PROM>*4 
Namų telefonu VTRcinia 2421

B£MKIT£ “DRAUGI”— J
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GORILO SVORIS IR AUKŠTIS NUŠOVĖ MYLIMĄJĄ

(••Draugas" Acme telephoto) 
Lincoln parko žvėryne yri gorila Bushman Tomis 

dienomis sužinota, kad jo svoris yra 505 svarai. Čia ro
doma, kaip patirta jo aukštis, kai duota jam proga išsi
tiesti. Aukštis arti 7 pėdos. Gorilas yra 14 metų.

Pasaulio miškingumas
Visame pasaulyje miškai 

apima apie 3,000,000,000 hek 
tarų plotą,' kas sudaro apie 
22,5 nuoš. bendrojo žemės 
paviršiaus. Daugiausia miš-1 
kų yra Pietų Amerikoje, ten 
jie sudaro 44 nuoš. viso že- j 

mes ploto, daug miškų yra 
ir Europoje — 31,1 nųęš., 
paskiau eina šiaurės Ame
rika — 26,8 nuoš. Mažiau 
miškų turi Azija — 21,6 
nuoš. bendrojo žemės ploto, 
dar mažiau miškų yra Aus-1 
tralijoje — 15,1 nuoš. ir ma-' 
žiausia — Afrikoje — tik

10,7 nuoš.
Europoje miškingumo at

žvilgiu valstybės yra išsiri
kiavusios tokia tvarka: Ru
sija, Suomija, Švedija, Nor
vegija, Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija, Lietuva, Estija, 
Latvija, Prancūzija, Ispani
ja, Portugalija, Vengrija, 
Jugoslavija, Graikija, Itali
ja, Danija, Anglija, Belgija, 
ir Olandija. Lietuva, kaip 
matome, tarp kitų Europos 
kraštų užima vidutinę vie
tą. B v, B.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

(Įsteigta 1889 m.). *

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKMIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma viri 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignlty 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthiumlan Chamber of Gommeroe.

MODERNI Iftvldtnft PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. Washington BHd. 5919 South Troy St.

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPubllc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

“Draugas” 1917 m., liepos 3 
Badas Turkijoj... Turkijos 

kariuomenėj siaučia badas 
ir ligos. Mirtingumas dide
lis. Kareiviai bėga iš kariuo
menės. Gali kilti maištas.

Worcester, Mass,... “The 
Evening Gazette” įdėjo šv. 
Kazimiero parap. klebono 
kun. J. Jakaičio atvaizdą, 
pažymint, kad jis antru kar
tu išrinktas Tautos Fondo 
pirmininku ir kad jo vado
vaujami Worcesterio lietu
viai jau sudėję Lietuvai šelp
ti $14,000.

Moterys armijoj... Iš Pet
rogrado pranešama, kad ru
sų moterų pulkas, vadini
mas “mirties pulku” iške
liavo į karo frontą.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoLub U4SM-U48H

HELP WANTED — MOTERYS

STITCHERS 
Prie "a ngle needle” mašinų. Do. 
fense darbai. Atsišaukite j — J. P. 
SMITH SHOE CO., 071 N. San ga
nu m Street.

HELP WANTEI) — VYRAI

BEAUTY OPERATORXS — pasto
vūs darbai, mokama alga ir komi
sas. Atsišaukite sekančiu adresu:

1814 SO. 5TH AVENUE, 
MAYWOOD, ILL.

TOOL ir DIE MAKERS
G RINDERS

Pastovūs Defense darbai. Atslšaukit: 
KADGI.R TOOL A MFG. CO., 1501 
VVest Polk, tel. Canul 5510, arpa 
Kem-yn 22 (vakarais).

MOTERYS Ir MERGINOS reikalin
gos prie generalinių dirbtuvėje dar
bų. pakavimo ir t. t.

I.OOSE-VVII.F.S BISCUIT CO., 
385# So. Ashland Avenue

• OntUtfiM Acuit (.^teplioto)
Leslie B. Gireth (dešinėje), turtingas Glendale, Cal., 

jubilierius, nušovė savo mylimąją Dorėną Hammer, 20 m. 
amž. (kairėje), meteorologijos studentę, ir patsai pasida
vė policijai.

“Kam religija ir dorovė ,4- L 3 J _
nėra šventi idealai, tas nėra Alll<llr KOU 
vertas mūsų draugystės“,
pasakė senovės pagonų ra
šytojas Ciceronas.

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

Iš Pittsburgho pranešta, 
kad plieno fabrikų darbinin
kai pripažino padidintą 
jiems karo darbo boardo at 
lyginimą — 44 centus dau
giau už dienos darbą.

DIE MAKERS
*1.40 J valandų. su užtenkamai "©ver
time." Turi būt lst class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
9705 Cottage Grove.

REIKALINGI. ’TRON WORKER" 
PAGELBININKAI Ir MEKANIKAI. 
Atsišaukite | —

E. M. VEYMER CO.,
2820 West Graiul Avenue

TRIM SIAVVYERS 
HANDS. Atsišaukite 
(OI (’H CO., 3759 
Aveniu*.

dr BORING
j :PUL1.MAN 

South Aslilanil

-* TOOL IR DIE MAKERS, pilė 100% 
Defense darbų. Pastovūs darbai A-l 
darbininkams. Atsišaukite j: )
AV. JENSEN CO., 4417 AV. Klnzle St.

PAIEŠKOMAS vaikinas ap vyras ke
lioms valandoms kas vakaras, ku
ris moka vairuoti automobili «r 
būtų gerau, kad būtų apsigyvenęs 
arti darbo vielos, šaukiie CANal 
8010 arba ats'lankykite po adresu 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.

PARDAVIMUI

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų specialy
be. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavlmo sąrašo.

Prisiųskite piūklus paltu “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

M1DDLE-AGED 
‘ PEOPLE

are common offenders
.A?

Z

ONA KASPUTIENE
(po tėvais Ugentaitė)

Gyveno 7C59 So. Sangamon St. Tel. Stevvart 7840.
Mirė sekmad., liepos 19, 1942, 3:25 vai. ryte, sulaukus puses

amžiaus. ......
e Gin.'us Lietuvoje. Kilo iš Kaltinėnų parapijos, Kercialų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų James ir jo žmonų Elenor: 

dukterį Dorothy ir žentų George Sereikas ir anūkę Dian: seserį 
Agotų Kilk’enę ir jos vyrų Pranciškų ir jų 3 sūnus — Pranciš
kų. Alex ir Jonų: brolį Juozapų Ugentų; pusbrolio sūnų Pran
ciškų Udis; pusseserės 3 sūnus ir 1 dukterį Milkintus; pusse
seres — Marijonų Puplauskienę, Juzefų Ciparienę, Marijonų Ml- 
kutienę ir jų šeimas; pusbrolius — Jeronimų ir Jonų Zepaltuš 
ir Jonų Žukų ir jų šeimas: švogerkų Stelių ir jos vyrų Gudai
čius ir uošvius — Striupų šeimynų, tetų Czesnienę ir jos 3 
dukteris ir jų šeimas, gyv. Bridgeport. Conn. taipgi daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų: o Lietuvoje paliko 2 seseris — 
Marijonų Kareivienę ir Jozefų Vileišienę ir jų šeimas.

A. n. Ono priklausė prie: Sv. Kazimiero Akad. Rėm. dr-jos, 
kurios buvo amžina narė, labdarių, amžina narė "Draugo" spaus
tuvės mašinų fondo. Moterų Sųjungos dr-jos. Chicagos Lietuvių 
I (--jos, Susivienijmio Amerikos Lietuvių R. K. dr-jos ir taipgi 
Dariaus-Girėno American Legion I’ost No. 271, kurios buvo 
amžina • narė.

Kūnas bus pašarvotas pirmad. vakare John F. Eudeikio kop
lyčioje. 4605 So. Hermitage Ave.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 2 3 d. Iš koplyčios 8:30 
vai ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus viršminėtų organizacijų narius, 
taipgi gimines, draugus-ges ir pažįstamus dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sūnus. Dukflė, Marti. Žentas. Seserys Pusseserys, Ihisbro- 

liai, Teta, švogerka Ir visi kiti Giminės
laidotuvių direktorius John F.-Eudeikis, Tel. Yards 174*1.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick
. Thousands who Rufferrd from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica. lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they hava 
found a ųuiclc-acting formula which speedily 
relieves those cxhausting muscular aclies and 
pains. NURITO is tru»tworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—ao you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO undėr this irondad guarantee. If the 
very lirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don’t suller. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.)

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Už nenorq r«’i
kareiviauti

Federaliniam teisme nu
teistas trejus metus kalėti 
Robert Watson Barker, 29 
m. amž., už išsisukinėjimą 
nuo karo tarnybos.

Barker yra turtingų tėvų 
sūnus iš Highland Park ir 
dar Kanados karo vetera-
nas- , . «MI
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”.

DUOKITE JĮ KITIEMS

Mūsų gyvenimas yra pa
našus į degantį švyturį, ku
ris anksčiau ar vėliau su
degs. (Joseph v. Eotvos).

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny fbod particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this eondition 
vzhich you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth Tinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmaeal Co., 
St. Louia, Mo.

Before Any Date Uae r
LISTERINE ANTISEPTIC

To Make Your Breath Sweeter.

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

NULIŪDIMO n
JI

VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17A1-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayetta 0727

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

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SANAI 
2314 West 23rd Place 

Tel. CANal 2515 

42-44 Rast lORth Street 

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 

3354 South Halated Ttreet 

Skyrius: 710 Weat 18th Street 

Viai telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 West 4flth Street

Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue 

Tel. PULlman 9661

J. LIULEVICIUS
4348 South Califomia Avenue

Tel. LAFayetta 3672

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname,' Jei ne-

S
raioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
.edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (Jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne- 
dedamos. ,

Entered as second-Class Matter March $1, 1916 at Chicago, IU.
; Under the Act of March 3, 1879.

Spaudos balsai apie Pabaltijį
Šiomis dienomis Latvijos Pasiuntinybė Vašingtone 

išleido šeštą biuletenį, kuriame duoda plačią ir išsamią 
Anglijos ir Amerikos spaudos apžvalgą. Biuletenyje pa
duodama daug citatų iš didžiųjų Anglijos laikraščių, iš 
kurių aišku, kad anglų spauda tikrai stipriai remia Bal
tijos valstybių laisvę ir nepriklausomybę. Gana apsčiai 
duoda citatų ir iš Amerikos spaudos, kuri taip pat stovi 
už Lietuvos, Latvijos ir Estijos teises.

The Nineteen Century and After tvirtina, kad Angli
ja domisi mažųjų tautų egzistencija. “Anglija domisi 
mažųjų tautų išsilaikymu ne vien tik idealistiniais su
metimais, bet ir dėl to, kad kiekviena maža tauta Euro
poje yra rimta talkininke ir gali vaidinti savo vaidme
nį, kad palaikyti jėgos balansą“. Toliau rašoma, kad jė
gos balansas gali būti sugriautas vienos ir kelių didžių
jų Valstybių, tačiau mažosios tautos to nepadarys, nes 
joms svarbu tą balansą išlaikyti. Tais sumetimais An
glijai esą svarbu palaikyti mažąsias tautas, nes jos yra 
anglų vertingomis santarvininkėmis. “Dėl to, rašoma, 
yra labai svarbu, kad Didžioji Britanija nedarytų Ry
tų Europoj koncesijų, kurios nėra būtinu dalyku vokie
čių nugalėjimui”. Tai esą svarbu net Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos atžvilgiu.

The Observer, pastebi latvių biuletenis, su pasitenki
nimu rašo apie Vašingtono nusistatymą, būtent — 
“Washington apparently takes it for granted that Rus- 
eo-American ‘co-operation in safeguarding peace and 
security to freedom-loving peopies’ mušt apply to the 
Baltic States aad Poland”. Kitas anglų laikraštis "Tab- 
let” rašąs: “Jungtinių Valstybių vyriausybė davė labai 
aiškiai suprasti, kad Atlanto čarteris turi' inimti ir Bal
tijos valstybes”.

Latvių biuletenis džiaugiasi ir Anglijos ir Amerikos 
spaudos rodomu palankumu Baltijos valstybėms, kovo
jančioms dėl atstatymo laisvės ir nepriklausomybės. 
Tuo, žinoma, džiaugiasi ne vien latviai, bet estai ir mes, 
lietuviai.

Būt labai naudinga surinkti visus anglų spaudos at- 
'siliepimus apie Baltijos valstybes ir juos išleisti atski- 
ton brošiūrom )

'yskupai ir taikos problemos • 5'

U Praėjusį rudenį Amerikos arkivyskupų ir vyskupų 
įvažiavime buvo sudaryta komisija, kuri rūpintus po

puli,arizuoti Popiežiaus Pijaus paskelbtą teisingos ir 
iStovioa taikos atstatymo ir palaikymo planą. Tos ko- 
lisijos pirmininku yra J. E. Chicagos arkivyskupas Sa- 
įuel A. Stritch. Nariai: vysk. James Ryan ir vysk.
taisius Muench.
Pasirodo, kad šitoji vyskupų komisija plačiau užsi- 

įojo dirbti, negu pradžioje buvo numatyta. J. E. arkiv.
A. Stritch pranešimu, komisija baigia surinkti ir pa

lošti spaudai visus popiežių padarytus pareiškimus 
likos klausimu net nuo 1878 metų. Be to, komisija 
tudijuojanti taikos klausimus ir planuojanti išleisti at- 
riron knygon “taikos problemas popiežių pareiškimų 
.liesoje” ir švietimo programą, pagrįstą krikščtaniško- 
įis socialinėmis koncepcijomis, kurios turi būti tei- 
ingos taikos akstinu.
Tai parodo, kaip nuoširdžiai ir rimtai Amerikos vys- 
ipai rūpinasi teisingos ir pastovios taikos atstatymu.

lijos katalikai ir sutartis su rusais ’ '
Skaitydami Anglijos katalikų laikraščius, pastebime,
Langių katalikų žurnalistai Didžiosios Britanijos ir 

Rusijos sutartį pasitiko gana rezervuotai. Jie 
žįsta militarines sutarties reikalingumą, neg tai

labiau derina karo jėgas prieš galingą priešą, tačiau 
pasisako prieš bet kokius moralinius ryšius su tuo san
tarvininku. Laikraštis “Tablet” apgailestauja, kad su
tartyje neapsirubežiuota pirma dalimi, tai yra vien tik 
militarine. “The Catholic Herald” perspėja, kad, esą, 
nors Anglijos likimas tik laikinai tėra surištas su Ru
sija, bet rašo, kad skirtumas tarp dviejų tautų kultū
riniu ir religiniu atžvilgiu yra nepaprastai didelis. "Tite 
Catholic Times” daro plačią sutarties sąlygų apžvalgą 
ir apg&ilestauja, kad sutartyje visai aplenktas religi
jos klausimas.

Anglų, kaip ir kitų tautų katalikų žurnalistams aiš
ku, kad su Sovietų Rusija, kaipo su valstybe, reikia tar
tis, tačiau nepakeliui su ateistiniu komunizmu.

Mirė didis spaudos darbininkas
Prieš pora savaičių New Yorke mirė vienas labai žy

mus katalikų veikėjas, rašytojas ir mokslininkas Tho- 
mas F. Meehan, sulaukęs 88 metų amžiaus.

Velionis nuo 1909 metų iki savo mirties buvo savai
tinio žurnalo “America” redakcijos personalo narys. Čia 
jis įdėjo daug savo gražių pastangų ir iniciatyvos. Be 
to, jis labai daug kruopštaus darbo yra įdėjęs prie su- 
redagavimo ir išleidimo Katalikų Enciklopedijos (Cath
olic Encyclopedia). Visiems enciklopedijos tomams 
jis rašė žinias iš Amerikos istorijos, nes šioj srity ve
lionis buvo specialistas. Be to, Thomas Meehan buvo 
artimas bendradarbis “Catholic Builders of the United 
States”, “Year Book”, “International Encyclopedia Ame- 
rieana”, “North American Review”, “Columbia”, “Cath
olic World” ir kitų rimtų ir moksliškų leidinių. Kai su
siorganizavo Amerikos katalikų istorikų draugija, Tho
mas Meehan buvo vienas veikliausių ir žymiausių joe 
narių. 1916 m. jis paėmė redaguoti tos draugijos leidi
nius. Beveik visi (32 tomai) “Historioal Records and 
Studies” buvo velionies išleisti.

Thomo Meehan darbai Amerikos katalikų žurnalisti
koj ir mokslo srity yra tikrai dideli. Spaudos darbus 
jis dirbo nuo pat savo jaunystės iki gilios senatvės. Už 
nuopelnus Katalikų Bažnyčiai buvo atžymėtas keliais 
aukštais Šv. Tėvo požymiais.

Velionis ir savo gyvenimu ir darbais įrodė, kad pa
saulietis žmogus gali daug gero padaryti Katalikų Baž
nyčiai. Jis gerai suprato gyvenimo tikslą, jis žinojo sa
vo, kaipo kataliko, pareigas ir dėlto visą gyvenimą pa
siliko ne iš vardo, bet iš gerų darbų kataliku. Jo gra
žūs pavyzdžiai tešviečia kiekvieno kataliko kelius ir 
teakstina prie didesnių darbų ir pasiaukojimų.

Apie okupuotu jy kraštų būklę
Paskutinioji žurnalo “New Europe” (Nr. 3) laida duo

da plačią apžvalgą iš nacių okupuotų centralinės ir ry
tinės Europos kraštų gyvenimo. Iš tos apžvalgos la
biau paaiški nacių užsimojimai naikinti tuose kraštuose 
gyvenančius žmones (ištrėmimu, nutautinimu, žudy
mu) ir tuos kraštus apgyvendinti vokiečiais. Tų kraštų 
naikinimas, žmonių persekiojimas yra nežmoniškai di
delis. Tačiau, nepaisant skaudžiausių kančių, gyvento
jai dvasioje nepasiduoda okupantams.

“New Europe” apie Baltijos valstybių padėtį vis tik, 
matyti, “nesuranda” reikalo paduoti žinių. Neabejojame, 
šiam žurnalui yra žinoma, kad ir Baltijos tautos tuos 
pačius vargus kenčia, kaip ir lenkai, čekai ir kiti.

m •Lietuvių miestas”
Shanandoah, Pa., tuo garsus, kad jame apie pu

sė gyventojų yra lietuviai. Praėjusiais metais to mies
to lietuvių Šv. Jurgio parapija minėjo auksinį jubiliejų. 
Bet tik šiomis dienomis tepasirodė Senadorio jubilieji
nė knyga, kuri tikrai gražiai išleista. Ji gausiai ilius
truota, liuksusinė popierą, turi 68 puslapius, įrištus į 
gražius viršelius.

Tos senos ir garbingos parapijos klebonas (rašyto
jas ir visuomenininkas) kun. Juozapas A. Karalius sa
vo vedamajame rašte reikšmingai sako, kad knygos 
skaitytojas galės sau gerai vaizduotis, “kokių sunku
mų, vargų ir išgyvenimų turėjo šios parapijos steigė
jai — kunigai ir pasauliečiai lietuviai katalikai — kur
dami aavo parapiją ir statydami gražią, didžiulę baž
nyčią, kurios paunksnyje jie rado ramumą ir džiaugs
mą, kuriuo ir mes šiandien džiaugiamės”. Toliau jisai 
pasitiki, kad jų gražūs pavyzdžiai sužadins “mumyse 
būti sau žmonėmis, — susipratusiais lietuviais ir ka
talikais — kad jų ir mūsų darbai neštų garbę Dievui, 
džiaugsmą ir garbę mūsų tautai, džiaugsmą ir garbę 
mums patiems kaipo lietuviams ir katalikams”.

šioje knygoje (“Lietuvių Katalikų šv. Jurgio Para
pija”) randame daug vertingų žinių ne tik iš tos para
pijos gyvenimo, bet ir apie patį šenadorį ir jame gy
venančius lietuvius. Leidinys patiekia labai svarbių ži
nių Amerikos lietuvių istorijai,

CICAGOS BERNIUKAS - BOYS TOWNO MAJORAS
— Kaip atsirado berniukų miestas. - Kq pasakojo vienas 

iš 375. - Pasikalbėjimas su Boys Towno majoru.
Sėdėjau kartą “mūvyje”. 

Akys buvo pritvinkusios 
džiaugsimo ašarų: mačiau 
filmą apie Boys Towną. Vi
si žiūrovai buvome sujau
dinti tos įstaigos kūrėjo — 
kun. Flanagano pasišventi
mu ir atsiektais rezultatais.

— Tūrių vieną kartą Boys 
Towną pamatyti!

Tas troškimas neseniai iš
sipildė. Vaišingas Omahos 
lietuviai klebonas kun. Juse
vičius savo automobiliu ga
beno mus puikiu vieškeliu 
Linkolno linkui.
Benamių namai

— Kaip atėjo kun. Flana- 
ganui mintis įsteigti Boys 
Towną ?

— Jis buvo vikaru Oma- 
hoje. Į jo duris dažnai pasi
belsdavo benamiai, gyveni
mo nuskriausti žmonės, — 
pasakojo kun. Jusevičius. — 
Iš karto jis išnuomavo tuš
čią namą netoli policijos 
stoties, kur galėjo prisiglaus 
ti visi, kurie neturėjo kur 
eiti. Įstaiga augo. Būdavo 
nakčių, kad ten miegojo ir 
valgė šimtai žmonių. Juos 
beglobodamas tėv. Flanagan 
įsitikino, kad jie nebūtų taip 
nuslydę, jei kas jiems jau
natvėje būtų širdį parodęs. 
Tada jis ir nusprendė kurti 
jaunų berniukų auklėjimo į- 
staigą...”

Įvažiuojame į berniukų 
miestą

Bešnekant mašina greit 
praskriejo tas 10 mylių nuo 
Omahos ir mes pamatėme 
ant kalno raudonuojančius 
plytinius Boys Town rūmus.

Didingai jie atrodė, o tarp 
jų vaikščiojo ar žaidė pa
tenkinti jaunuoliai.

Rodyklės pakelėje mums 
nusakė į kurį namą sve
čiams skirta eiti. Čia mums 
davė vieną smagų berniuką 
už vadovą ir pradėjome žy
gį per Boys Towną. Ėjome 
kietais lygiais asfalto ke
liais, kur šalymais gražios 

•pievelės žaliavo. Čia buvo 
net arti 15 “bildingų”: ne
didelė ligoninė, atskirai skal 
bykla, vėl namas jų moky
tojams Christian broth- 
ers.

— Kiek jūsų čia dabar 
yra? — paklausiame vado
vą — berniuką.

— 375.
Pradėjome landžioti po jų 

įstaigas. Vienoje vietoje ke
letas berniukų — kirpėjų 
laukia beateinančių “ilga- 
kudlių”. Kitur rūpestingai 
taiso batus. Dar kitur gra
žiai į formas lieja visokiau
sias figūras — suvenyrus iš

Boys Towno.

Jie čia turi ir savo spaus
tuvę. Keletas jaunuolių 
spausdino Boys Towno laik
raštį, kuris turi net apie 
80,000 skaitytojų.

Puiki gimnastikos salė, 
kurioje rodomas ir “mūvis”. 
Jie čia turi net ir maudy
mosi baseiną, kuriame links
mai klegėdami taškėsi ber
niukai.

— Kaip jūs čia patenka
te į tą Boys Towną? — 
klausiu mus vedžiojantį ber-’ 
niuką.

— Daugiausia patys. Ki
lus atsiunčia, kad čia iš
moktų kaip gyventi.

— Ar jums čia patinka?
— O, taip. Matote, juk čia 

nėra jokių tvorų, jei nepa
tiktų — galėtume išbėgioti. 
Mes čia pasiliksime iki 18- 
21 metų, kada išmokę gau
sime darbą. Nemaža buvu
siųjų Boys Towno berniukų 
dabar yra menedžeriais ir 
yra gavę kitas atsakingas 
vietas.

Prieiname didžiulį pasta
tą — valgyklą, švaru, tvar
kinga.

— Būna maldos prieš val
gį?

— Taip.
— Kokios tikybos dau

giausia vaikų?
— Visokių yra. Daugiau 

katalikų. Daugelis kito ti
kėjimo berniukų lieka kata
likais.

Turi savo bažnyčia

Toliau atrandame 'miega
muosius. Čia eilės baltai klo-*
tų tavų. Kiekvienam sienoje 
užrakinama spintelė drabu
žiams susidėti. Prie miega
mų kambarių — nedidelės 
salės, kur berniukai gali 
skaityti, klausytis radijo. 
Tuos puikius miegamuosius 
įtaisė Eagles organizacija, 
kurios narių dauguma net 
nekatalikai.

— O, šią įstaigą žino visa 
Amerika, — pasakoja vie
nas broliukas — mokytojas. 
Visa milžiniška įstaiga išsi
laiko be valdžios ar be Baž
nyčios pašalpos, tik iš aukų 
ir berniukų kuklaus uždar
bio.” Tą įstaigą vertina ir 
nekatalikai. Jie, gali sakyti, 
daugumą aukų prisiunčia.

Čia pat yra ir paštas. Ber
niukai viską turi — ir mo
kyklas, kurios paruošia juos 
kokiai profesijai, ir žaidimų 
vietas* ir net^puikią bažny
čią, kurią jiems pastatė prieš 
pora metų viena ponia iš

New Yorko. Ji skyrė tą dide
lę auką pagerbdama savo 
šeimos mirusių atminimą.

Tą dieną tėv. Flanaganas 
nebuvo namuose, tai bent 
susiieškojau jų majorą. Jis 
žaidimų lauke mušė sviedi
nį (bolę).

Hitch hike iš Čikagos 
į Boys Town

— Mano vardas Bob 
Whitehead, — užsirekomen
davo smagus kokių 17 metų 
berniukas. Sužinojęs, kad 
mes iš Čikagos, pridėjo:

— Ir aš iš Čikagos. Vienu 
metu mes net gyvenome ant 
45 gatvės ir Wallace. Tėvų 
buvau netekęs, senelis mi
rė, o senutė buvo tiek susil
pusi, kad manęs globoti ne
beįstengė. Sugalvojau eiti į 
Boys Towną. Pinigų neturė
jau. Beliko viena keliavimo 
priemonė — hitch hike. Taip 
aš ir stojau pakelėn su pa
lenktu nykščiu. Turėjau taip 
keliauti 3 dienas, kol pasie
kiau Boys Towną. Jau dveji 
metai, kaip esu čia.

— O kai dabar jus išrin
ko majoru, kokias pareigas 
turite?

Z — žiūrėti Tvarkos, skirs
tyti darbus. Mes turime ir 
savo teismą, kurs daro po
sėdžius kartą savaitėje. Jei 
kuris berniukas nusikalsta, 
nubaudžiame. Dažniausia pa 
skiriame tokį prie nemėgia
mų darbų, kaip, pav., rink
ti popierius. Už didesnius 
nusikaltimus uždraudžiame 
atsilankyti kai rodoma fil
mą, mūviai.

— Klausykite, išvažiuo
jant man į Boys Towną jnū- 
sų mokyklos “jaunuomenė” 
prašė, kad atvežčiau auto
grafą-..

Berniukas paėmė Boys 
Towno laikraštėlį ir para
šė:

— To Lithuanian® from 
the Mayor of Boys Town 
Bob Whitehead.

Grąžinęs plunksną nusi
skubino į aikštę, kur drau
gai jo laukė prie beisbolo.

K. J. Prunskis
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Pirmadienis, liepos 20, 1942 D B S U O X B

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Spring Valley, III.
VB ■
žinios

Liepos 2 dieną mirė My
kolas Gailius, 59 metų amž., 
kilęs iš Kauno apskrities. 
Paliko žmoną ir 3 išauklė
tus sūnus. Mykolas Gailius 
sunkiai sirgo 8 mėnesius.

Kaip girdėti, Andrius Mar 
tinaitis, mūsų kuopos pir
mininkas, žada važiuoti ap
sigyventi su šeima Detroit, 
Mich. Geros kloties naujoj 
vietoj. Čia prie savųjų lie
tuvių išgyveno netoli 40 me
tų.

KAD NEGALftTŲ PATAISYTI SUSIRINKIMAI

Iš liepos 5 j 0 d. sekma
dienio naktį, mūsų miestu
ką ir apylinkes ištiko baisi 
audra: išrovė medžius, nu
nešė stogus, naikino viską 
audra. Perkūnija buvo kaip 
ugnis.

Šiuo laiku mūsų šv. Onos 
bažnyčioje šv. Mišios būna 
7 ir 9 valandomis ir abejos 
skaitytos. Palaiminimas bū
na kartą mėnesy.

% & '

Mūsų klebono priežiūroje 
yra remontuojama varpinė, 
ir kapinių vartai, tvora at
rodys labai modemiškai. 
Kas daroma, tai daroma la-

Čia laukų derlius nepa
prastai gražus. A. P.

Palaimintos Lietuvos 
draugijos veikla
Draugija pirks už 
$400 karo bonų

Liepos 8 d. Chicagos Lie-

R ■

Britų kareiviai Libijoje naikina nukritusį ir aplūžusį vokiečių Stuka lėktuvą, kad na
ciai negautų progos jo pataisyti.

bai gerai. Už tai ačiū kle-Uuvių Auditorijoj įvyko Pa
Kas girdėt

bonui

Netoli nuo mūsų, “Sene- 
ca”, ir “Amboi”, III., yra 
statomos amunicijos dirbtu
vės. Paprastam darbininkui 
moka vieną dolerį į valan
dą. Dirbama pilnu tempu. 
Darbininkų yra gausu.

Čia valdžios nustatytos 
anglims kainos. Užsidarė vi
sos čia veikiančios anglių

laimintos Lietuvos draugi 
jos pusmetinis susirinkimas.

Susirinkimą atidarė pir
mininkas J. Jacka, pranešė 
nariams, kad mirė narys Be
nediktas Mockus.

Raštas nuo Lithuanian- 
American Civilian Defense 
Patriotic Rally ir Lithuani 
an Day buvo perskaitytas ir. 
šie nariai buvo išrinkti at
stovauti draugiją tosę iškil
mėse: Tarnas: S. Janulis, Jo- 

kasyklos. Jei neatsidarys, Į naa Dįmg7^r'FrtElri< Baku- 
tai ateinančią žiemą bus blo-
gai su kuru.

Susišaudė du unijos 
viršininkai

Uf " » t * . »«1 I X

Painterių unijos du vir
šininkai susišaudė. Vieno jų 
žmona peršauta ir abu atsi
dūrė į ligonines policijos 
priežiūroje.

Tai Charles Youngblood, 
53 m. amž., painterių lo- 
kalo 147 biznio agentas ir

Raštas nuo seneliams prie 
glaudos namo campaign ir 
Building Committee buvo 
perskaitytas ir nariai dėl šio 
tikslo paaukojo $20.40.

Šv. Jurgio parapijos auk
sinio jubiliejaus komitetas 
užkvietė draugiją dalyvauti 
šio jubiliejaus apvaikščioji- 
mo iškilmėse spalių 25 d. 
Draugija nutarė dalyvauti i 
“in corpore”.

Atstovai iš Vytauto drau
gijos pranešė mūsų draugi
jos nariams jų draugijosvadas, ir Arthur W. Wa-

llace, 51 m. amž. District i būkl«’ adav6 r*Portą aPie 
Council 14 sekretorius iždi
ninkas.

Susišaudymas įvyko naktį 
Youngblood namuose. Kovos 
metu peršauta Mrs. Young- 
blooęl. Wallace sunkiai su
žeistas.

Policija bando rasti to 
priežastį.

jų turtą ir narius ir prašė, 
kad Palaimintos Lietuvos 
draugija priimtų Vytauto 
draugiją po savo globa. Bu
vo nutarti priimti ir komi
sija, susidedanti iš Jono A- 
domaitis, Frank Medelins- 
kas ir Dominic Varnas per
žiūrės Vytauto draugijos 
knygas.

X Jonas Pilipauskas, mū
sų redakcijos personalo na
rys su savo žmonele šią sa
vaitę vargsta po Michigano 
ežero bangas ir Indianos 
smilčių kalnus.

Palaimintos Lietuvos drau 
gija nutarė nupirkti dar De
fense Boną už $400.00.

Dėl neatsilankymo į susi
rinkimus ir neparašymą ko
respondencijų, į buvusios ko
respondentės vietą buvo iš
rinkta vienbalsiai Lucille S. 
Dagis, užbaigti šiuos metus 
kaipo draugijos korespon
dentė.

Finansų stalas tvarkingai 
dirba. Finansų raštininkas 
yra Frank A. Micklin, ka
sos globėjas V. Rėkus ir 
kontrolės raštininkas F. Mar 
gevičia.

Kasierius raportavo, kad 
priėmė nuošimčius iš U. S. 
Treasury Dept. už pirmiau 
pirktą defense boną. Kasie
rius yra Tarnas S. Janulis, 
geras veikėjas.

Ligonių raportai buvo už
tvirtinti per lankytojus. Po 
bylų išmokėjimo susirinki
mas buvo uždarytas.

Korespondentė

Per šiltos dienos | Ar žinai, kad 
Chicagoje

Praeitą penktadienį Chica 
goj buvo rekordinė šiluma, 
kai 4:00 popiet temperatūra 
pakilo iki 100 laipsnių. Vie
tos oro biure neįrekorduota 
tokia aukšta šiluma liepos 
17 d. Tik 1887 metais liepos 
17 d. buvo įrekorduota 99.6 
laipsniai šilumos. Bet 1934 
m. liepos 24 d. įrekorduota 
105 laipsniai.

Joana d’Arc, Orleano Mer 
gėlė, kuri išgelbėjo savo tė
vynę, buvo kilusi iš ’abai 
neturtingos šeimos. šiandie?i 
ant kuklių jos tėvo namų 
stovi parašyti tik du žo
džiai: “Vive labeur” — “Te
gyvuoja darbas”. Šis šūkis 
— jo įvykdymas — papras
tą mergaitę padarė šventą
ja ir tėvynės išgelbėtoja.
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Tovvn of Lake. — Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus vie
netas turės svarbų susirin
kimą Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje liepos 20 d., pirma
dienį 7:30 vai. vakare. Visos 
narės prašomos atsilankyti.

Valdyba

Blogo pradžia dažnai ky
la iš netikusio draugo. To
dėl draugauk tik su geres- 
niaisiais, kad tuo būdu, jų 
padedamas, ir tavo siela tap
tų geresnė.

Kas nėra Dievo draugas, 
tas negali būti nė mano drau 
gas.

rr

Ta n Per Can t 
OF YOUR INCOME

ąhoultf be ųoinų into
U&Mfor Bonds end Stdmps

U. S. Trtojury DifartmtnĄ

“Melskis taip, lyg kad vis
ko tikėtumiesi tik iš Dievo; 
dirbk taip, lyg kad Dievas 
nieko neduotų”. (Šv. Augus

tinas).

CRANE COAL CO.
1$ WEST VIRGINIA GENUINE 

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.

’8.65
®8.65

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri PA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.Uv. 
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Faaturinf a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Erery Saturday, 1 ta 2 P.M. 
STATION WHIF

(Twof ftoBMl

REMKITE 
SENA

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.
MUTUAL LIUUOR'CO.

4707 So. Halsted St 
Telefonas: BOULEVARD 0014

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Kugs 
— Radios — Refrigerators — 
YV&shers — Mangels — and 

Stovės.
Natioaally advertiaed items.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMftGŲ —

. SIŪTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471 h SL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

DARAD Yra Geriau8*M Laik*8 Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Mąterijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų Jardą »e ąpžiūiFk ata
ką tr ankštą rikį LENTŲ—MILL-

,WQRK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TKRMOLĄ. DM garažų. porčių, vla- 
kv. akleaų Lr flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dSl konatrak- 
eijoa ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Caah arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Mąnager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St Tel VICtory 1272

■r............................. ........

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MLSV 
M1LUNUKO STARO MLZIKA- 

LLNIŲ INSTRUMENTŲ.
PASI N'Ali DOKIT PROGA DABAR 

KOL DAK NEIŠPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAJCAPHONKS, ELU- 
TES su ••cases” — $35.00. $37.50, 
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
N1AMS BASAMS. VIOLAS lr 
CELLO — $1.50, $3.00, $5.00,
$10.30 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrftminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
Hl BOYS, CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIKCK visiems 
brase Ir ‘Tend” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPKRTYVAS VICTOR IR • 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dūlių narnė
tame, Trlūboms, Saxaphones, 
Smuikoms tr Guitarams. 

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Maavrrll Rt., Chicago.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonus — REPUBLIC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB 

APYLINKftS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI*

ITIARCUTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienint&lia lr Smagiausia*
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:99 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avesta 

Phone: GROvehiU 2242

P1SK010S DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.Proteetion 
for vour

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūaų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 15,000.00 apdrausti per Fedoral Savinga and Loan In
surance Corporation. Mokame 3Į/^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. S23# SO. HALSTED ST.
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Poros savaičių kampanija 
transportacijos klausimu

Chicagos metropolitinėj 
srity vakar pradėta kampa
nija transportacijos (susi
siekimų) reikalu. Kampani
ją iškėlė Philip Harring- 
ton, Gyvosios Karo Trans
portacijos Konservavimo fe 
deralinis administratorius.

Karo laiku, kai daug kas 
dėl padangų trūkumo negali 
vartoti automobilių, trans
portacijos problema tikrai 
yra tiek svarbi, tiek jos iš
sprendimas yra nepapras
tas kietas. Daug darbinin
kų gyvena tolokai nuo pra
monės centrų. Prieš karą 
jie kasdien lengvai savo au
tomobiliais susisiekdavo su 
tais centrais, rytais niekam 
nepriklausomai važiuodavo į 
darbą, o vakare parvažiuo
davo. Šiandien yra kitaip. 
Nėra padangų. Kaskart au-

Liepos Mėnesio 
Išpardavimas

Rakandų, Radio, Parlor 
Setų, Gasinių Pečių, Lovų, 
Matrasų.

šiame išpardavime su
taupysite 40%.

Gražūs Parlor Setai, po

$84.50
S šmotų Prima Vera Bed
room setai, po

$84.50
5 šmotų Golden Oak 

Dinettes

$28.50
Gražios Didelės Lempos, 

Po

$4.95

Geriausios Didelės 10 
Tūbų Radios, po

$99.50
Radio ir Phonografas 

krūvoje, po

$39.50
Didelis pasirinkimas Lie

tuviškų ir Angliškų 
Rekordų

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St 
3409 S. Halsted St

Tel. Calumet 7238

Sudriko Sektnadlenio Prog
ramas — VVCFE, IOOO K. 
Sekmadienio vakare 9:00 va
landą.

"rf1.

tomobilių skaičius mažėja 
trūkstant padangų. O auto
ritetai tvirtina, kad visu ka 
ro laiku nebus galima gauti 
tų guminių lankų privačių 
automobilių ratams. Daug 
darbininkų neturės priemo
nių laiku nuvykti į fabrikus, 
kur reikia dirbti karo dar
bus.

Į tai atsižvelgus ir pradė
ta kampanija, kad darbinin 
kus suorganizuoti į grupes, 
kurioms būtų lengviau, ne
gu pavieniui, spręsti trans
portacijos problemą. Darbi
ninkų grupė gali įsigyti ben 
drąjį didelį automobilį, arba 
autobusą ir jud bendrai nau 
dotis. Bepig yra tiems, ku
rie gyvena arčiau gatvėka- 
rių, arba viešųjų autobusų 
linijų. Jiems kooperavimas 
susisiekimo reikale yra sve- 
tmas dalykas.

Administratorius Harring- 
ton pareiškia, kad stambes
niems fabrikams ir pramo
niniams centrams išsiuntnė- 
ti kvestijonieriai tikslu pa
tirti, kiek daug darbininkų 
gyvena atokiau nuo fabrikų, 
kur daugiausia jų gyvena, 
kokiais laikais jie pradeda 
ir baigia darbą. Gavus tuos 
duomenis darbininkai bus or 
ganizuojami į vadinamuo
sius “Group-Riding” klūbus 
ir tuo būdu nors dalinai bus 
išspręstas susisiekimų klau
simas.

Administratorius pareiš- 
kią, kad nelaukiant ir minė
tų davinių jau dabar ben
druomenių darbininkai gali 
organizuotis į minėtus klū
bus. Tuo būdu daug gumos 
bus konservuota. Visi kvie
čiami talkon. Nes jei turi 
vykti karo gamyba, tai turi 
būti ir tinkama transporta
cija darbininkams.

Chicago negaus
naujų gatvėkariu

Office of Defense Trans
portation koadministrato- 
torius Charles E. O. Leuw 

1 pranešė, kad gatvėkariu 11- 
1 nijos Chicagoj karo metu 
negaus naujų gatvėkariu ir 
autobusų. Karo gamybos 
boardas sulaikė dirbimą. Sa 
ko, senus karus ir autobu
sus turi persitaisyti.

Ir Chicago Motor 
Co. negaus daugiau 
autobusų.

Coach
naujų

Iš pietinių valstybių Chi
cagon atvežami vaisiai ne
paprastai brangūs. Dauge
liui stačiai neįperkami.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TaupykK apaaagotoj iatalgoj, kad nžtikrinti aavo ateit). Apart ap 
drandoa mea tarime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4t/ž% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGl

Jnstln Macldevlch, 
4192 ARCHER AVENUE

and Mgr. -
Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT .
MEMBER OP FEDERAL 8AVTNGS A LOAN INSURANCE CORP., Wanhlngton, D. C.

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

n n i r g a s

ŠNIPŲ PADĖJĖJAI

* , t “nraufcaa** Aciue leiepo***
Mrs. Otto Wergin (kairėje), Mrs. Walter Froehling ir Otto Wergin (sėdi) pašaukti 

federalinin teisman Chicagoj pirmiesiems apklausinėjimams. Ketvirtasis Hans Haupt, 
teisiamo Washingtone šnipo Haupto tėvas, susirgo ir paimtas į sanitariją. Jie kalti
nami tuo, kad su kai kuriais teisiamais Wa shingtone satotažninkais turėję glaudžių 
santykių.

GARBINGA, GABI LIETUVIŲ ŠEIMA
Prieš keliolioka metų iš 

Edwardsville, Pa., į Chica
gą atsikraustė apsigyventi 
garbinga lietuvių šeima — 
Abraičiai. čia apsigyveno tė
vai ir penkios dukterys, vi
sos išėjusios arba aukštuo
sius mokslus arba šiaip ko
kią naudingą gyvenimui spe 
cialybę įgijusios. Viena jų 
— sesuo Doiorosa (neseniai 
mirusi) buvo baigusi aukš
tąjį mokslą ir daug metų 
sėkmingai mokytojavo Šv. 
Kazimiero mergaičių akade
mijoj. Ji buvo kazimierietė 
vienuolė. Kita sesuo Kons
tancija baigė mediciną ir jau 
daug metų sėkmingai ir gar
bingai praktikuoja, nuolat 
studijuodama ir gilindama 
žinias medicinos srity. Ji ži
noma kaipo dr. C. O’Britis. 
Tai žymaus teisininko F. B. 
Mast (Mastausko) žmona. 
Trys seserys gėlių prekyboj

Trys seserys Abraitytės- 
O’Britis: Florence Kušlei- 
kienė, muzikė, Nelė ir Tere
sė prieš keletą mėnesių ati
darė gražią gėlių krautuvę 
(O’Britis-Kaye, F1 o r i s t s, 
3310 VVest 63rd Street) Mar- 
ąuette parko apylinkėj. Flo
rencija yra išėjusi geriausią 
gėlininkystės mokyklą Chi
cagoj. Kitos jos bendrinin
kės seserys taip pat yra šioj 
srity specialistės. Taip kad 
šios trys sesutės puikiai pa 
tarnauja visiems tiems, ku
rie jų krautuvėj užsako gė
les vienokiai ar kitokiai o- 
kazijai. Tenka spėti, kad jos, 
kaip ir jų tėvas (miręs prieš 
apie metus laiko) tikrai bus 
sėkmingos biznyje, nes turi

įgimtus gabumus ir yra sa
vo prekybos srity tikros spe
cialistės. Pasisekimo!
Ir 6-toji sesuo Chicagon

Pernai ir šeštoji Abrait.y- 
čių sesuo Marijona atvyko 
Chicagon apsigyventi. Ji at
vyko drauge su savo vyru 
dr. A. Valibus, kuris per 
daug metų pasekmingai pra
ktikavo mediciną Edwards- 
ville, Pa. Ten jis buvo svei
katos departamento direkto
rius, mokyklų gydytojas ir 
net išrinktas atstdvu į Penn- 
sylvanijos valstybės legisia- 
tūrą. Chicagon atvyko, nes 
čia rado platesnę dirvą sa
vo profesijai ir,.,be to, savo 
dukrelei lietuvišką, katali
kišką vidurinę mokyklą — 
Šv. Kazimiero akademiją.

Kareivis nuteistas 
pakarti

Žiniomis iš Australijos, 
tenai U. S. armijos teismas 
nuteisė pakarti amerikietį 
eilinį kareivį Edwardą J. 
Leonskį, 23 m. amž., buvusį 
valgomųjų produktų* krautu 
vės klerką New Yorke. Jis 
Australijoje nužudė tris mo
teris.

Mirė Chicagos
teisėjas Hayes *

Mirė Chicagos miesto tei
sėjas Lambert K. Hayes, 49 
m. amž. Tai širdies ligos au 
ka. šiandien įvksta laidotu
vės. Gedulo pamaldos St. 
Giles bažnyčioje.

DIENOS PROGRAMA: iškilmingos Šventos Mišios su pamokslu 
10 vai., popiet — bus įvairi programa susidedanti iš muzikos, 
kalbų ir žaidimų.

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų Seminarijos rū
mus, pasigerėti Marijos Kalnelių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė yra kviečiama da
lyvauti šiame Tėvų Marijonų Bendradarbių metiniame išvažia
vime Liepos (July) 26 d.

PIKNIKO KOMITETAS

20 ugniagesių 
apsvaigo

Kovojant su gaisru, pen
kių aukštų namų, 220 W. 
Huron gat., rūsiuose ir pir 
mąjam aukšte apie 20 ug
niagesių apsvaigo nuo dūmų 
ir troškinančių dujų. 4 ug
niagesiai paimta į Henrotin 
ligoninę, o kitiems vietoje 
suteikta pagalba. Apie 25,- 
000 dol. nuostolių padaryta.

Sūrių gamintojai nusis
kundžia, kad žmonės mažai 
vartoja sūrių.

METINĮ IŠVAŽIAVIMĄ
MARIJOS KALNELIUOSE 

Liepos (July) 26 d., 1942 m.

Pirmadienis, liepos 20, 1942

U. S. Iždo Departamentas įvertina 
"Draugo" pastangas bonų pardavime

. .’.v.-n - r r

Iš Iždo Departamento gau 
tas toks laiškas:

Father Peter P. Cinikas, 
M. I. C., Business Manager, 

Draugas, The Lithuanian
Daily Friend,

Chicago, Illinois.
Dear Father Cinikas:
Your unstinted contribu- 

tions to the United States 
War Savings Bond program, 
both in freely publishing 
columns of publicity and in 
devoting much of your time 
and that of your staff to 
securing sponsors for offi- 
cial Treasury Department 
War Bond advertising have 
been tremendously helpful 
to this important phase of 
our Nation’s war effort. We 
think it only appropriate 
that we take this occasion to 
tell you of the Treasury 
Department’s apprec:.ation.

As you are so well aware, 
sponsored advertising is the 
only method the Treasury 
Department has for promo
ting investment in
Bonds through newspapers, 
and it is only through con- 
tinued voluntary and patrio- 
tic contributions on the part 
of your advertisers that ifre 
can keep in front of* the 
people the urgent necessity 
for “everybody saving at 
least 10% in War Bonds 
every payday”.

From time to time addi-
1 tional mats will be released gą” (Goethe).

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIAI
RENGIA SAVO

to you, and, we feel sure, 
you will present them to 
your advertisers as they are * 
presented to you; for care- 
ful consideration in the 
light of the Nation’s need.

As it is impossible for us 
to express our thanks perso- 
nally to all the sponsors of 
War Bond advertising, I 
should be very grateful if 
you would convey to your 
advertisers the Treasury 
Department’s appreciation 
for the very real contribu
tions they have made and 
will be making in the future 
to the success of the War 
Bond program.

Sincerely,
E. W. Sloan,

Executive Director, 
War Savings Staff.

Jaunuoliai 
nebus šaukiami
U. S. aukštieji pareigūnai 

dažnai kalba, kad 18 ir 19 
War metų amž. įsiregistravę jau 

nuoliai būsią pašaukti karo 
tarnybon.

Prez. Rooseveltas praeitą 
penktadienį spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad jau 
nuolių šaukimas yra spren
džiamasis klausimas ir jis 
nemano, kad jie artimoj atei 
ty būtų pašaukti.

‘Darbai parodo meilės jė-


