D R X TT G A* S

flfct government ot

The Lithuanian Daily Friend
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN
CATHOLIC PRESS SOCIETY
2334 So. Oakley Avė., Chlcaffo, Ulinei*
Telephone Canal 8010—8011

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

The moat lnfluentlal Lithuanian Daily
ln America

—Abraham Lincoln
THE

No. 148

Sc a Copy

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

Chicago, III., Ketvirtadienis, Birželio (June) 25 d., 1942

Kaina

VoL XXV)

Sc

Nacių Tankai Atakuoja Rusų Linijas
FDR šaukia
“ LAISVES ”
FALSIFIKATAS.
Pacifiko karo
“Laisvėje” komu n i s t a s
Šolomskas cituoja “Drau
gą,” kur nupasakojama ko- tarybos posėdį
lumnisto Paul Mallono par
eiškimai, jog Jungtinių Val
stybių Prezidentas negali
be senato daryt sutarčių.
Jei jos būtų sudarytos—be
senato ratifikacijos jos bū
tų bevertės. Mes neabejoja
me, jog Prezidentas tai pats
geriausiai žino ir todėl jokių
sutarčių nesitikima.
Tačiau ne tai svarbu.
Svarbu, kad komunistas šolomskas, nors, rodos, mokąs
skaityti, galėjo perskaityti,
kad tai Mallono pareiški
mas, bet savo skaitytojams
jis rėžia, jog taip rašo
“Draugas.” Bet.. komunis
tas nebūtų komunistas, jei
tiesą sakytų.
“LAISVE” NESUPRANTA.

Beto, komunistas Šolomskas daro labai “mažą” klai
dą — jis neskiria sutarties
nuo susitarimo (treaty ir
agreement). Jo žiniai mes
norėtumėm priminti, kad,
pavyzdžiui, paskutin i u o j u
laiku sov. Rusija su Angli
ja sudarė 20 metų sutartį,
kai tuo tarpu su Jungtinė
mis Valstybėmis tik susita
rimą. Jei, Šolomskas būtų
tai žinojęs, jis nebūtų nus
tebęs, kad US Prezidentas
negali daryti sutarčių, bet
gali pravesti susitarimus,
kurie senato ratifikacijos ne
reikalauja.
Na, bet komunistui sutar
tis, ar susitarimas, tik pap
rastas popieros gabalas, tin
kąs kartais ... savo tikslo
pasiekimui.

VVASHINGTON, birž. 24
d.—Baltieji Rūmai šiandie
paskelbė, jog rytoj Prezi
dentas šaukia Pacifiko karo
tarybos posėdį.
Posėdyje dalyvaus Angli
jos premjeras Churchillas'
ii Kanados ministeris pir
mininkas Mackenzie - King.
Taip pat manoma, jog savo
valstybę atstovaus Olandi
jos užsienio ministeris Van
Kleffans.
Tikimasi, jog Prezidentas
Rooseveltas ir Churchill pa
aiškins tarybai apie padary
tuosius nutarimus sąryšyje
Tolimųjų Rytų karu.

Dies komisijos
pareiškimas
VVASHINGTON, birž. 24
d.—Dies komisijos paruoš
tas pareiškimas pažymi, jog
Amerikoje esąs susidaręs
judėjimas, kuris pasirinkda
mas paskirus kongresmonus
savo atakoms nori “diskre
dituoti įstatymų leidimo ša
ką mūsų vyriausybėj” ir
“panaikinti Kongresą.”
Šis pareiškimas, kurį pri
ėmė penki iš septynių komi
sijos narių, puola Union for
Democratic Action, kuri
esanti organizacija susida
ranti daugiausia iš tokių,
narių, kurie buvę žymia da
limi komunistų direktoriato
Jungtinėse Valstybėse.
Šio pareiškimo nepatvir
tino ats. Casey ir Voorhis.
Gasey buvo išvykęs ir Voor
his pareiškė padarysiąs vė
liau mažumos pareiškimą.

Britų vadai Libijoję

Atakoms Charkovo fronte
400,000 nacių kariuomenės
Sevastopoly) rusai tebesilaiko. Naciai
skelbia suėmę 11,000 rusų kareivių
BERLYNAS, birž. 24d.— įlankos, Sevastopolio apy
Pasak Berlyno radio, nacių linkėj, sunaikintos ir jog
karo vadovybė paskelbė, jog nuo birželio 7 dienos iki pe
dalis rusų kariuomenės pa reito pirmadienio prie Se
jėgų, tebesilaikančių sąsmau vastopolio suimta 11,000 bekoj į šiaurę nuo Sewernaja Į laisvių.

Perorganizuoja
Ausfralijos
aviaciją
___ __________
t "Draugas" Atiim telepnoto t
Britų kariuomenės Libijoje vadai, dėl kurių Anglijoje kilo daug triukšmo po pra
laimėjimų Afrikoje. Centre yra Įeit. gen. Neil M. Ritchie. Jis britų kariuomenės Libi
joje vyriausias vadas. Su juo atvaizde yra du korpusų vadai, Įeit. gen. Willoughby
Norrie (kairėje) ir Įeit. gen. “Straafar” Gott.

Britai nuskandino tris
ašies laivus Viduržemy)

KAIRO, birž. 24d.—Šian vieną destrojerį Viduržemio
die britų aviacija paskelbė, jūroj vakar dieną.
jog torpediniai orlaiviai tai Tuo tarpu britų žvalgybi
kliai apmėtė torpedomis du
nė aviacija praneša, kad
ašies prekybinius laivus ir
marš. Rommelis planuoja
aplenkti Fort Capuzzo ir
Halfaya perėjimą ir praves
Telegramos...
ti invaziją Egiptan per pie
CHICAGO, UI., birž. 24 tinę dykumą.
d.—Kun. Prunskis iš Ru
Manoma, jog gen. Auchinsijos gavo telegramas, ku leck štabas yra pilnai pasi
rių vienoje rašytojas Au rengęs šį Rommelio žygį su
gustas Gricius (Pivoša) laikyti.
iš Barnaulo praneša, jog
Naciai paskelbė, jog Tobkun. Vailokaitis yra gy ruke suimtat 35,000 britų
karių. Anksčičau jie buvo
vas ir gyvena kartu.
Kitoje telegramoje An paskelbę, jog suimta 25,000
belaisvių.
tanina Zubauskienė i š
“DIDIEJI” STRATEGAI.
Tomsko prašo prisiųsti
Savo didžiajam dvasios
i atsiėmė
ruko apsigynimui visai ne tris šimtas dolerių pašal
pagavime ir neapsakomo
buvo pasiruošta?”.
pos.
“patriotingumo” įk a r š č i o
du miestus
skatinamas, Pruseika tapo
CHUNGKINGAS, birž. 24
“didžiuoju” didžiosios tarp KODĖL?
d.—Kinų kariuomenė, aršiai
tautinės karo strategijos
Po reversijų Libijoje vi Nepaprastos teisės
kovojanti prieš besiveržian
meisteriu. Jei, pavyzdžiui, sur kyla įkyrūs klausimai Chiles prezidentui
rusų fronte įvyksta lokaliai kodėl britai neįstengė atsi
čius japonus, užėmė dvi ja
SANTIAGO,
Chile,
birž.
pralaimėjimai—kalta Angli laikyti. Komunistai tai pa
ponų pozicijas okupuotoje
24d.
—
Senatas
priėmė
įsta

ja, jei rusams trūksta reik aiškina britų vadovybės lepKwangfeng provincijoje ir
menų — kalta Anglija, jei šiškumu, bet mes labiau lin tymą, kuriuo Chiles prezi nukovė ar sužeidė 4,000 ja
Europoj vakarų frontas šiuo kę tikėti, kad tai įvyko to dentui Juan Antonio Rios ponų.
momentu neįmanomas—kal dėl, kad sąjungininkai dar suteikiama nepaprastos eko
ta Anglija. Skaitai Prusei- nesuspėjo sukoncent r u o t i nominės teisės iki gruodžio Kinų fronto pranešimai
skelbia, jog šie 4,000 japonų
kos strategijos planus ir ne- savo pajėgų. Iki šiol dar pil 31 dienos.
Įstatymas taip pat įgalina nukauta ar sužeista, kai ki
besrupranti kas rašo—lietu nai nepasiruošta galutinoms
prezidentą Rios nustatyti nų kariuomenė įsiveržė į
viškasis komuhistas ir “di kovoms.
dysis” Amerikos patriotas
Reikia nepamiršti, kad, nepaprasto stovio zonas bet Snaki, į rytus nuo Kvvangfeng ir Wutu, į pietryčius
ar Hitlerio agentas, bandąs pavyzdžiui, Jungtinės Vals kur valstybėje, jei jis numa
tytų, kad tokio žygio reika nuo Kwangfeng.
sukelti nepasitenkinimą ir tybės pasiruošimą suinten
lauja valstybės saugumas.
nepasitikėjimą britais.
syvino tik pereitų metų pas
kietijoej tol, kol aviacijos
Netikite? pasiskaitykit: kutiniosiomis dienomis. Tuo
gamyba nepadidės ir nepa“Ko laukia tie keturi mili tarpu po pralaimėjimų Dun- Britams trūksta
gausės orlaivių pristatymas.
jonai vyrų Anglijos salose? kirke
Kirile /anglija
duvu
uejege. ■
Anglija buvo
bejėgė.
Sėkmingam
laimėjimui
gi
DOmDflnCSIIj
Pareiškiama, jog britų
... Tuos milijonus negalima
LONDONAS, birž. 24d._ aviacija negalinti tiek bom
nugabenti į Libiją, bet į svarbu sukoncentruoti karo
Francūziją galima,” taip ra jėgas ne kuriam nors taške, Šiandie autoritetingai pra banešių panaudoti kasdien,
šo Pruseika “Vilnyje,” arba bet reikia užtikrinti, kad vi nešta, jog britų aviacija ne nes bombanešiai esą reika
“jeigu Sevastopolis taip did si frontai yra palyginamai bandys kasdien pravesti tūk lingi įvairiuose kituose karo
stančio orlaivių atakų Vo- frontuose.
vyriškai ginasi, kodėl Tob- pajėgingi.

KARO EIGA
Washingtone Preziden
tas Rooseveltas sušaukė
Pacifiko karo tarybos po
sėdį, kuriame rytoj daly
vaus Anglijos ir Kanados
premjerai.

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, birž. 24 d.—Avia
cijos ministeris Arthur S.
Drakeford šiandie paskelbė,
jog artimesniam bendradar
biavimui su Jungtinių Vals
tybių aviacija perorganizuo
ta Australijos aviacija.
Smulkmenos nepaskelbta,
bet pranešama, jog šiuo me
tu Jungtinių Valstybių avi
acijos daliniams paskirta
aerodromai, kuriuos pirma
naudojo Australijos aviaci
jaPasak Drakefordo, sąryšyj su šiais pakeitimais sąjungininkų aviacija Austra
lijoje atsidūrė stipresnėse
pozicijose. Beto, jis pažy
mėjo, jog šiuo metu kiek
viena svarbesnioji Australi
jos vieta yra saugoma Aus
tralijos ar Amerikos avia
cijos.

MASKVA, birž. 24 d. —
Rusai paskelbė, jog naciai
Charkovo fronte sutraukę
400,000 kariuomenės ir mil
žinišką kiekį tankų. Raudo
noji armija esanti priversta
pasitraukti į naujas pozici
jas.

MASKVA, birž. 24 d. —
Charkovo fronte, pasak ru
sų, naciai pralaužę rusų ap
sigynimo linijas.
Rusai pareiškia, jog na
ciai vartoja masines tankų
pajėgas atakose. Kai kurio
se vietose vienam taške vo
kiečiai panaudoję 200 tankų
Tuo tarpu Kryrife, apsup
tojo Sevastopolio gynėjai
sulaikė

galingas

vokiečių

atakas.

stipri Aviacija,
Tuo tarpu Londone
Sovietų kariuomenės or*
House of Commons kyla
ganas Raudonoji žvaigždė
opozicija prieš Churchillą
rašo, jog visuose frontuose
dėl pralaimėjimų Libijoje,
naciai pravedę smarkias avi
kur šiuo metu vyksta men
acijos atakas, kurias sėk
kesnio pobūdžio ašies ir
mingai sutikę sovietų lakū
britų susirėmimai.
nai.
Kalinino fronte įvykę
Rommelis gi tuo pačiu
smulkesni
susirėmimai, ku
laiku planuojąs aplenkti
riuose nukauta virš 150 vo
britų tvirtoves Libijos
kiečių karių.
fronto šiaurėje ir paban- Rooseveltas pasirašė
Taip pat apie 150 vokie
dytl invaziją pietine dy- . .
. . _
čių žuvo, kai rusų partiza
kūma.
karių giminėms
nai sunaikino nacių transRusijoje, pačių rusų p™ paramos įstatymu
portiniį traukinį Bryansko
nešimu, naciams pavykę1 ~
apylinkėje, į pietvakarius
pralaužti rusų linijas prie (
WASHINGTON, birž. 24
Charkovo, kur jie panau- d-—Prezidentas Rooseveltas nuo Maskvos.
doję 400,000 kariuomenės. šiandie pasirašė įstatymą
Tačiau Kryme Sevastopo kuriuo bus išmokama tam 42 bilijonai
.tikrą sumą pinigų karių šei
lis tebesilaiko.
moms ir tuo pačiu bus rėk- U.S. kariuomenei
Amerikiečiai Austrai!- lasifikuojama vedu9iejl vyWASHINGTQN, birž. 24
joje atnaujino aviacijoj
.
atakas, kurių metu paaautarnybon Saukjm0 d. — Šiandie senatą pasiekė
ta vienas japonų orlaivis. komisijoms leista pratęsti įstatymo projektas, kuris
autorizuoja $42,820,003,606
Australijos aviacija peror karo tarnyvon
šaukimą kariuomenei. Atstovų rūmai
ganizuojama artimesniam tiems vyrams, kurie tikrai
bendradarbiavimui su Jun palaiko šeimyninius santy šį projektą priėmė vienbal
siai.
gtinių Valstybių.
' kius.
Šia milžiniška suma nori
Kinijoje japonų pastan
ma iki 1943 metų liepos 1
gos užimti strateginius
dienos aprūpinti 4,500,000
geležinkelių mazgus ne Pašovė japonų
kariuomenę, kuri būtų pil
vyksta,. Kinai atmušė ja orlaivį Timore
nai mekanizuota.
ponus ir užėmė du jų įsi Sąjungininkų štabas Aus Kai kurie sluogsniai. įsiti
tvirtinimus.
tralijoje, birž. 24d.—Komu kinę, jog ir senatas šį pro
Britų aviacijos atakos nikatas šiandie paskelbė, jog jektą skubiai priims.
Vokietijoje negalės kas vakar virš japonų okupuo
dien pasiekti milžiniško tos Timoro salos pašautas LONDONAS, birž. 24d —
pobūdžio, nes jaučiamas: vienas japonų orlaivis ir sep Pranešimai iš britų Vidurbombanešių trukumas. tyni priešo orlaiviai nuvyti, I žemio jūros bazės Maltoje
Tuo tarpu Viduržemio jū kai jie mėgino sulaikyti są- ‘ pareiškia, jog per paskutiroje britų torpediniai or jungininkų žvalgybos orlai niąsias 24 valandas virš Mai
laiviai nuskandino tris vius virš Rabaul bazės, Nau tos pašauta septyni ašies
ašies laivus.
orlaiviai.
jojoj Gvinėjoj.

DRAUGAS

2

Ketvirtadienis, birž. 25, 1942
— ■ ~~~ ■ •
/__~
res. Krekenava Panevėžys.
9109 Ramanauskas, Albi
9094 Rapkauskaitė, Gra nas, (Bernardas), 7.
žina (Mykolas), 3, res. Pa9110 Ramanauskienė, Ma
nemunikai Punia.
rijona (Damošius), 32, far
9095 Rapkauskas, Sau mer,
lius, (Mykolas), 7.
9111 Ramanauskas, Ber
9096 Rapkauskaitė, Milda nardas (Jonas), 38, farmer.
(Mykolas), 9.
9112 Ramanauskas, Vin
9097 Rapkauskas, Algi cas. (Jonas), born 1900, far
mantas (Mykolas), 16.
mer, res. Beižoniai Semeliš9098 Rapkauskienė, Ona, kiai.
34, housevvife.
(Nukelta į 3 pusi.)
9099 Rapkauskas, Mikas
(Andrius), born 1902, tea
DR. VAITUSH, O1*T.
cher.
LIETUVIS
9100 Ramonis, Petras
(Juozas), 22, driver, res.
Vilnius.
9101 Ramašius, Genius
(Jonas), 6, res. Lodoriškiai
Mano 20 metų praktikavimai
žukaimis.
jūsų garantavimas
9102 Ramašius, Mečys Optometrically Akių Speciali-tas
Palengvina akių įtempimą, kuris
(Jonas), 7.
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
9103 Ramašius, Vaclovas svaigimo, akių aptemimo nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
(Jonas), 10.
so trumparegystę ir
toliregy<tę.
9104 Ramašiutė, Jadvyga Prirengia
teisingai akinius. Visuo
(Jonas), 12.
se atsitikimuose egzaminavimas da
su elektra parodančia ma
9105 Ramašius, Bolius romas
žiausias klaidas. Specialė atyda at
(Jonas), 15.
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos
9106 Ramašienė, Felicija
VALANDOS: nuo 10 ryto ik H v.
(Jonas), 39, farmer.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
pagal sutartj.
9107 Ramašius, Jonas (Jo Daugelydėlioj
atsitikimų akys atitaiso
nas (Jonas), 40.
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
pirma.
9108 Ramanauskas, Jonas
Ashland Av.
(Bernardas), 4, farmer, res. 4712 South
Phone YARDS 1773
Vežoniai Samiliškiai.

lava, 35.
9080 Rakovskis, Boleslo^
STOP THIS BLACKOUT!
vas, 50, farmer.
9081 Rakickaitė, Janina
(Jonas), 15, res. Sintautai
Šakiai.
9082 Rakickaitė, Elena
(Tęsinys)
(Jonas), 18,
9083 Rakickienė, Elena
9001 Radlinskaitė, Izabe- mas, born 1918, farmer, res.
(Jonas), 45.
lė, born 1938, res. Vilnius. Adutiškis švenč*onys.
9084 Rakickas, Jonas (Di
9002 Radlinskienė, Irena
9029 Rakauskas, Kazys
manas), born 1888, post
(Ignas), born 1914, worker, (Motiejus), born 1914, faroffice master.
res. Vilnius.
mer, res. Jakeliai Adutiškis
9085 Rakauskas, Vikto
9003 Radzišauskaitė, Julė
9030 Rakauskienė, Maryras, Viktoras
(Leonas),
(Jonas), 5, res. Margai Lei- tė, vvorker, res. Manjampoborn 1919, farmer, res. Bag
palngis.
lė.
džiunai Adutiškis.
9004 Raginis, Romanas
9031 Rakauskienė, Euge9086 Raščevičius, Jonas
(Vilhelmas), 10, student, naija, 64, farmer, res. Mor(Juozas), 90, farmer, res.
Ropiškis Daugeliškiai.
kišKė Skaudvilė.
Tamelionai Krekenava.
9005 Raginienė,
Joana
9032 Rakauskas, Kazimie
9087 Rastenis, Petras
(Jurgis), born 1905, teacher, ras (Anastazas), 67, farmer
(Blažys), born 1891, far
res. Daugeliškiai Švenčionys
9033 Rakašiutė, Gražina
mer (vvith family), res. Ba
9006 Raginis, Aleksandras (Liudas), 2, res. Varniai.
ziškiai Daugeliškiai.
(Mykolas), born 1910, far 9034 Raka šiene, Jadvyga,
9088 Rastenienė, Adelė
mer, Nuikiškė.
35, teacher.
(Juozas),
31, housevvife,
U. S. Treaturv Drpl.
9007 Ragelis, Juozas (Juo
9035 Rakašius, Liudas
res. Kaunas.
Buy United States WAR BONDS
zas), born 1911, farmer, res. (Vladas), born 1900, fores9089 Rastenis, Antanas
Kukliai Lazdijai.
ter, res. Varniai.
(Jurgis), 38, employee.
9008 Ragauskas, Kazys 9036 Rajučiutė, Zofija,
9090 Rastauskas, Jurgis
9056 Ramanauskas, Kazys (Liudvikas), born 1911, far
(Feliksas), 43, driver, res. (Konstantinas), 22, worker, (Juozas), 43, res. Reivyčiai. mer, res. Velionys Daugėliš- (Juozas), born 1906, army
Vilnius.
res. Milžuvėnai Nemakščiai. Mažeikiai.
officer, re3. Vilnius.
kiai.
9009 Ragauskienė, Anelė 9037
Rajučiutė, Bronė
9091 Rapšys, Vygantas
9057 Ramanauskaitė, Ber i 9071 Rakšnys, Rimas (Po
(Kazimieras), 70, farmer, (Konstantinas), 30, farmer. nadeta (Julius), housevvife, vilas), 6, res. Biržai.
(Simas), 7, student, res.
res. Ažytėnai Krakiai.
| 9038 Rajunčius,- Zenonas, res. Marijampolė.
I 9072 Rakšnys, Vytautas Krekenava.
9010 Ragauskas, Kazys 50, judge.
9092 Rapšytė, Aldona (Si9058 Ramanauskienė, Elz (Povilas), 9 student
(Liudas), 8, student, res.
9039 Raišys, Julius (Ju- bieta, 29, housevvife.
9073 Rakšnienė, Jadzė mas), 12, student.
Palepšiai Kelmė.
į liūs), 16, student, res. Ku9093 Rapšienė, 45. nurse,
9059 Ramanauskas, Ju-1 (Julius), 30, housevvife.
LIETUVIAI DAKTARAI
9011 Ragauskas, Česlovas piškis.
liūs, 30, clerk.
9074 Rakšnys, Povilas,
(Liudas), 10, student, res.
9040 Raišienė, Marta (Vii
LIETUVIS DAKTARAS
9060 Ramanauskas, Alek 34, employee.
Laukodama Kelmė.
helmas), 37, housevvife, res. sas (Andriejus), born, 1899,
DR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 3146
9075 Rakovskaitė, Marija
9012 Ragauskaitė, Janina Kupiškis.
DR. V. A. ŠIMKUS
employee, res. Kaimas.
Pritaikina akinlut
(Boleslovas), res. JuodkalDANTISTAS
(Liudas), 13, student.
9041 Raišys, JuEus (Beatsako mlngai ui 1446 So. 49th Court, Cicero
9061 Ramanauskas, Julius niai Varnėnai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9013 Ragauskienė, Jadvy- nediktas), 37, employee.
prieinamą kainą
(Leonas), 4, res. Kaunas.
IR AKINIUS PRITAIKO
9076 Rakovskaitė, Va
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ga (Jonas), 33, farmer.
j 9042 Raicevičius, Jonas
ir Penktadieniais
9062 Ramanauskas, Zig lentina, (Boleslovas), 5.
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P.M.
IOS F. BUDRIK
9014 Rafanavičienė, Ele- (Povilas), 30, farmer, res. mantas (Leonas), 9, stu
9077 Rakovskis, Stanislo
3147 S. Halsted St, Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
na (Viktoras), 28, seams- Tameliomai Krekenava,
KRAUTUVĖJE
dent, res. Kaunas.
vas), 14.
Pirmadieniais tik 2-4
Pirmadieniais, Trečiadiąniais
tress, res. Kaunas.
Į 9043 Raicevičienė, Stefa9063 Ramanauskas, Vytas
9078 Rakovskis, Kazys 3241 So. Halsted St.
ir šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
9015 Rafanavičiuk, VIa- nija (Ignas), 50, housevvife. (Leonas), 10, student.
Valandos: 3 — 8 popiet.
(Boleslovas), 18, farmer.
TeL CANaI 5969
das (Mykolas), 35, farmer, Į 9044 Racevičius, Povilas
Telefonas:
9064 Ramanauskienė, Bi
9079 Rakovskienė. Bronispoliceman, res. Kaunas.
(Jonas), 53, farmer.
DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
rutė (Alfonsas), 29, physiCalumet 4591
9016 Radžiušonka, Leonas
9045 Raibikis,
Kostas cian, res. Kaunas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Stasys), born 1910, teach (Jonas), 43, army officer,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9065 Ramanauskas, Leo- Būkit Malonūs
2158 YVest Cermak Road
DEL RADIO PATAISYMO
er, res, 3vilijonai Adutiškis res. Vilnius.
Ofisas ir Rezidencija:
. nas, 34, employee.
Ofiso teL CANaI 2345
SAVO AKIMS!
PASAUKITE:
9017 Radžiūnas, Sigitas
Ofiso vaL: 3—4 ir 7—0
9046 Raibikis, Juozas
2155 YVest Cermak Road
9066 Ralkunaitė, Teklė, Tik viena pofą- akių visam gy
VAROS 80X8
Seredoj pagal sutartį.
venimui.
Saugokite jas, leisdami
(Juozas), 14, student, res. (Antanas), 45, farmer, res. 65, res. Ukmergė.
liegzaminuoti jaa moderniškiausia
OFISO VALANDO8
Bea.: 7004 So. Fairfield Avenue
Šlavantai Šventežeris.
Apšurukėliai Marijampolė.
regėjimo mokslas
9067 Ralčenis, Aleksan metodą, kuria
Bea.
toL:
HEMloek
3160
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
gali suteikti.
9018 Radžiūnas, Mečislo9047 Raguža, Kazys, born dras
(Aleksandras), 6
35 METAI PATYRIMO
ANTRAS OFISAS
DR. G. SERNER Tsl YARda 8946
prtrinktme akinių, kurie pašalina
vas (Juozas), 16, student.
1913, vvorker, res. Totoriš- months, res. Vilnius.
2017
So. Western Avė.
tisą aklų (tempimą. . .
9019 Radžiunienė, Marce- kiai Jašiūnai.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
9068 Ralčenienė, Lydija,
TeL OANal 7171
DR. C. VEZELIS
lė (Juozas), 42, teacher.
9048 Ragovskis, Kazimie- 31, housevvife.
25 meti
zo
metų patyrimas
Dr. John J. Smetana
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
DANTISTAS
Tei. Yards 1829
9020 Radžiūnas, Juozas ras (Feliksas), born 1897,
9069 Ralčenis, Aleksan
Pritaiko Akinius.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ VTRginia 1886
J: Smetana. Jr.
(Jokūbas), 42, teacher.
driver, res. Vilnius.
dras (Simanas), 31, emplo Dr. J;OPTOMETRISTAI
Kreivas Akis
arti 47th Street
9021 Radžiūnas, Gedimi9049 Raginaitė, Teresė yee. res. Vilnius.
Ištaiso.
vaL:
nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
1801 So. Ashland Avenue
DR. AL. RAČKUS
nas-Julius (Julius), 8, stu (Kazys)o born 1926, res.
Seredoj
pagal sutartį.
9070 Rakštelis, Edvardas
Kampas 18-tos
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Telefonas: CANAL 0523, Cblcagc
dent, res. Kaunas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dubičiai Rudira.
3401 SO. HALSTED ST.
Telefonas: HEMIook 5849
OFISO VALANDOS:
9022 Radžiūnas, Ramutiskampas
34th
St.
9050 Raginis, Zigmantas
Kasdien 9:36 a. m. iki 8:30 p. m.
4204 Archer Avenue
Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m.
Remigijus (Julius)., 9, stu (Kazys), born 1928.
DR. PETER T. BRAZIS LIGONIUS PRIIMA:
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Iki 7-06 p m
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj
dent.
9051 Ragonaitė, Jadvyga, DR. SELMA SODEIKA.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
9023 Radžiūnas, Justinas (Kazys), born 1927, farmer
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI
6757 So. YVestern Avė.
o. a
Trečiad. ir Sekmad. tik suaitariua.
(Julius), 11, student, res.
9052
Raginaitė, Adelė
OFISO VALANDOS:
Ofiko tsL VIRginla 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
AKIS IŠTIRINfiJA
Kaunas.
Popiet
nuo 1 iki 3 vai. Vak, 7 iki 9
(Stepas), born 1912, farRssidsncijos ML: BEVerly 8844
DR. CHARLES SEGAL
Nedėliomia pagal sutartj
AKINIUS PRITAIKINA
9024 Radžiunienė, Mikasė mer, res. Dubičiai Rudira.
DR.
A.
W.
PRUSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Antanas), 37, housevvife.
9053 Raginis, Mirukas
DR.
T,
DUNDULIS
Ofise randasi kiti pataisymo
Telefonas CANaI 4796
6924
So.
W
e
steni
Avė.
9025 Radžiūnas, Julius (Vilhelmas), 8, student, res. metodų įrengimai akims, ku
Ashland Avė.
Chioago, ūl.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rioms akinių, pagelba neužtenka.
DR. PETER J. BARTKUS 4729 So.
(Augustas), 50, employee, Ropiškė Daugėliškis.
(2-troe lubos)
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
res. Kaunas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS:
9054 Ramanauskaitė, IreTeL MIDvay 9880
Chicago, UL
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pieta;
1913 So. Halsted St.
9026 Radzivanaite, Nijolė rena-Adelė (Kazys), born Nuo 10 Ud 5 vai. kas dienų. Ofiso vai.: 1—3 ir O-S^O P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Trečiadieniais : pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Antradienio ir ketvirtadienio
(Vaclovas), 4 res. Taukada 1924, student, reik ReivyNuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
ir pagal sutartį.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka Sekmadiesiais taipgi pagal sntartj. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 ral. vak.
žiai Panoteriai.
čiai Mažeikai.
Res. 6958 So. Talman Ava.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
rais pagal sutartį.
137
No.
Marion
Street
Res. telefonas SEEley 0434.
Rea.
TeL
GROvehiU
0611
9027 Radzivonaitė, Birutė
9055 Ramanauskienė, JuOffice taL HEMloek 4846
Oak Paris, Illinois
(Vaclovas), 6 months old. zefa, (Simas), born 1909,
Tsl. OANal 6192
TeL Cicero 1484
DR. MAURICE KAHN
(Prie kampe Lake St)
9028 Rakauskas, Vilhel- seamstress.

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI

OPTOMETRISTAS

4S*

Gracious Edgings Make Interesting
Choice For Crochet Contest Entry

Telephone: — EUCLID MM.
— REZIDENCIJA —
1441 So. SOth Avė.. Cicere, OI
Tet: Cioero 7681

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomis soeitanu.

2201 West Cermak Rd.

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL

2423 West Marąuette Rd.

Stanislovas L Gross
ADVOKATAS
Specializuoja krimlnališkuoae srityse,
buvusia
Assistant State'* Attomey
of Cook County
Dabar veda generalini teisių praktiką,
po antrašu:

One North L» Salite St.
ROOM 1016---- Tel.; RANAatph 0322

DR. STRIKOL’IS
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 u* nno 6 iki 8-vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Office tsL YARda 4797
Namų tet PROspeet 1930

VALANDOS: nno • ryto Iki 5 v. vak.
JP»»ktikuoĮa v1«uoRetei»m»2J*į

ADVOKATAS

WHIINEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
RACIOUS-and degant edginga, designed for veraatility, add a note oi
individuality to hankiea, collara and cuffa, lingerie, houcehold acceasoriea and treaaured Įmena. A diveraity of cHecta may be achieved with a
single pattern by using different aižęs of mercerized crochet cotton and
varymg:colora. Edgings and insertiena are an important claaaification in
the Sizth Annual Nation-Wide Crochet Contest, which will name the
National Crochet Champion, thia Fall, and av.iid her with cash prizo
and a trip to Ncw York City.' Forty-threc “ran’.-ng crochetera" will also
receive noteworthy cath awarda and honora. Directions (or making there
edgings and detaila of tha Crochet Contest may be obtained by aendiny
a atamped, aelf-addreased envc'.ope to the Needlcwork Department o*
thia paper, apecifying deaign No. 8406._____________________ __

G

Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST.
(Lietuvių Auditorijoje)
VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos
valandos vakare.
Telefonas CAI.umet 6877

134 N. LA, SALIU ST.
| Room 2014

TsL STAte 7S7J

TaL YARda 5M1.
Ras.: KENwood 5107.

DR. A. Ji BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Ofiso voLt ano 1-3 j nno 6:30-8:30

756 Wwit 35th Sfrert

Knr kas yra geriau turėti
išmintį, negu auksą.
Kaa bus ištvermingas iki
galui, tas bus išgelbėtas.
fHat 10. 22).

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tet: Kentvood 4300
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
VALANDOS
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
ir pagal sutartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
karais ofisas uždarytas.
OFISO VALANDOS:

Res. 1625 So. 50th Avenue
TaL Cicero 1484

REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place
Tel REPublic 7868
TsL OANal 0217
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.

Ofise telefonas PROspect 6737
Namu telefonas v tikrinis 9421

Residencįja: 6600 So. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Res. TeL LAFayetto 0094
• iki 0 vai. vakar*

DR. EMILY V. KRUKAS

Tei.: HEMLOCK 2061

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS i

Iki

Kasdien nuo #:00 vai. ryte
vai. vak.; trečiadiantala nuo

iki UlM vai

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —*
Sauk KEDrie 2868
VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 6 IU 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 tn 4
NedJUomls Pagal

Susitarimą

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

TELEFONAI:
Office — HEMloek 5524
Emergency — cuall MIDway 0001
— HEMloek 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2408 Weat 63 rd Street

Ofiso Tel.: VAN RURKN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON
Harrison-Cravvford Medical Bldg.

523 SO. CRAWFORD AVĖ.
(Pulaskt Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.
Sekmadieniais pagal sutartj
Rezidencija: VVEBSTER HOTEL
2150 Lincoln Park West

Rez. leL; D1V&R&LY 6S0Q

DK&ŪQll

Ketvirtadienis, birž. 25, 1942

L—L=

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

holiu. Alkoholis neutralizuo
ja karbolį. Paskui aptepk
(Tęsinys)
žaizdą su sėmenų aliejumi,
Kraujatekis iš perplauto arba su ricina. Jei žaizda
kaklo yra pavojingiausias. yra didesnėj už delno plotį,
Skubiai griebk nelaimingam tai reikia kreiptis pas dak
už kaklo, dėk nykštį tiesiog tarą.
ant žaizdos ir spausk link
Nuplikus actu, vitrioliu,
nugarkaulio, o ne link ko- ar kitokia deginančia rūkšserės (ne? pasmaugsi). Ne- čia, tuoj mazgok su pamui
atleisk, laikyk taip prispau lėmis, šarmu, ar kalkėnus.
dęs iki atvyks pagalba.
Paskui mirkyk saldžiame
Kraujatekis iš plaučių, piene. Paskui aptepk su areiškia, kad nelaimingasis liejumi arba su vaselina, ar
turi džiovą. Gelbėti šitaip: ba su sviestu. Jei nuplikusi
Paguldyti į lovą; duoti ger vieta yra didesnė už delną,
ti terpentino po 5 lašus įla arba jei oda yra nusmukusi,
šinus į pasaldintą -vandenį tai yra pavojinga ir reikia
kas dvi valandas; dėti šal tuojau vykti pas daktarą.
tus kompresus ant sprando
Nuplikus kalkėmis, arba
ir ant nugarkaulio.
plikšarmiu (caustic soda),
tuojau
mazgoti bile raugalu,
Krauju vėmimas, čiulpti
ir ryti ledo gabalėlius; ra arba su atliešuotu actu (ukmiai gulėti; dėti ant pilvo susu), arba net uždėti rau
šaltus kompresus; šildyti gintų kopūstų. Paskui ap
kojas. Kai nustos krauju vė- tepk su aliejumi, arba svies
męs, galima duoti gerti šal tu. arba vaselina. šarminiai
tos aviečių lapų arbatos. Ne nuplikimai yra gan pavo
duoti jokio tiršto ar rupaus jingi, tad nors ir menkiau
valgio. Galima gerti tik šal sia žaizda būtų reikia vykti
tą pieną. Nedelsiant šaukti pas daktarą. .
Nykstelėjus tuojau dėk
daktarą.
Konvulsijoms tampant, šaltus kompresus. Paskui
reikia nelaimingąjį maudy švelniai braukyk skaudančią
ti šiltoje vanoję. Jei kon vietą su sekančiai pagamin
vulsijos pasikartotų, tuojau tu tepalu: paimk 1 dalį ter
šaukti daktarą, nes gali bū pentino, 1 dalį kerosino ir 1
ti pavojinga liga "meningi- dalį taukų; visa tai sudėjus
krūvon gerai sumaišyk. Šiuo
tis”.
Nosies kraujatekis. Dėti tepalu išbraukinėjus nyksant sprando šaltus kompre teltą narį, aprišk vilnoniu
sus. Jei nenustotų kraujas audeklu.
tekėjęs, tai po aukštutine
lūpa pakišti popieros gniu Lietuvos tremtinių
žulą ir tą lūpą spausti tol
kol kraujas nustos varvėjęs. Rusijon vardai
Arba galima su pirštais už
(Atkelta iš 2 ausi.)
spausti abi nosies šnerVes
9113 Ramanauskaitė, Da
ir kvėpuoti per burną; kai lia (Kazys), born 1938, res.
šnervėse kraujas sukrekės, Reivyčiai Mažeikiai.
tai gali nustoti tekėjęs. Bet
9114 Ramanauskas, Ra
jei ir tas negelbėtų, tai rei mutis (Kazys), born 1934,
kia prikimšti šnerves su va student.
9115 Ramanauskaitė, Da
ta ir skubiai gabenti ligonį
nutė-Janina
(Kazys), born
pas daktarą, arba vežti i li
1931, student.
goninę.
9116 Ramanauskas, Algir
Nuplikus karboliumi, tuo das-Augustas (Kazys), born
jau mazgok žaizdą su alko- 1927, student.

PAGALBA NELAIMĖJE

(Įsteigta 1889 m.).

9117 Ratkus, Klemensas
(Alfonsas), 11-2, res. Uk
mergė.
9118 Ratkuvienė Maskaliunaitė, Eleną (Vladas), 22
9119 Ratkus, Alfonsas
(Ignas), 32, technician.
9120 Ratkuvienė, Teresė,
70.
9121 Ratkelis, Vytautas
(Vladas), 11, student, res.
Babtai Kaunas.
9122 Ratkelytė, Genovai
tė (Vladas), 13, student.
9123
Ratkelytė,
Julė
(Adomas), born 1893, house
wife.
9124 Ratkelis, Vladas
(Juozas), born 1900.
9125 Ratlukaitė, GražinaRegina (Sergiejuš), 3mths.,
old, res. Skaudvilė Tauragė
9126 Ratiukienė, Teresė
(Julius), 29, employee.
9127 Ratiukas, Sergiejuš
(Mikalojus), 34, employee.
9128 Raštus, Vytautas
(Jonas), 16, res. Ukmergė.
9129 Raštuvienė, Vanda,
34.
9130 Raštus, Jonas, 45.
9131 Raštikytė, Aldutė
(Stasys), 1, res. Kaunas.
9132 Raštikytė, Meilutė
(Stasys), 4.
9133 Raštikytė, Laimutė
(Stasys), 9.
9134 Raštikis, Liudas
(Bernardas), 18, student,
res. Utena.
9135
Raštikytė, Adelė
(Bernardas), 24, employee,
res. Utena.
9136 Raštikienė, Antani
na (Juozas), 60, housevvife,
9137 Raštikis, Bernardas,
75.
9138 Raštikytė (Andrius),
res. Dūkstai Dediškiai.
9139 Raštikis, (Andrius).
9140 Raštikis (Andrius).
9141 Raštikienė, res. Dūk
štai Dediškiai.
9142 Raštikis, Andrius
(Bernardas), 43, farmer.
9143 Raškauskas, Juozas,
60, farmer, res. Ąžuolų Bu
da Kazlai.
9144 Rašinskas, Jonas
(Mečys), 24, farmer, res.
Krivenai Babtai.
9145 Rašinskienė, Elzė,
90, res. Krivėnai Babtai.
9146 Rašinskas, Mečys
(Andrius), 54, farmer.
9147 Rašinskaitė, Julė
(Andrius), born 1879, house
wife.
9148 Rašinskienė, Pranė
(Anupras), 80,
9149 Raščauskas, Vladas
(Liudas), 22, army sergeant,
res. Kėdainiai.
9150 Reičiunas, Juozas
(Juozas), born 1905, teacher, res. Vertimai Jurbar
kas.
9151 Rechovičienė, Alek

sandra (Antanas), born polas), 24, farmer, res. Vil1914, housevvife, res. Vil 1 nius.
9183 Remys, Bronius (Juo
nius.
zas),
32, soldier.
9152 Rechovičius, Rapo
9184 Remeika, Bronius
las (Kazys), born 1916.
9153 Reginskas, Romas (Benediktas), born 1920,
driver, res. Radviliškis.
(Marijonas), 10.
9185 Remeika, Teodoras9154 Reginskaitė, Teresė
(Marijonas), 13, Cuchaviš- Algimantas (Alfonsas), 4,
res. Meškučiai Alove.
kiai Riešė.
9186
Remeikienė, Ona
9155 Reginskaitė, Marija
(Jonas),
22,
farmer.
(Marijonas), 17.
9156 Reginskienė, Jadvy 9187 Remeika, Alfonsas
(Martynas),
born 1901,
ga, 45,
farmer.
9157 Reginskis, Marijonas
9188 Remeikaitė, Vladė
(Motiejus), 50, farmer.
9158 Regina, Eugenijus (Vladas), born 1936.
9189 Remeika,
Vladas
(Julius), 12, res. Rakitai
(Karolis), 38, farmer.
Adutiškis.
9190 Remečius, Ignas, 15,
9195 Rekščius, Leonas
empLoyee, res. Kaunas.
(Julius), 15.
9160 Reginaitė, Augusti 9191 Rembauskienė, Bro
nė (Steponas), 74, farmer,
na (Julius) 15.
9161 • Reginienė* Albina res. Panoteriai Ukmergė.
9192 Rėkus, (Petras), 14,
(Augustinas), 50.
res.
Paveisėjai Veisėjai Sei
9162 Reginia, Julian; 53,
farmer.
nai.
9163 Ražinskas, Vytautas 9193 Rėkus, Bolesius (Pet
(Jonas), 11-2, res. Kaunas. ras), 16.
9164 Ražinskas, Algirdas
9194 Rėkienė-Rudzinskai(Jonas), born 1933, studeht. tė, Julė (Adomas), 37.
9165 Ražinskienė, Felicija
9195 Revvščius, Leonas
(Kazys), born 1900, house (Vincas), 14, student, res.
vvife.
Švenčionys.
9166 Ražinskas, Jonas
9196 Rekošytė, Genė (Ta
(Augustinas), born 1899, das), 15, res. Žaiginiai Šilu
secretary, res. Kaunas.
va.
9167 Ražinauskas, Leonas
9197 Rekošienė, Ona, born
(Jonas), 35, vvorker, res. 1894, farmer.
Kaunas.
9198 Rekošius, Tadas (My
9168 Razma, Pranas (Pra kolas), born 1880, farmer.
nas), born 1902, res. Kau
9199 Rėkus, Petras (Juo
nas employee.
zas), 40. farmer.
9169 Ravaitis, Eduardas
9200 Reklaitytė, Gražina
(Balys), 2, res. Miciunai (Vladas), 12, student, res.
Gervėčiai.
Ukmergė.
9170 Ravaitis, Vladas (Ba
(Bus daugiau)
lys), 4.
9171 Ravaitytė, Zosė (Ba
lys), 7.
9172 Ravaitienė, Elena
(Antanas), 23, farmer.
t
9173 Ravaitis, Balys (VIa
das), 35, farmer.
A.
A.
9174 Raulinaitis, Anta
ANTANAS M. NAUSĖDA
nas (Juozas), 39, driver
Gyveno 1024 W. Arm'tage Av.
Mirė Birž. 22 d.. 1942, 3:30
res. Vilnius.
vai. po piet, sulaukęs pusės
9175 Raulinaitis, Kazys
n m ■Jin i
Gimė Lietuvoje.
Kilo
iš
(Kazys), 24, army officer,
PajūrSs par., Vališklų kaimo.
Amerikoje išgyveno 4 0 m.
res. Sasnava Marijampole.
Paliko dideliame nuliūdime
9176 Raulinaitis, Juozas
moterj Emilią (po tėvais Razmanskaitė),
sūnų Dr.
Bro
(Vincas), 22, army officer,
nislovą Nausėdą
ir
marčią
Julią. sūnų Leo Ir marčią Eleres. Paletnikai Vilkaviškis.
anorą,
dukterį
Pijusą Joni
9177 Rauba, Bronius (Juo
kienę ir žentą V.ncentą. anū
kes Marsha ir Celeate, ir daug
zas), born 1917, army offi
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.
cer, res. Vilnius.
Kūnas pašarvotas koplyčio
9178 Rauba, Balys (Juo
je, 625 W.
Armitage
Avė.,
tel. Mqhawk 6345.
zas), born 1895, army offi
Laidotuvėj Įvyks penktadienĮ, Birželio 26 d. iš koplyčios
cer, res. Blinaras Radviliš
8:00 vai. ryto bus atlydėtas Į
kis.
šv. Mykolo parap. bažnyčia.
(North Side),
kurioje
Įvyks
9179 Remytė, Tūlija (Bro
gedulingos pamados už velio
nio sielą.
Po pamaldų bus
nius), 4, res. Mažeikiai.
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
9180 Remienė, Jadvy pinei
Nuoširdžiai kviečiame visus
ga (Bolius), 27, jurist, res.
gimines, draugus ir pažysta
mus
dalyvauti laidoauvėse.
Mažeikiai.
Nuliūdę:
Moteris, Sūnai,
9181 Remys, Bronius (My
Duktė, Marč'os, Žentas, Anū
kės Ir Giminė <.
kolas), 34, derk.
laidotuvių Direkt. John F.
Eudelkis, Tel. Yards 1741.
9182 Remys, Mykolas (Ra
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HELP WANTEI) — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MERGINOS
reikalingos
generali
niams dirbtuvėje darbams, pikavlmul Ir tt
LOOSE-WILES BISCI'IT CO.
3659 So. A-lilaiiil Avė.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolsh 0488.948*

HEI.P WANTEI)

REIKALINGOS
PATYRUSIOS
'FOLDERS" ir "FEEDER8.”
BISMARCK MOTEI, LAUNDRY

Randolph aiul Wells

VYRAI

MACHINISTAS
Tiktai patyręs reikalingas. Genera
liniams "machine shop" darbams.
Atsišaukite prie
ATLAS 101 So. Clbiton St.

SIUVIMO MAŠINOMS
OPERATO
RIAI — ‘‘canvas” darbai, valdžios
kontraktas:
dienomis ir naktimis
shiftai pastovūs darbai. Atsišaukite
prie
HIBBARD-SPENCER-BARTLETT
211 E. North Water

METAI. SPINNER reikalingas,
tyręs. Geros darbo sąlygos.
ROYAL SPINNING CO.
1906 So. YVestern

pa

REIKALINGI "SHAPER HANDS",
patyrę
darbuose
prie
“luggage"
baksų. Atsišaukite prie
l'NIVKRKAL TRl'NK CO.
312 No. May St.

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO
RES — •canvas" darbai; valdžios
kontraktas; dienomis
ir
naktimis
shiftai; pastovūs darbai. Atsišaukite
prie
HIBBARD-SPENCER-BARTLETT
211 E. North Water

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius plūk lūs. Taisymu
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo sąrašo.
Prisiųsklte plūktus paštu “parcel
post.”

28

NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

REIKALINGAS “CUPOLA LINER”
ar LOPINTOJAS, pastovus darbas,
naktimis.
AMERICAN RRAKE-SHOE
& FOI1NDRY CO.
4544 West 26th St.

BENCH MOULDERS — turi būt
patyrę. Atsišaukite prie
HODGSON FOUNDRY CO.
2012 West 13th St.
COREMAKERS — turi būt patyrę.
Atsišaukite prie
HODGSON FOUNDRY CO.
2012 West 13th St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:

Mr. AValter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago, DI.. tel. LAFayette 6098.
PARDAVIMUI
PARSIDUODA BIZNIO
NUOSAVYBE
7316 So. Racine Avenne
FORECLOSURE - TURI PARDUOT
2 aukštų mūrinis namas, garu
(steam) apšildomas. Storas su 4 gy
venimui kambariais užpakalyje ir 6
kambarių fletas ant viršaus. “Beau
ty Shoppe" randasi name.
Namas
kainavo >18,000.
parduodamas už
tiktai $8,500.
Savininkas apsiima
finansuoti paskolą. Atsišaukite se
kančiai;
1423 SO. PULASKI RD., ar pašau
kite telefonu LAWNDALE 5982.

Gelliniig Up Nighfs

MakesHanyFeelOld
ManvFeelOld
Do you fe«l_older th»n you Ikre oriuffer
ettlng Up Nlghtz,
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?alna, Dlzzlnesa.
------ 8wollen
"—"— Ankles,
B
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idney and Bladdrr
and non-systemlc Kldneyand
Bladder trou___
CY8TEK (a phyilclan'a
bles—ln such
prescrlptlon) usually glves prompt and Joyous rellef by belplng the Kidneys flush out
poisonous ezceu acias and wastes. You have
everythlng to gain and nothlng to tose ln
trylng Cystez. An lron-clad guarantee
—apped around each package assures a refund
nd of your money on return oi empty
package unleu fully satlsfled. Don’t take
--------- onon*nv
. medlelne
.
čhances
any Kldney
that _ls
Oet Cystez
not guaranteedL Don’t delay.
' '
(Slu-tezl from your
drugglst today. Only
________ ___ ase. The guarantee
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ruki (kis iksui proteets you.

OUINTUPLETS
relieve misery of
CHESTCOLŪS
this good old reliable way
At the first sign of the Dionne Quintuplets catching cold—their chests and
throats are rubbed with Musterole—a
produet made eapecially to promptly
relieve distress of colds and resulting
hronchial and croupy coughs.
The Quints have always had expert
care, so mother—be assured of osing
just about the BEST produet made
when you ūse Musterole. It’s more
than an ordinary “salve”—Musterole
helps break up local congestionl
IN J STRENGTHS: Childrea’s Mild
Musterole. Also Regular and Eztra
Strength for grown-nps who prefer
a stronger produet. All drugstores.

MUSTEROtE
TO ROUSE FLOW
k 0F LIVER BILE
Oet a bottle oi Knuchen Balta ton'ght.
Hali an hour befort breakfast, take as mnch
ai wtll lie on a dlme ln a g lau of vrater (bot
or cold) or ln your mornlng eup of tea or
coffee and keep thlg up for 30 daya. Kruacben
taken this svay helpa relieve such symp^ms
ae siek beadachee, bowel eluggiehneee and
so-called bllloue Indlgeetlon ssben due to Inraffldent Sow of blle Irom the gail-bladder.
You can get Knuchen. a famous EngUsh
formula made in the U. 8. A., at any drug
store. You mušt be eaUefled or money back.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

LAIDOTUVUJ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS
LEONARD F. BUKAUSKAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

4346 South Califomla Avenne
Tel. LAFayette 3572

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

1646 Weat 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

LACHAWICZ IR SŪNAI

I. J. ZOLP

2814 Weat 2Srd Piėce
Tel. CANal 2515

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

42-44 Eaet 108th Street
Tel. PULIman 1270

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthnanlan Chamher of Gommeroa.

MODERNI Kvidlnfi PARODA:

4535 W. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZTDENCUA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

*aaa

Ve _

P. J. RIDIKAS
’ aa

3354 Sonth Halsted Ttreet
Skyrius: 710 West 18th Street
Vlal telefonai: YARda 1419

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth SOth Avenne
Tel. CICERO 2109
6812 Sonth Western Avenne
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS
3319 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

DRAFOIS

¥

DRAUGAS
THE LITHUAMAN DAILY FRIEND
MM South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A metnber of the Catholic Press Association
Subscrlptions: One Year — $8.00; 3ix Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.
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Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me*
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Daugiau pusiausvyros
Ne taip seniai sąjungininkai pergyveno optimizmo ir
didelio džiaugsmo valandas. Sis džiaugsmas kilo dėl
Jungtinių Tautų laimėjimo Coral jūrose, Midway ir ki
tur, taip pat ūpą kėlė, kad rusų frontas stipriai laikosi
prieš nacius.
Kai Tobruk krito, tai daugelio veidus uždengė liūde
sys ir gilus susimąstymas. Anglų parlamente ir spau
doje pasirodė aštri kritika valdžios ir karo strategų
atžvilgiu.'Kaip staiga Tobrukas krito, taip staiga dau
gelis žmonių iš optimizmo perėjo į gilų pesimizmą ir
aimanas. Tai nėra sveikas reiškinys. Reikia nepamiršti,
kad kare esti stambių laimėjimų, bet retkarčiais esti
ir nepasisekimų. Kartais nepasisekimai patarnauja didžiausiems ateities laimėjimams, nes nepasisekimai pri
verčia perkainoti priešo ir savo jėgas ir ieškoti na
šesnių priemonių savo jėgų sustiprinimui, kad greitu
laiku atsiėmus prarastas pozicijas ir kartu užėmus
naujas.
Dabartiniu metu reikia turėti tokią stiprią dvasią,
kad išlaikytumėm dvasios pusiausvyrą ir taip dirbti
ir aukotis krašto reikalams, kad mūsų dvasios galybė,
darbas, pasiaukojimas būtų vienas iš veiksmų laimėti
šį karą, kuris vedamas už laisvą žmogų.
Laisvas žmogus ir tikras demokratas nepasisekimo
valandose nenustoja proto, bet deda visaš pastangas,
kad anksčiau ar vėliau laimėtų. Dievo Apvaizda vi
suomet yra su tais, kurie ir nepasisekimo valandose
nenustoja galvos ir ištveria iki galo. Mums nestinga
jėgų ir ištvermės, todėl tenka ateity laukti stambių
laimėjimų. Mes turime laimėti, nes mūsų pusėje yra
ne tik jėga, bet teisė ir teisybė, nes mes kovojam prieš
agresiją ir vergiškumą.

Antro fronto vietą nustatys karo žinovai

Vienybės ir apdairumo frontas
Šiomis dienomis, galima sakyti, padvigubėjo reika
las labiau susirūpinti ginti Ameriką. Mes karą laimė
sime su Jungtinėmis Tautomis. Bet koks nepasitikėji
mo skleidimas Anglija, tik gali padidinti nepasisekimų
augimą. Nuo pat karo pradžios visi Amerikos gyven
tojai susijungė į vienybę laimėti karą. Niekada nebu
vo reikalinga didesnė žmonių vienybė ir susiklausymas
kaip šiandieną. Ir toji vienybė turi būti ne tik tarp
Amerikos žmonių, bet visų Jungtinių Tautų, kurios
tiek daug aukojasi sumušti stiprų priešą.
Britai Libijoje pralaimėjo dėl vokiečių karo vado
apsukresnių sugebėjimų. Tobrukas krito per vieną die
ną, tai didžiausia šio karo tragedija. Amerika, kuri
yra sąjungininkė Anglijos, turi pilną teisę, susitarusi
su britų karo vadais, perreformuoti Egipto gynimo ko
mandą.
Jei šį kartą britai Libijoje ir pralaimėjo, tai mes
nieku būdu negalime britų palikti vienų ir sakyti, kad
britai negali kariauti. Tai būtų daugiau negu vaikiš
ka. Mes žinome, kad britai gali gerai kariauti, tik pri
siminkime Maltos gynimą. Juk britai pro pat priešo
panosį nuveža maisto ir amunicijos Maltos salos did
vyriams, nežiūrint, kad vokiečių oro jėgos veikia iš
oro, o italų laivynas jūrose. Ir toji sala daugiausia yra
priešų bombarduojama. Mes taip pat atsimename britų
atakas vakarinėje Vokietijoje ir tos atakos vokiečius
privertė atitraukti nemaža karo jėgų iš rytų fronto.
Mes taip pat dar nesame užmiršę ir to fakto, kai Pran
cūzija krito, tai britai Dunkerąue vieni gyvai kovojo
dr laikė frontą. Taip pat, turbūt, dar nepamiršome, kad
britai stipriai laikė vidurio rytus, žodžiu, britai moka
ir sugeba kariauti, vienas kitas jos pralaimėjimas dar
neužsitarnauja paniekos. Juk nepamirškime, kad ir
mums priešas yra sudavęs skaudų smūgį Pearl Harbor.
Dabar ne laikas gadinti sau ūpo kito nepasisekimais
ir kaltinti kitus, bet dabar tenka visas jėgas suburti
vienybėn ir aukotis iki paskutinio kraujo lašo, nes to
reikalauja mūsų interesai ir nuoširdžiai to prašo pa
vergtųjų tautų žmonės, kuriems iki gyvo kaulo įgriso
nacizmo okupacija ir japonų imperializmas.

__

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 25 d.)
Ukraina

nori

nepriklauso

mybės... Iš Petrapilio pra
neša, kad Ukrainos militarinė konferencija šaukia Uk
rainos tautos visuotiną sei
mą, kad atsimetus nuo Ru
sijos ir nori paskelbti savo
šaliai nepriklausomybę.
•
Lietuva prispausta.... Jau
treti metai, kaip mūsų tė
vynė Lietuva yra prispaus
ta skaudaus karo. Keli šim
tai tūkstančių trobų sunai
kinta. Mūsų pareiga jai pa
dėti atsistatyti ir atgauti
nepriklausomybę.
to
Bado

šmėkla

Lietuvoje..........

Lietuvoje būklė baisi. Vokie
čių okupacija žmones prive
dė prie desperacijos ir žmo
nės rengiasi sukilti. Kai kur
žmonės miršta badu. Jei iš
užsienio nebus pristatyta pa
šalpų, ypač sėklomis, tai ba
do šmėkla gręsia visai Lie
tuvai.

būt buvęs užganapadarymas
Stalinui už niekinimą tos
Bruklyno lietuviai, labai flegės, kuomet anais metais
dy vijasi iš didžiųjų baisa vi- jis buvo sklokininkas, tai
kų, kurie Stalino viedomos- yra Trockio draugas, o Troc
tį redaguoja, būtent Bimbos, kis su Stalinu, kaip žinote,
Mizaro ir kitų. Per visą mė buvo kaip šuo su katinu.
nesį jie savo gazietoj pušino,
Nesiradus visoj Čikagoj
kad visi jų draugai dalyvau lietuvio balšaviko, kuris im
tų su Stalino grupe vadina tų Sov. Sąjungos flegę nešti,
mam “New York at War” teko kreiptis prie nigerio.
parade. Bet kuomet atėjo Ir, kaip Flegių Dieną ant
parado diena ir kuomet išė Michigan Avė. matėm; ir,
jo paroduoti, tai Sov. Są kaip ant rytojaus angelskų
jungos seksine nebuvo nei gazietų pikčeriai rodė, Sov.
Bimbos, nei Mizaros. Išduo Sąjungos flegę nešė — niti svietui pasišydyti kai ku geris.
rie jų draugai po parado
Tai, ot, jums ir baisa viBimbos ir Mizaros nedalyva kai!
vimą šitaip išfigeriavo; jie
Laimė, kad Chicagoj yra
esą bijojo eiti paskui Sov.
mgerių.
Sąjungos flotą, ba abu yra
naturalizuoti Amerikos pi
Jonas Smičkaitis nesenai
liečiai, o šiais čėsais natura
lizuoti piliečiai labai seka apsiženijo su gražia Terese
mi, jei jie dirba svetimos Meilute. Po medaus mėne
valstybės naudai. Kitaip sa sio, grįžus į paprastą kas
kant, jie žiūrėjo savo kailio, dieninį gyvenimą, Jonas pa
kad nepakliūtų Dėdės Šamo matė, kad jo darling-žmona
nelabai mo«a valgius gamin
garbarnen.

Po svietą pasidairius

New York.... Čionai suiti. Kentęs pagalios aną dien,
imti anarchistai Emma Gold
Bruklyno
tavorščiams
bus
kai parėjus iš darbo Terese
mann ir A. Berkman. Jie
įdomu
žinoti,
kaip
buvo
Chile jam padavė apyžalią mė
agitavo prieš priverstiną ka
Kodėl mes laimėjom Midway kovose
kagoj per Flegių Dieną, kuo są pastebėjo.
reiviavimą. ,
Kai pažiūri į karo frontus, gana įdomių dalykų ten
met Michigan Avė. buvo ne
•
— Darling, kaip žiūriu, tu
ka pastebėti. “Gal būt ilgai neduos ramumo japonams,
Tai dora.... Seniai žinoma, šamos visų alijantų flegės. nemoki valgių gaminti. Ir
kad mes mažesnėmis vyrų jėgomis ir mažesniu laivynu, kad mūs laisvamanių dora Kai atėjo laikas nešti Sov. šiandie, žiūrėk, mėsa apyža
ir tai ne pirmos eilės, juos sumušėm, tai neprieštarau neaukšta. “Dirva” purvais Sąjungos flegę, tai visas lia.
ja paslapčiai”, rašė Robert J. Casey.
tyška iš Cleveland iki Chi- “Vilnies” štabas pasislėpė
— Džian, nepamiršk, kad
Ar tai dėl vykusių Midway mūšių reiškia, kad lai cagai. Kad tarp jos veikėjų kaip žvirbliai žagaruose, ka tu apsiženijai ne su kukorvyno ir karo laivų reikšmė sumažėjo, nors vyravo lėk yra žmonių nevaldančių pa tiną pamatę. Sov. Sąjungos ka. Džiaukis, jei ir tokią gau
tuvnešiai ir žemės orlaiviai?
čių gyvuliškiauaių jausmų, flegę pirmiausiai išpuolė ni.
Japonai Midway mūšiuose turėjo penkis, galimai še tai ne naujiena. “Dirva” bai nešti draugui Prūseikai dėl
Po kelių dienų vieną nak
šis, lėktuvnešius, pastebi Mr. Casey. Nors mūsų jėgos siai apšmeižė dr. Rutkauską dviejų rokundų: viena, jis tį name pasigirdo bildesys.
detališkai nepaskelbtos, bet japonai fantastiškai skel ir jis pareikalavo “Dirvą” yra fiziniai maeniausias iš Pabudus žmona kelia vyrą
visų kitų draugų; kita, tai
bia, kad Midway kovose jie nuskandinę šešis mūsų lėk pasiaiškint dėl šmeižtų.
ir liepia pažiūrėti, bene va
tuvnešius, o mes Midway mūšiuose teturėjom tik du
gis įlindęs. •
dabar laikas visas savo gyvenimas pajungti karo są
ar tris lėktuvnešius.
— Kelkis pati ir pažiūrėk,
Japonų lėktuvnešiai pasiuntė savo orlaivius bombar lygoms.
— atsake vyras. — Nepa
Mes nieku būdu negalime praeiti be rūpesčio ir be
duoti Midway salų, jų lėktuvai puolė mūsų armijos
miršk, kad ne už poliemono
lėktuvus, gal būt, jie ir apnaikino mūsų žemės bazę, gilesnio susidomėjimo pro tuos įvykius, kurie vyksta
ištekėjai.
aplink mūsų namus. Dabartiniu metu vyksta senos
neturime tikslių žinių.
Japonai Midway mūšiuose turėjo keturis karo lai gumos ir įvairių senų daiktų vajus. Tai labai svarbus
vus. Bet japonai nieko nesako apie mūsų karo laivų reikalas karo pramonei. Mums tenka rimtai prisidėti
Spicpirvirvio Dumkos
prie šio gumos vajaus, kuris dar tęsis iki šio mėnesio
nuskandinimą, greičiausia jų nebuvo.
Atvažiavo Molotovas ir
Taigi iš čia ir plaukia išvada, kad mes silpnesnėmis pabaigos. Todėl dar kartų peržiūrėkite visas namų vie
jėgomis nugalėjom stipresnes japonų jėgas, kaip pa tas, jei rasite atliekamos senos gumos ar kokių nerei
mūs bolševikams Lietuvos
kalingų geležies ar metalinių daiktų — neškite į arti
stebi Mr. Casey.
klausimu šalto vandens už
Ar mūsų viršenybė buvo mūsų vyrų sugebėjime ka miausią gazolino stotį. Nors atrodytų, kad tai menki
kalnieriaus užpylė. Matyti,
riauti iš orlaivių ar laivų? Mes taip linkę manyti, bet dalykai, bet nepamirškime, kad jie tarnauja karo sėk
nei raudonų redakcijų ne
kad vyrams nebuvo daug ką veikti laivuose, o mūsų mingumui, juk iš mažmožių įvyksta dideli dalykai.
atlankė.
orlaiviai japonų lėktuvnešius rado be apsaugos, nes
KONVOJAUS LAIVAS VADUOJA ĮGULĄ
japonų lėktuvai buvo nuskridę bombarduoti Midway
salų. Todėl mūsų lėktuvai skandino japonų lėktuvne
šius, karo laivus, naikintuvus, transportinius ir pagelbinius laivus, kurie buvo be apsaugos iš oro.
Japonų lėktuvai, bombardavę Midway salas, grįžo iš
eikvoję karo medžiagą ir gazoliną ir nebeturėjo kur
nusileisti, todėl turėjo tūpti į Pacifiko dugną.
Tai tiek apie idėją, jog karas gali būti laimėtas pa
gaminant daugiausia karo reikmenų. Visa priklauso
nuo to, kaip tai bus panaudota. Ir mums nemiela, kad
taip buvo įrodyta priešo pereitą sekmadienį prie Tob
ruko.
Midway mūsų laimėjimas įvyko ne tik dėl orlaivių
ir laivų, bet ir dėl to, kad mūsų admirolas žinojo kur
ir kada panaudoti laivyno jėgas.

Aukščiausias jėgų sukoncentravimas prieš priešą. Tai
buvo vedamoji mintis prezidento Roosevelto ir Churchill pasitarimuose. Sąjungininkų jėgų didžiausios iatakos prieš Hitlerį įvyks kaip galima greičiau ir kaip
galima patogiausioje vietoje. Tiesa, teks laikyti vidu
rinius rytus, bet negalės pranykti sąjungininkų ofensyva ir Libijoje.
Didžiausias jėgų sukoncentravimas nereiškia vieno
fronto palaikymą. Pirmadienio vakare kalbėtojas per
radiją pareiškė, kad jei bus reikalas, tai bus prieš
Hitlerį antras, trečias ir ketvirtas frontas. Kur tas
frontas prieš Hitlerį bus, tai paslaptis, bet kad toks
frontas bus — daugiau negu aišku. Tie dalykai yra
sprendžiami karo strategų ir specialistų. Dėl karo fron
tų prieš Hitlerį nuspręs karo žymiausi protai, kaip
Jungtinių Amerikos Valstybių, Didžiosios Britanijos ir
Rusijos karo vyrai. Beje, Roosevelto ir Churchill pa
reiškimas sako, kad Churchill atvyko su britų karo
žinovais į šį kraštą aptarti detalius karo klausimus,
žinoma, pasitarimuose dabar daugiausia buvo liesta
pralaimėjimai Libijoje ir japonų veržimasis į Sibiriją.
Bet tnip pat nutarta ir atidaryti antras frontas prieš
Hitlerį. Gali būti atidarytas antras frontas prieš Hit
lerį per anglų kanalą į Prancūziją, bet tai pareikalautų
daug jėgų. Gali būti atidarytas frontas per Murmansko
apylinkes prieš Hitlerį, kuris gal ir patogiausias, nes
priešų jėgos negalėtų mūsų jėgų suvaryti į jūras.
Reikia atvirai pasakyti, kad antro fronto vietą prieš
Hitlerį neišspręs ir nenustatys nei kongresas, nei laik
raščių editorialai, bet karo specialistai, žymūs strate
Karo ir namu frontas
gai ir karo technikai.
Mūsų broliai kraują lieja frontuose. Mes gyvename
Nore antras frontas ir nutarta atidaryti prieš Hit
lerį, bet tai nereiškia, kad jau galima vaikiokai džiū gana ramiai ir patogiai namuose. Nei dėl maisto, nei
gauti, kad karas laimėtas. Dar daug reikės kraujo, pra dėl rūbų dar nejaučiame, kad karas būtų. O vis dėl to
kaito ir ašarų kol bus sąjungininkų galutinai laimėtas jis yra ir smarkus karas vyksta visuose frontuose. Ašis karas, mes ji laimėsime, nes turime jėgų, norą iT teityje iš mūsų pareikalaus didesnių susivaržymų ir

sugebėjimus.

Ketvirtadienis, birž. 25, 1942

pasiaukojimo. Kad visa tai staigiai neužkluptų, todėl

< "UrauKa*"

Prekinių laivų lydimas karo laivas
laivo įgulos vyrus, kurie plūduriuoja
laikosi prikibę prie tuščios aliejinės
laivą ranka, nuieria nuo veido aliejų.
laivo kapitonas Eric Nyborg.
• • »•« •• «

Acttiu

rnlvPBoav

rytiniais pakraščiais vaduoja vieno sutorpeduoto
vandenyne su korko plūdėmis, kiti gi šiaip taip
statinaitės. Apačioje — vienas vyras įtrauktas į
Tolokai kairiajam šone matomas nuskandinto

• '""f »• P”'***
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Baltijos valstybių
! nepriklausomybė ir

SPAUDOS APŽVALGA
JOIN THE ATTACK ON TOKYO,

(Nr. 8 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. birž. 20 d.)

PILIETYBES REIKALAIS

Suomija

Rašo: Viktoras Balanda

Politika jie ne tik domisi,
Visos Amerikos valdvie- 1 bet net skaito ją aukštu ide
tės yra užpildytos žmonėm s alu. Kada šaukiami masi
jau turėjo pirmus popierius,
Baltijos valstybių
Every person in America may
išrinktais partijų pagalba. niai susirinkimai rinkimų
i bet taip stipri buvo jo mei
pasiuntinių Londone
not fly over Tokyo. būt every
Be partijos pagalbos mažai reikalais, jie, jauni ir seni,
lė savo tėviškei, kad viską
viltis sustiprinta
one’s dollars can help produce
yra galimybės žmogui tapti visi uoliai dalyvauja tuose
1 palikęs sugrįžo į gimtinę, o
the bombing planes that do!
susirinkimuose ir parodo
Ryšium su Amerikos, An ' jau iš ten atvyko kaipo di
“Pirmiausia, kaip spaudo? išrinktu. Mat, kad būti iš
daug entuziazmo.
glijos ir Rusijos su’itarimu plomatas į Vašingtoną, o vė
You. you. you. can join the attacks on Tokyo by saving
pranešimai iš Londor.o sa rinktu, reikia daug pastan
Kartą man teko pastebė
at 1 ast 10% of your pay in War Bonds—by joining your
“The New ¥ork Times” bir liau į Londoną.
gų ir išlaidų.
ko,
Molotovas
reikalavo
Bal

company s pay-roll savings plan today or going to your
želio 12 dienos laidoje įdėjo
Taigi žmogus, kuris turi ti šioks reginys. Buvo su
tijos
valstybų
—
Lietuvos.
local
bark
or
post
cffice
and
buying
\Var
Savings
E
“K;ek tai šiandien liečia
Cra:,g Thompson korespon
patraukimo, noro siekti ko šauktas priešrinkimus ma
Latvijos
ir
Estijos
grąžini

—
a
least
10%
of
your
pay
—
every
pay
day.
i Baltijos valstybių egzisten
sinis susirinkimas. Žiūriu,
denciją iš Londono.
mo. Vėliau, kaip tie prane kios nors valdvietės, papras
ciją,
tie
tai
yra
vyrai
(Lie

kad
į tą susirinkimą ateina
Remember you can start buying War Bonds by buying
“Atžymint su rusais pa
tai
prisideda
prie
partijos
j
šimai
sako,
Molotovas
atsi

Wrr Stamps for as little as 10c and that you get a $25
sirašytos sutarties įvykį kok tuvos, Latvijos ir Estijos
ir darbuojasi jos labui. Taip žmogus airis sulaužytomis
sakė
nuo
savo
reikalavimų
War
Bond
(maturity
value)
for
only
$18.75.
tailio ragavimu, Lietuvos, ministrai), kurie tos egzis
pasidarbavus tos partijos kojomis. Žmogus ėjo lazdų
naudai
kitų
Didžiosios
Bri

pagalba ir dar du vyrai jam
Latvijos ir Estijos pasiun tencijos reikalavimą atsto
Trearury Department
tanijos pas'žadėjimų, į ku-į vadai atsimoka jam įtrauk-(
tiniai susimąstę nukrypo vauja. Iš Londono jie ste
darni jo vardą į savo parti-i turėjo pagelbėti. Tai, ma
riuos,
gal
būt,
įeina
antro
derybas,
pasiuntiniai
turėjo
veltas
pasirašė
Atlanto
Čarmintimis toli už okeano į bėjo Hitler'o kilimą. Links
jos kandidatų sąrašą. Tada. nau sau, mus tautiečius ir
fronto atidarymas.
tenkintis
tokiom
informaci

terį
todėl,
kad
prieš
siųsda

moj
didžiosios
imperijos
sos

sveikus yra gana sunku į
Jungtines Amerikos Valsty
jeigu
ta
partija
laimi
rinkiĮ
“Rusija Baltijos valstybešiokią sueigą sukviesti, o
bes, išreikšdami pasitikėji tinėj, kame Win stonas Chur- jom, kokias j e pajėgė gau mos bent vieną diviziją į ko
mus,
esi
laimėjęs
valdžios
ti.
Jie
susirūpinę
vienas
ki

vą, Jungt. Amer. Valstybės užpuolė 1940 metais, kada
chillis buvo vienintelis šū
airis čia ateina dėdamas vi
mą Atlanto Čarteriui.
vietą. Jeigu nelaimi, esi pra- i
to
klausė:
‘
Ar
Stalinas
r
ori
norėjo
žinoti
už
ką
jos
ka

Stalino vyriausybė manė, i
sas savo pastangas. Dėlto
“Kiekvienas jų galėjo min kaujantis įspėjimus, jie su
laimėjęs.
Baltijos
valstybių?
Ar
jis
riauja,
Pasiuntiniai
dėjo
vil

kad jos reikalingos gynimuinėra ko stebėtis, kad a:riai
tinai pakartoti Čarterio tre savo tautiečiais drebėjo dėl
Partijų Amerikoj yra ga
nori
sienų
pakeitimo?
’
tį
į
Amerikos
žmonių
gerą
Europos
mažųjų
tautų
liki

si
nuo
Vokietijos.
Jos
nebus
laimi daug valdiškų vietų;
čią punktą, ir pakartojo. Ka
na
daug.
Bet
dauge
’
is
silp

tiek svarbios Rusijai, jei Vo
jie politika domisi, jie jų
dangi mažai asmenų papras mo. Nuo Lenkijos okupaci “Oficialiai niekas j'ems valią.”
nos.
Galingos
partijos
yra
tai atsimena didžiųjų vadų jos jie pirmiausia matė ru 1 nesakė, ką tos derybos lie Kaip tas korespondentas kietija bu3 sumušta ir nu tiktai dvi: demokratų ir res ieško.
istoriniais momentais paša sus, o vėliau vokiečius žy čia. Jie turėjo tenkintis gan pažymi, Edenas atpasakoda ginkluota vieną kartą r?nt publikonų. Prieš rinkimus
Dabar prašau susipažinti
mas
Atstovų
Rūmams
dery

visados.
Dabartiniu
metu
jų
kytas frazes, šitoks minti giuojant į jų šalis.
dų gabaliukais, kurie kar
jos veda aršią kovą viena su sekančiu klausimu:
bų
eigą
išsireiškęs
maždaug
(Baltijos
valstybių)
vertė
nai pakartojimas rodo, ka:
“Tuo laiku, kada rusai už tais buvo erzinantys, o karKlausimas: Kiek Wardų
prieš kitą. Kitos partijos ygalėtų būti realizuoti
vyko jų galvose...
ėmė jų teritoriją ir kada Vo i tais raminantys. Jie turėjo taip:
yra
Chicagos mieste? (How
ra ant tiek silpnos, kad ne-'
pasiūlant
joms
“Lietuvos pasiuntiniu Lor kietija buvo bendras prie Į atskirti, grupuoti ir svars “Kada Molotovas nuvyko
įsteigia net savo sąrašo rin-! many wards are there in the
nepriklausomybę,
kas
patari
done nuo 1934 metų yra Bro šas, jie naudojosi Britų Už- tyti gandus, neturėdami ir pasimatyti su Rooseveliu,
kimams atėjus. Yra vienas city of Chicago?)
nautų
kaipo
priemonė
užtik

nius K. Balutis. Jis v enų sicn ų Reikalų Ministerijos negaudami oficialės kores jis turėjo du klaus:mu3. Vie
energingas socialistų parti Atsakymas: Chicagos
metu beveik buvo tapę? i pilnu prielankumu. Kada Vo- pondencijos, kurioj būtų tik nas buvo “Kaip su ištek rinti Suomiją.
jos narys, Norman Thomas. mieste yra 50 wardų (There
Jungtinių Amerikos Valsty 1 kietija stojo į karą su Ru- ra informacija.
liais?” Rooseveltas atsakė,
“Jeigu Suomija būtų į- kurs, atėjus prez'dento rin are fifty (50) Wards in the
“Dažnai šitų trijų valsty kad Jungt. Amer. Vals. da traukta į Jungtinių Tautų kimams, per keli3 kartus city of Chicago).
bių piliečiu. Prieš Pirmojo I sija, jų atžvilgiu pasirodė
Pasaulinio karo pabaigą jis aiškiai matomas atšalimas. bių pasiuntiniai susitikdavo. rys viską, kad Rusija būtų stovyklą, ji pasidarytų svar statė savo kandidatūrą. Nors
Daugelis žmonių mano,
“Per kelis pastaruosius Ir visuomet buvo raminan ištekliais aprūpinta. Kiįas bia baze operacijoms prieš gauna kiek balsų, bet nei kad valdžios darbininkai ty
veik penkiolika metų buvo
išgyvenęs Jungt. Amer. Val mėnesius, kada diplomatinis čių žodžių iš to, kuris paži klausimas buvo: “O kaip dėl Vokietiją.”
kartą už jį nėra balsavęs koja kyšių. Jiems pakišk
stybėse, kai prezidentas Wil- pasaulis kunkuliavo ir dūzgė no Jungtines Amerikos Val rubežių?” Rooseveltas į tai
Nuo savęs galime paste nors vienas elektorius, ku penkinę arba dešimkę, tai
sonas atstatė jo mažos ša nuo įvairių informacijų tru stybes (Balutis). Jis tvirti atsakė jam: “Tą apsvarsty
bėti, kad viešas Rusijos at rie, kaip vėliau matysime gausi net ir pilietybės polies nepriklausomybę. J i s pinių, liečiančių anglų-rusų no, kad Prezidentas Roose sime po karo.”
sisakymas nuo pretenzijų į išrenka Amerikos preziden pieras. Kai kas taip ir pa
daro — klerkui pakiša pi
Baltijos valstybes tikrai ga tą.
Pirmiau demokratų parti nigų. Bet mes niekados ne
lėtų patraukti Suomiją Jung
tinių Tautų pusėn ir paleng ja buvo atskiriama nuo res girdėjom, kad pilietybės tei
vintų pačios Rusijos gyni publikonų šitaip. Demokra kėjai būtų ėmę pinigus. Tie
D AIRY COOKS
tų partija buvo skaitoma ne žmonės yra švarūs. Jie val
mą.
i turtingų žmonių partija, o džios yra apmokami. Pop eKelis kartus yra tekę skai respublikonų buvo skaitoma ras imant reikia užsimokėti
tyti ištraukas iš Suomijos turčių partija. Bet šis at tik privalomus mokesčius.
jjtjl, iĄ.
Fireivorks may not be
socialistų spaudos, kuriose skyrimas daugiau neturi pa Darbininkams jokių pinigų,
*iš? high fashion for the ohprikišama vokiečiams dėl mato, nes demokratų parti susimildami, kyšių formoj,
scrvation of IndependBaltijos valstybėms laisvės joj dabar yra vienas žmo nesiūlykite, nes tuomi juos
' i ' ence Day, 1912 būt that
gmatest of American holidays can
, negrąžinimo. Jei Rusija at gus, kurs yra pirmininkas labai įžeidžiate.
s’iii be celebrated by serving grand
sisakytų nuo savo pretenzi vienos korporae jos, o ši
okl American food!
jų į Baltijos valstybes ir ne korporacija valdo vieną šeš
Jeigu jūsų virtuvėje iš šil
Fricd Chicken American Farm
trukdytų
organizuotis
užsie

tą
dalį
visos
Amerikos
tur

to vandens krano vanduo
Style, is ahvays the happiest of menu
nyje tų šalių vyriausybėms tų. Kitaip sakant, dabar ir varvės po vieną lašą kas se
doices whether the holiday is to be
o serve d by a familv gathering at
ir kariuomenei, tai ir Suo demokratų partijoj yra tur kundė, tai per mėnesį išvar
heme or by a pienie dinner in a shady
mijos politikoje galėtų ne čių.
vės 65 galionai šilto vandens.
forest preserve or a-top a voodcd
abejotinai
įvykti
posūkis
de

Kiekvienos partijos užduo
d ne. The very name of this popvlar
mokratinio
bloko
link.
tis yra pravesti savo kan
er jree conjūres vp vbior.s of platters
I .. d high with tempt ingcrisp-erust^d
didatus į valdžią. Dėlto prieš
g 'Iden hrotvn chicken to be eaten ‘ in
Parodyk man, ar gali su-į rinkimus šaukiama masiniai
tl-' rough” wuhout bcnefit of kr.ii'e
sivaldyti, tai galėsiu tau pa susirinkimai, kad tik geriau
oi for k.
sakyti, ar esi išauklėtas: be I piliečiams įrodžius ir juos
to išauklėjimas neturi men- Į įtikinus, jog tos partijos
MILK DKr«»TS
LESS SUGAftl
klausios vertės. (O. Svett programas yra geresnis už
Marden).
And for dessert Vanilla Blanc
bile kurios kitos.
I 'v1"? ir a cool tjuįvering moki suryOO.Too,
Politikos reikalais airiai
r'urc ed by fresh summer fiuits or
yra geriausiai susidomėję.
VANIl'A BLANC MANGE WSTH RASFBERRIES
CAN SINK U-0OAT5
tenie. will wir tho cook a round of
l&VrrM
70-72)
'U/kai
'Ifau
feuy
'UJith
■ » BUY »-----------Tad iš jų yra daugiausiai
r 'maus?. Easy to make, higiily nu1 qnrf Bowmnn f’rne-'-r Flavor Milk
Jį r’ni sugar
t do: and cOiisiderate of the scąar
užimančių valdžios vietas. Unitai States War Saeinąs 8o«d5 kStamp

. .YOURSELF!

korespondentas Va
šingtone Kenneth G. Crawford, komentuodamas birže
lio 12 dienos laidoje ameri, kiečių, anglų ir rusų susita
rimą pažymi:
PM

★

1 n' i. E.ano I an^e is destintd to be
j. op poo 'ii.i t ian ever this season.
T ne mc. tha milk is iis princų ai
i Ted..n, mai-es it a (lass A io:d for
t vi.o: fr.mily and aerounts for the
s ?li arnount of s'igar nccdcd in iis
j c ura,, n. fMiik įtrelf is an impor
te r so. -c? o. ?' t? each gi tss concnoi milksu&ar.)

1 teasi>oo:i vanilla

f able«poons corr.siar.’.l
1 _ faunon •cit

for-'
^rn art r-,) atv’ suąar. Add <>ne rup cold mil';. Si ir un’il snr»n h. Scalr) Tini:n;n<;
ihrc-i iv. t lt in tnp of doj’. > 1 i*er. Acd ccrnstarch mixture to hot milk and cook r>v i ot
v.vrr for f;—,n mir. cm. r r ing ihe-’uen iy. Cover and <**■»•: ten m nules lonęer. I oo' i- v
and add (no v ->i,l-. ;’6ur įr s m-’ld rinsod in cold waUr and chiil Ihoroushly. i'nmoiu and
tcr.c v.idi Gk.Ii ft-i.u: nū *. .. d cit. n if ucsiied.

rr,:zo

ch

::;en

aIi;r:can farm style
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WAR BONDS
*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ★

Navy Cruisers are built in two
clnssps, light and heavy. the latter
displacing about 10,000 tona. Our
navy ha» abnnt an equal n-umber
of light and hcavy Cruisers, the
10.00(1 ton Crulser cnsting f,pproxtmately $20,000.000
Many Cruiseri
are under construction and many
more are ne^ded.

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo- rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.

tStrpicf for 3)

4 Ib. /r, ing chicken per servingi
T.-o .3 ponrd fn i-; chicliena
cm in serving pieces)
Tlour
*2 pound Bowman Sweet Cream T'u“er

DISTRIBUTOR

Jį pound bacon drippings or ,ard
Salt, pepper
Jį pint Botvman Cream

OF

Wash and dry chi.’;-ins. Uoli in Ponr to \v irh -alt and penper have berr added. Brown :n
mix'um of bm trr and bacon fat. Cover and cook alowly, tuming occa.donaliy for approxima.eftf
t*) mmmes.
Prrpare cream gravy with drippings and cream thickened wbh flour and seasoned with salt
•nd oeoper to taste.

r.owmar BurtermitK r, tamous for hnnd
of nules amund! Ever sinre Mr.
W. K. Kellogg lasied ii hereinChicago,
no mlistitoie would do, »o ttvice each
** week Bowmnn Butfermiik įSanippru
Kaule ( renk to the man who makes
breakfasl cereala.

★

HOUSEHOLD
HINTS
★

Raspherries are delicious
serverl wifh Rowrruin'sSzeired
C ream. Little or no sugar is

Ice cold Rowman Butrermilk
is one of the most salisfying
and refreshing of surnmert įme

nccdcd ui Lilis scrvrcc.

diuiks- good at any

tusi

To pay (or these speedy and popi
eriui ships wlth their heavy guns
and armament we mušt buy War
Bonds Cltlrens of a large town or
a given cnmmunlty, working in unlty. could buy one of these ships for
the Navy If they put at least ten
' percent of their tncome in War
Bonds every pay day.

U. i. 1

Sj

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas.

Visuomet

kreipkitės pas NORKŲ, kur

gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 VA Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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Kas jiems išplėšė
širdis!

nami bei padedami atgaudavom vėl jėgas ir vėl ly
Kai pavartai komunistų
dimi naujų vilčių eidavom
laikraščius, tai atsistebėti
toliau mokslo keliu. Dabar
negali ir kyla klausimas, kas
triumfuodami savo pasise
jiems aptemdė protus, kas
kimu jaučiamės, kad galim
išplėšė širdis? Kiekvienas
Kas lankėsi šv. Kazimie drąsiai žengti į naują gy
trokštame geresnio gyveni
ro parapijos salėje birželio venimą ir tikėtis dar didės
mo, kovojame už geresnį bū
14 d. aukštesniosios mokyk nių laimėjimų, nes per šiuos
vį, už laisvę, už demokrati
los išleistuvių akte, tas, be keturis metus stengėmės,
ją ir savo šalį. Ir tas natū
abejo, dar tebegyvena gra kaip reikiant, apsišarvoti
ralu; to trokšta ne tik žmo
žiai to vakaro įspūdžiais. katalikybės idealo skydais,
gus, bet ir kiekvienas kad
Estradoje sėdi dvidešimt kurie mus apsaugos nuo
ir menkiausias gyvūnas. O
jaunuolių, pasipuošusių tai daugel mums gręsiančių pa
kaipgi su komunistais? Jie
iškilmei pritaikintais drabu vojų gyvenimo kovų lauks.
keistesni net ir už gyvūnus.
žiais. šalę jų sėdi jų myli Su viltimi Dievuje ir gerais
Jie kovoja už blogesnį būvį,
mas tėvas, globėjas bei drau pasiryžimais pasid r ą s i n ę
už vergiją, už diktatūrą, už
gas — klebonas kun. M. Ka žengsime į laimingą ateitį
svetimą šalį — Rusiją, į ku
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, Pittsbur gh, Pa., aukštesnę mokyklą baigusiųjų klasė.
zėnas. Jis, lyg laivo kapito aukštai iškėlę šv. Kazimie
rią patys nevažiuoja, o tik
nas, rimtai nusiteikęs žiūri ro mokykloj įgautus šūkius:
kitiems perša. Bekovodami
į kiekvieną liūdnom akim, Dievui ir Tėvynei gyvensi pirma turėtumėt dalyvauti
už komunizmą, jie priplepa
šioj Lietuvių Dienoj, ner
lyg gailėdamasis, kia d reiks me ir mirsime!
visokių nesąmonių. Jų laik
Lietuva baigiama smaugti
išleisti ir šį gražų būrelį į
Šiandien, kaip yra įsigy
Kiek yra privačių automobilių mūsų šalyje. Kaip mes turime juos prižiūrėti
raščiuose matysi tokias me
gyvenimo audringą jūrą, venęs paprotys, netarsime žiauriomis okupantų ranko
Kiekvieną sykį jūs važiuo per greitai važiuojame — y- kur? Gelžkeliai, busai ir gat- lagystes, kokių nematysi nie
kur jų laukia nežinomas li ‘'sudiev” mūsų Alma Mater mis. Jūs savo atsilankymu
vėkariai jau dabar kaip tik kur kitur. Jų prakalbose ma
kimas. Bet Vytautas žiau- — Šv. Kazimiero mokyklai parodysite, kad esate lie u jate į miestą, atsiminkite, pač karštame ore — kiek
vieną sykį mes per greitai paneša karo trafiką, jie ne tysi kerštingus veidus ir iš
kas, baigiantis mokyklą — nes su ja skirtis nežada viai ir kad tokiais norite kad jūs vaidinate rolę di
pradedame karą, arba per gali imti milijonus naujų girsi šmeižiančius žodžius.
aukščiausiiis pažymėjimais, me, kaip tik atvirkščiai šalę likti. Juo daugiau atsilan džioj transportacijos dra
moj. Esi vienintėlis savinin-! aštriai sustojame, kiekvieną važiuotojų. Daug tūkstančių Jei draugijos susirinkime
užtikrina, savo kleboną, mo jos kovosime ir dirbsime! kys, tuo didesnis bus pro
sykį mes sukame savo rotus karo darbininkų bus privers bus keletas komunistų, tuo
kytojas, bei tėvus, kad su Tiesa, fiziniai jos veikloje testas prieš žiaurius sm?u kas penkių guminių padan
ant užsisukimo (eurve) arba ti persikelti are au prie sa jau parodys savo akiplėšiš
viltimi Dievuje drąsiai ženg gal nedalyvausime, bet dva- gikus, kad mes tikime į at gų, jūsų turtas bet paves
tas jūsų globon dėl tautos. privažiuojame per arti šaly- vo darbų arba net gyventi kumą. Jie žino, arba bent
sime į laimingą ateitį aukš siniai joje visuomet buvosi-1 bundančią Lietuvą ir į laisgali žinoti, kad komunizmas
Tai skirtumas tarpe taikos gatvio, mes nutriname savo barakuose.
tai iškėlę Šv. Kazimiero mo me, jos gyvenimu gyvensi-;! vą Lietuvą. Dėl to petys j
brangią gumą — ir eikvo Ir todėl jūsų karas toks pasauliui nieko gero neduo
kykloj įgautus šūkius. Die me, jos dvasia gaivinsimos petį remkime visa, kas lie ir karo.
jame tautišką turtą.
brangus ne tik dėl gumos, da, o kas gera tik griauna.
vui ir Tėvynei gyvensime ir ir ja savo aukomis bei dar-. tuviška, ypatingai Šv. Pran Pavėlinkite paaiškinti. Jū
ciškaus vienuolyną, kuris vi sų automobilius turi apie 70 Jeigu mes neprižiūrėsime bet jis yra gyvybinė dalis Nereikia toli ieškoti, žino
mirsime! Jo kalba padarė bu remsime.
sa širdimi atsidavęs Lietu svarų gumos tose padango savo padangas, 15,000,000 mūsų karo transportacijos. me, ką padarė užpuolę mū
man tokį gilų įspūdį, kad aš
Ne “sudiev”, bet ačiū mes
vos reikalams ir stovi joe se, kadangi yra 28,000,000 automobilių, arba daugiau Veškite daugiau pasažierių. sų tėvynę Lietuvą. Ne tik
ją čia paduodu ištisai.
iš širdies tariame didž. gerb.
sargyboje ir laukia to mo privačių pasažierinių karų kaip 50 nuoš. visų privačių Važiuokite nedaugiau 40 my sugriovė visokią tvarką, bet
kleb. kun. Magnui Kazėnui,
Brangioji dvasiškija, tė
mento, kuomet jo narės vėl šioje šalyje, tas reiškia, kad karų Suv. Valstijose, bus lių per valandą. Pakeiskite pasirodė didžiausi vagys pa
kurio nenuilstama darbuote
vai ir draugai!
galės grįžti į Lietuvą ir pa tie karai suvartoja 980,000 prašalinti nuo kelių seka padangas nuo vieno rato į saulyje, išvogė turtą, žmo
mūsų labui, turėjome gali
nes, net mažus kūdikius, paPagaliau, po keturių me mybės mokytis katalikiškoj dėti vargstantiems tautie tonų gumos. Tai yra didžiau mais 30 mėnesiais. Daugu kitą kas 5,000 mylių. Žiūrė plukdė kraujuose ir ašarose
tų darbuotės Šv. Kazimiero bei lietuviškoj mokykloj; se čiams. “Leiskit į tėvynę, leis šia (atsarga gumos, kurią ma — beveik visi — š’ų au kite, kad ji tinkamai išpūs visą kraštą — be abejonės
aukštesnioje mokykloje at selėms Pranciškietėms, ku kit pas savus”, tai jų obal mes turime, reiškia neišpa tomobilių gal neša vieną ar ta... ne per daug oro ir ne ir mūsų komunistei :ų arti
siekėme savo studijų tiks rios taip nuoširdžiai mūsų1 sis ir viltis. Dėl to verta ir sakytai brangų transporta ba daugiau darbininkų į ka per mažai. Kada jūs taupo muosius. Gi jie tuomi džiau
lą, nes šį vakarą esame vai auklėjimu rūpinosi ir ge naudinga paremti šį išvažia cijos būdą — ir turi nusi ro darbus. Šie darbininkai te «avo gumą jūs taupott giasi ir kitiems į galvas ka
bus priversti rasti kitų bū transportaciją — ir priside
nikuojami šios mokyklos a- riems mūsų tėveliams, ku vimą. Visi, kaip vienas, pa tęsti iki karo pabaigos.
la, kad tai laimė — gerbū
remkime
vienintelę
Pitts

Turi nusitęsti todėl, kad dų pasiekti savo darbus. Bet date prie kovos už laisvę.
testatu, kuris duoda teisę rie su tokiu pasišventimu
vis. Žinoma, sveikai protau
žengti į naują niūsų gyveni rūpinosi lėšų, kad tik galė burgh esančią katalikišką ir Japonija nukirto mūsų svar
jantieji žmonės tam netiki.
mo periodą, šiuo įvykiu jau- tų mums duoti mokslą lie lietuvišką mokslo įstaigą — biausią gumos šaltinį tada,
Skaitydami iš senovės
dinamės, nes, pagaliau, po tuviškai bei katalikiškai pa Šv. Pranciškaus vienuolyną kada mūsų ir mūsų alijan
ir akademiją.
krikščionybės laikų, stebi
tų militarinė mašina reika Žmonės bėga j Aliaską ieškoti aukso. didelių pastangų užkopėme grįstą.
mės, kad buvo tokių tėvų ar
Lietuvių Dienos pradžia lauja milžinišką kiekį gu
aukštąją ir stačiąją mokslo
Visiems tariame nuoširdų
vyrų, kurie savo vaikus ir
kalno viršūnę, nuo kur o ačiū. Lai Aukščiausias jums bus 11 vai. ryto, vienuolyno mos. Mes pagaminsime kiek Sunkios katalikų misijoms sąlygos.
koplyčioje, kur bis atlaiky nors dirbtinės gumos 1942 Kada japonų bombanešiai ( ną vadovą, su kuriuo beveik žmonas atiduodavo į bude
matosi platūs ir daug ža šimteriopai atlygina!
tos šv. Mišios už žuvusius m. ir 1943 m. ir dar daugiau dabar lankosi Aleutian sa pėkšti apkeliavo 1,100 mai lių rankas tik dėl to, kad
danti gyvenimo horizontai.
lietuvius kareivius ir pra 3944 m., bet negalėsime duo lyne, daugelį domina Alias lių misijų reikalais. Kelio jie išpažino Kristų. Gi šian
Džiaugiamės, kad tą kelio
šant palaimos mūsų vargs ti nei vieną svarą civiliniu ka ne tik savo gamta, bet nėje jų vadovas pamišo ir dien, taip daug kultūroje pa
nę galėjome atlikti kartu su Kvietimas į Lietuvių
tančiai tėvynei. Akademijos padangoms. Negalime tikė taip pat ir religiniu gyve arkivyskupą užmušė. Tada žengusiame amžiuje, mūsų
tokiais pasišventusiais ir Dieną
busas lauks pakalnėje nuo tis sulaukti daug gumos iš nimu.
kun. Tosi buvo pavesta tvar komunistai padarytų tą pa
prityrusiais vadais, kaip mū
Brangioji lietuvių visuo 10 vai. ryto ir atveš į kal Lotynų-Amerikos arba Af Kada Rusiją valdė Kot kyti religiniai reikalai, kai tį. Jie už tą baisų siaubą
sų didžiai gerbiamas kleb.
nelį.
rikos. Ir turime apsieiti su ryna II, tai ji 1794 metais po apaštališkam prefektui. — komunizmą, gatavi atiduo
kun. Magnus Kazėnas ir rū mene!
Heroiškas katalikų seserų ti savo motinas, žmonas ir
pestingosios mokytojos se
Kas met — per 15-ka me Popiet prasidės įvairumai kiek mes dabar turime.
į Aliaską buvo nusiuntusi
Padėtis tokia rimta, kad pravoslavų šventikus. Bet vienuolių pasišventimas ne vaikus. Kam visa tai daro
serys Pranciškietes. Dažnai tų — buvote kviečiami į di ir programa. Bus kalbų, dai
ma? Aišku, tai Maskvos pi
per šiuos keturis metus dingą lietuvių šventę ir kas jni* ir kitko- Atvykę dieną gali mus priversti įvesti vi kai Jungtinės Amerikos Val paprastai daug nuveikė Baž
nigas ir begalinis kerštas
mokslo siekimas pasidary met išklausėte mūsų prašy- Praleis linksmai ir naudin są tautą apmantį paskirs stybės 1867 metais nusipir nyčios labui ir žmonių la
prieš
tikybą.
davo sunkuš ir neprieina mą — atsilankėte į seserų gai sau ir lietuvių mokslo tymą gazolino taupyti gu ko Aliaską ir daugelis bėgo bui. Bet daug sunkenybių
Jei tikėčiau, kad pasau
mą. Tikima, kad tas sulai į šią vietą aukso ieškoti, ne turėjo. Net po 1916 metų
mas ir dažnai užeidavo pa Praneiškiečių ūkį Lietuvių j lsfa'Sat
lyje yra žmonių be sielos ir
kytų nereikalingą keliavimą
gunda grįžti į gyvenimą ne Dienoje, liepos 4.
užilgo buvo praskintas ke dar policija ieškojo žmonių,
Rengimo komisija
be
širdies, tai manyčiau, kad
Ir gal laikas ateis, kada mūs lias ir katalikų misijoms.
kurie buvo suvalgę du vie
pasiekus mokslo viršūnių.
Šįmet ir vėl kviečiame, šį
prašys parduoti savo “eks 1874 misijos reikalais nu nuolius abatus ir tik po tri tokiais yra komunistai.
Bet savo gerųjų vadų ragi met daugiau, negu kuomet
tra” padangą savo valdžiai. vyko vyskupas Charles John jų metų pasisekė suieškoti.
Lietuvaitė
Tuo tarpu, tyrinėjimai pa Seghers, kuris paliko ten or
Dabar Aliaskoje yra vys
rodo, kad net 500,000 auto dinaru. Jis išmoko eskimų kupas Joseph Crimont, S.J.,
‘THAT LITTLE GAME” — Gollen Don’t Alwiys PUy GoK
mobilių per mėnesį apleidžia kalbą ir toje kalboje buvo
m84 metų ir jo padėjėjas vys
Nervous! Shaky?
— S'fHOFilS
nu-SAY, «NHAT ARE Tow DOINS ON THE flooR?
kelius. Kiekvieną sykį mes skelbiamas Kristaus moks kupas Walter Fitzgerald, S.
me.'Fm LOONIN6 FoR (kY couuAR Button
N*. MAhm. (Trtt MAN
M05.‘To« hme not been in The Room lon6 InooOH To losi n.
on The fioor ) is
No Pep!
į las. Po kiek laiko vyskupas J., kurie savo žinioje iš 72,MAZ » HNC«N. BtfT I LOŠT MT SHiRT IN THIS RoOt* A FE* OATS
IN A VftANGC
Charles John Seghers grįžo 524 gyventojų turi 13,053 SVAIGINANČIŲ OftRYMŲ VAR
A6o ANO «T collar Botton VVAS IN it."
Gabus jiJituolis
A GolF TooftMMAENT
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
IN (NMICH ME
į Ameriką ir čia buvo pakel katalikus, išsibla š k u s i u s nerviškumo, dr bullo. nemigos,
PAntlClPATED, KAD
skausmo ar silpnumo kotu (neuPhiladelphia, Pa. — Lie tas arkivyskupu. Bet Alias 600,000 mailių teritorijoje.
COME To A CtOSB
rlt s ar rheumatizmo). tankiai vlThe day before.
užkietėja ar perdaug ’luostuvis Edvardas Grostas, bai ka reikalavo arkivyskupo
Aliaskoje taip pat gyvena du-lsl
nūs, SUdlee skausmus. Vartotoja.
ThIH SE ų/ENT TD
Ir aanktal gali p-adėtl negirdėtus
gęs vietos Roman Catholic Charles J. Seghertk ir jis su keletas lietuvių šeimų, ku balsus
A NEARBY CITY,
girdėti, (sf alrdlntl nebūtus
MET MM.HMK
High School, laimėjo stipen dviem jėzuitais išvyko vėl į rios nėra pamiršusios lietu (laktu, ar kalbėti su savimi.
And wi«Bd BAck
VI-MIN pagelbati npgn Stl ma’sTo THE HOTEL AT
diją keturiems metams che Aliaską. Jie nusisamdė vie vių kalbos
tlngumo trflkumų nuo ko svaiga
lų vartototal tankll kenčia. Tai
IN*cm The GotFKtt
mijai studijuoti garsioj čia
yra tas trūkumas kuris priveda
SToPPCt), FoR A
p r1 e kenkimo rervų. vidurių, skil
RoOtA Ano MAS
Tėvų Augustijonų kolegijoj,
vio Ir t. t. VI-MIN yra vartoja
6NEM THE ONE
ma. lr rekomenduojamas Šimtų.
INHK.H SeRMtD AS
Vilanavoj.
VI-MIN nėra nuodingas lr nepri

Mokslo baigimo
aktas aukštesnėje
mokykloje

Karas reikalauja iš mūsų taupyti padangas

KIEK ALIASKOJE YRA KATALIKŲ

PLATINKITE

“DRAUGĄ“

Paulina Russian and Turkish Baths

A

poher parlor
T)O«tNG THE
TooRKAMEMT. “
HERE KE Find MIM.
SHoRTLY AFTER
HtS ARdiVAL,
pussY-FooTirtd
ON All FouRS,
IN SEARCH of
| STRAY CMlPS. Jmo.inO KJONI AN
ANSMIO Ml

Savo Sveikatą Pas

Vila Juozapo Marijos aka
demijos mokinės philadelphietės namo grįžo birželio
14 d. Mokslo metų baigimas
ir nepaprastai graži progra
ma buvo birželio 7 d.

HA4K Ml MVJT
M A POOrt POMIR
pLAieft.
■

Pi so rius

F

Tinsite Atsi’ankydami

i Šią Modernišką Lietuvių Įstaigą I
ĖLEKTRIKINIAI TREATMENTAI
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light
Radiationa, Swedish Massage ir Movements.
Moterims — Trečiad ilenlals.

Telefonas: VlRglnla 9493
A. F. CZESNA, savininkas

veda prie blogo jpr tlmo. Pamė
ginkite ir "pastoklae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapaules galima gauti Ir
per paltų, prisiunčiant pinigus,
arba C. O. D.
BonkutS su 60 VI-MIN kapslllų
kainuoja $2 00
RonkutS su 110 VI-MIN kapsulių
kainuoja $$.( 0.

Pargduoda tiktai prie:

MA55OCL

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
J

STEVEN’S PHARMACY
•OS W. OSrd Street, Tel. ENG. «515
CHICAGO, ILL.

t

«
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CHICAGOJE IR APYLIHKESE
PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVAITE, KURI MOKINA
NEGRUS

D B S U G X B

Ir vėl graži Jos.
Budriko programa
Šį vakarą iš radio stoties
WHFC vėl girdėsim gražią
Jos. Budriko programą, ku
rioj dalyvaus dain. A. Bra
zis, Rožių ir Lelijų choras.
Be to, bus gražus vaizdelis
ir kitokie įdomūs numerai.
Tarpuose bus pranešta ne
girdėtos naujienos iš Budri
ko krautuvės. Pasiklausyki
te.
Šias radio programas Jos.
Budriko rakandų ir radijų
krautuvė, 3241 So. Halsted
St., leidžia jau virš 13 me
tų ir kiekviena programa
esti nauja, graži, lietuviška.

sūnus musų parapijos žy
mių prapertierių ir parapi
jos rėmėjų Aleksio ir Bar
boros Sucillų. Sveikiname ir
Praeitą sekmadienį popiet linkime geriausios laimės.
klebonas kun. M. Švarlis išvyko į metines kunigų rekolekcijae seminarijon, Mun Praeitą savaitę iš Washdelein, III. Sugrįžo trečiadie ington, D. C., atvyko pas
nio vakarą.
savo tėvelius atostogas pra
leisti ir pasisvečiuoti Sofi
Serga jaunas mūsų para- ja Kiupeliūtė, dukrelė dien
pijonas Andrius Baravykas, raščio “Draugo” agento MaRandasi St. Francis ligoni- teušo Kiupelio. Sofija Washnėje, Blue Island, III., kur ingtone turi gerą valdžioj
padaryta operacija. Linkime darbą.
skubiai pasveikti.

LIETUVIŲ STUDENTŲ KLUBAS SKIRIA STIPENDI- Wexl Pullmano
JAS NEPASITURINTIEMS STUDENTAMS
naujienos

Šiais metais suėjo 10 me si, kad rimtai paramos reitų kai Chicagoje įsisteigė kalingi studentai nedelsdaLietuvių Studentų Klubas mi suBisieks su Stipendijos,
(Lithuanian Student Club) Komisija. Kandidatais sti— AR NESIJAUČIA, RAI) TAI BUVUSIŲJŲ VERGŲ
suspietęs skaitlingą būrį pendijai gali būti tik Illi
VAIKAI? — AFRIKĄ JAU JIE UŽMIRŠO. —
aukštuosius mokslus einan nois arba kaimyninių val
DAUGIAU SIMPATIJOS, DAUGIAU PYKČIO. —
čio jaunimo. Per šį laiko stijų rezidentai.
NUO KURIO TEKftS JUODESNIS VANDUO! —
tarpį klubas išaugo narių
Dėl smulkesnių informaATŠOVĖ NEGRĖ LIETUVIAMS.
skaičiumi ir išsivystė stip cijų stipendija suinteresuoti
Tikėsite, ar ne, bet kartą — Gal jie karštesnio tem
riu studentų organizaciniu studentai prašomi kreiptis
gavau ypatingą pakvietimą peramento, jautresni. Jei kas
vienetu, savo ve’kimu išug į Stipendijos Komisijos pir
— aplankyti negrų mokyk jiems patinka, reiškia dau
džiusiu daugelį gražių tra mininką: Edgar Firant, 630
los vakarą. Tai ‘buvo moks giau simpatijos, jei kas ne
W. 61 Str., Chicago, IU.;
dicijų.
lo metų užbaiga. Didžiulė pagal jų nusitekimą — dau
Lietuvių Studentų Klubas phone: Wentworth 6307.
je mokykloje, kur susiren giau pykčio. Tačiau jie jau
Mūsų parapijos ir kitų ' Pranešame mūsų draureprezentuodamas jaunąją
ka arti 4,000 juodaodžių nebe gamtos vaikai. Afriką
intelektualinę Amerikos lie
katalikiškų įstaigų žymus Sams> kad ŠŠ. Petro if Paumoksleivių yra lietuvaitė mo jau jie užmiršę ir Ameriką
tuvių kartą kiekviena pro
rėmėjas Pranciškus Radavi- liaus parapijos antras ir va
laiko savo kraštu.
kytoja Normantaitė.
Marąuette
Park.
—
Namų
ga stengiasi palaikyti artičius darbe sužeidė rankos sarinis piknikas bus liepos
Kai
kurios
mokytojos
yra
mus
ryšius
kiek
su
jauniSavininkų
Klubo
mėnesinis
— Kaip jums patinka dar
pirmąjį pirštą; po to, įsime 26 d. Vytauto parke. Prie
iš
juodukų
mokyklos
persimu tiek ir su senesniąja lie- susirinkimas bus birželio 25 tė kraujo užnuodijimas. A- pikniko jau ruošiamasi.
bas su jais?
kėlusios į baltųjų ir pasa
tuvių visuomene,dažnai pats d. parapijos salėj 7:30 vai. lexian Brothers ligoninėje
Rap.
— Gerai. Gyvenu aš ne kojo — ypatingo skirtumo
imdamasis
sumanios
iniciavakaro.
Susirinkimas
bus
sužeistą
pirštą
prisėjo
nu

toli kitos mokyklos, kur mo nejautra. Mintis, kad juo Abrahamson Motor Sales, tyvos. Studentų metiniai me- pusmetinis, dėlto bus daug
kosi baltaveidžiai. Prisižiū dukų smegenys mažesnės, Hammonde, manažeris Sa no ir pasilinksminimo vaka-! svarstymų organizacijos rei- pjauti.
riu gerai, palyginu vieną ir kad dėl to jų protavimas muel J. Abrahamson trau
rų parengimai visuomet su- Į kalais.
WHOLESALE
Parapijos mokyklos mo
kitą mokyklą. Baltieji, žino sunkesnis ir menkesnis — kiamas tieson.
Vajaus pasekmės iki šio kytojos Šv. Kazimiero sese
LIQUOR
ma, baltieji, bet jie turi pi neturi tikro pagrindo. Juo Office of Price Adminis- silaukia daug publikos ir
gražių
atsiliepimų
ir
visiems
laiko
yra
labai
menkos.
Na

lės
išvyko
į
Šv.
Kazimiero
ĮSTAIGA
nigų, dažnai išlepę ir. moky dukų atsilikimas daugiau jtration agentai susekė, kad
suteikia
progos
pasigerėti
rių
prirašyta
mažai.
Dovavienuolyną
vasaros
atostotojams atšalūs. Tuo gi tar pareina nuo socialinių sąly minėta įmonė turi paslėpusi
pu juodukai — paklusnesni. gų. Gyvena jie susigrūdę, j 1,240 automobilinių padan- jaunimo lūpose taisyklingai nas organizacija yra pasky- gų. Linkime joms gerai pa
Išvežtajame
Ypač, jei jie jaučia, kad ne jiems daug sunkiau išplaukt I gų, kurios neįregistruotos, skambančiu lietuvišku žo ras nemažos vertės tiems, silsėti ir vėl sugrįžti į mopo vbą
džiu
ir
jo
giliu
sąmojumi.
kurie
daugiausiai
narių
prikyklos
darbą.
Chicago.
žiūrima į juos iš aukšto. į paviršių, sunkiau išsiirti j kaip to reikalavo OPA “užViena
iš
prasmingiausių
rašys.
Tiesa, gal jie kartais pritin pryšakį.
šaldant” automobilių padan
gas. Įmonė aktualiai turėjo L. U. C. tradicijų prakti
RKMKITB
gi, bet ar to nebūtų galima
Vajininkai, paair bėkite
Birželio 28 d. 3 vai. po
SENĄ
Reikia
pasakyti,
kad
ne

kuojamų
kiekvienais
metais
apie 1,500 padangų, o pasi
iš viso pasakyti apie Nau
LIETUVIŲ
nors
į
pabaigą
mėnesio
ir
piet
Šv.
Jono
Krikštytojo
DRAUGĄ.
yra reali pagalba aukštes
jojo Pasaulio vaikus, ku mažai yra maišytų moterys sakė turinti tik 284.
atsiveskite
į
šį
susirinkimą
katalikų
bažnyčioje,
15725
N. KANTER, sav.
riuos taip išblaško radijas, čių, maišyto kraujo vaikų. Už tai numatyta aštri niuosius mokslus einančiam po kelis narius.
Gary
avė.,
Phoenix,
UI.,
pri

MUTUAL LIQUOR CO.
Mokytojų personale iš 13f bausmė.
lietuvių kilmės jaunimui. Iš
mūviai, automobiliai.
ims
Moterystės
Sakramentą
4707 So. Halsted St.
Šilumos nebijokite. Troš
savo kuklių pajamų Lietu
— Ar neatrodo, kad j's mokytojų apie y3 yra juo
Aleksis
Sucilla
su
Helena
Telefonas:
BOULEVARD 0014
tis, nuo kurio juodesnis van-! vių* Studentų Klubas kiek kuliui atgaivinti praeitam Malinauskaite. Jaunasis yra
būtų labiau atsilikę savo pro dukai.”
vienais metais skiria stipen susirinkime nutarta turėti
duo tekės....
Scenoje ir....gatvėkaryje
to išvystyme?
Koresp. G.
diją patenkinančio mokslo šalto alaus.
— Pasitaiko visokių vai Mokyklos vakaro progra
K. J. Prunskis lygmens nepasituri n č i a nr į
1/^
kų, tačiau mūsų mokykla, ma — turtinga. Skambėjo
studentui ar studentei.
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
WHOLESALE
kurioje vieni juodukai, moks amerikietiškos dainos, dek Stanford universiteto stu
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA
LIAU instrumentu.
k> atžvilgiu nėra atsilikusi lamacijos, vaidinimai gau dentas Penny De Roche ga Ateinantiems mokslo me PAŠINAI
DOKIT PROGA DABAR
FURNITURE
KOL DAR NEIšPARDl’OTI
nuo kitų miesto mokyklų. siai paįvairinami plastika li penkias biliardines boles tams L. U. C. Vykdomasis
TŪBOS. CLARINETAI; TROM
Nemanau, kad Amen kos ne — baletu. Europos, bent gi sustatyti vieną ant kitos ir Komitetas jau yra paskyręs BONAI.
BROKER
SAXAPHONES.
FLU»
su "cases" — $S5.l»0, $87.50.
griukai būtų žemesni inte Lietuvos mokyklų scenose, nustatyti balansą, kad bo- 150.00 dolerių. Klubas tiki-J TES
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti
Dining Room Sets — Parlor
V
lengvam grojimui.
lektualiniu atžvilgiu.
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
šokiuose vis dėl to žymiai lės laikosi viena ant kitos
KONCERTUI GVITARAI. SPANIŠKI MANDOLINAI. BANJOS,
— Negrai daugiausia bu daugiau, kuklumo.
rankomis nelaikomos.
— Radios — Refrlgerators —
SMVIKOS. TENOR BANJOS —
CONRAD
$6.50. $8.50. $12.50 iki $35.00.
vo gabenami Amerikon ver Teko girdėti, kad Ameri
VVashers — Mangels — and
8TRIUNINIAI BASAI — $60.no.
Fotografas
$125.00
ir
$150.00.
BASO
VŽStovės.
gijos laikais. Dabartiniai mo koje esą net lietuvaičių iš
Studija Įrengta pir
DENGALAS — $12.00. SMlCEJios rūšlea au mo
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNININationally advertised items.
kiniai — vergų ainiai, ar tekėjusių už negrų. Kai ku
IVOLK Sflifll
dernlškomls
užlai
NlAjMS BARAMS.
VIOLAS
ir
.CELLO — $1.50, $3.00, $5.00.
domia lr Hollyvvood
tas kokiu nors būdu neprasi- rie negrai bedirbdami su lie
$10.00 ir $15.00. Striūnos dėl vi
tvlMomta.
Darbaa
Garantuotaa.
sų viršmlnėtų instrumentų. BASS
muša?
tuviais net ir mūsų kalbos
IrRVMS, ŠNARE DRUMS-$ 1 8.50,
— Negalėčiau sakyti, kad pramokę. Kartą buvęs tok MoDE,e'
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
420
W.
63rd
Street
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
kas nor3 būtų galima jaus sai atsitikimas: važiuoja gaHEADS pataisomi jums palau
FACTORY REPRESENTATIVE
kiant.
MOUTH PIECE visiems
IU.: Biznio - ENGlevrood S888
ti. Šie vaikai tai jau 3 ar 4 tvėkariiu pora lietuvių. Įli
brase ir “reed" Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
gentkartė, gyvenanti Ame pa negrė. Tie ir ima juokau
6343 South VVestern Avenue, Chicago
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
rikoje. Jie jau pakankamai ti:
Telefonas — REPUBLIC 6051
Atstatymas visų dalių Clarnetams,
Trlūbonis.
Saxaphones,
suaugę su kraštu ir su ki — Kokia nešvari, kokia Jr
Smuikoms ir Gultararns.
tais gyventojais.
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
juoda....
#14 Maivvell St., CIHt-ago.
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
Galite suprasti, koks bu
Palyginus su baltaisiais
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
— Ar netenka pastebėti vo jų nustebimas, kai negrė
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
jų būde kokio skirtumo, pa lietuviškai atšovė:
KAINOMIS
AR SKAUDA KOJOS?
— Na gi, imkime prauslyginus su baltaisiais?

Susirinkim?!

Susekta 1,240
paslėptų padangų

IV.,t

$1* Street

ALEX ALESAUSKAS and SONS

e»

MOST

Ben.:

-

ENGlevrood

MM

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

FEET HURT?
Dėl

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ

SIŪTŲ

—

SERMĖGŲ

IR

—

KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

AD
‘-'/"'DZAI
v
A D

Yra

Geriausias

Namų

Laikas

Materijolą

Dar

Pirkti

Pirmos

Žemomis

Rūšies

Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų Jardą Ir apžiūrėk ata
ką ir ankštą rūšj LENTŲ—MII.IzVVORK — STOGŲ IR NAMŲ MAT K KUOLĄ: Dėl garažų, porčių. viškų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

308» SouUi HulHtod St.

Tol. VICtory 1272

geriausio palengvinimo
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOF
"NO PAIN" Patentuoti
Arches,
prieinamomis
kainomis, pritaikinti jūsiį kojoms, kad palcng■ vinti visus kojų skausmus.
"HEALTH SHOES.” Paduikaitės dėl Komų, Callouses
ir Bunions.

W

Pai'Kini,nas 20c
1 M ar paplatinimas i,vv
189 NO. LA SALLE ST.

BATU

F1ARGUTM'

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
VienintėUs ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
—

VIENUOLIKTI

SEKMADIENIAIS
KITOMIS

METAI!

1

Dienomis

vai.

9:30 v.

PENKTADIENIAIS

7

v.

p.

- I

p.

vak.
v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. VVestern AveUoo
Phone: GROvehilI 2242

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupykR apsaugotoj Įstaigoj, kad užtikrinti savo ateity. Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4J/z% ir aukščiau

STMKMTO FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N.. OF CHICAGO*
Justin'Msekienich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUB_________________ Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., VVaehington,

D.

Daily 9 A. M. te 4* P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

C.

D Ė A U G A S

9

Ketvirtadienis, birž. 25, 1942

PIKNIKAS! .

:>■

ItfS

Įvyks Šeštadieni, Birželio (June) 27 dieną, 1942 m.
PIKNIKĄ

DIEVO

RENGIA

VISOS

APVAIZDOS

Kas turi įsidirbę kad ir mažus
daržus, tas tikrai daug laimi

DRAUGIJOS

PARAPIJOS

LAIKAI PAKITĖJO

kvarantana
Chicagos sveikumo boardo prezidento dr. H. N. Bun
desen nuosprendžiu užtrauk
ta kvarantana Lane viešbu
čiui, 870 No. Clark gat. Su
sekta, kad karo tarnyboje
esą vyrai ten užsikrėtę biau
riomis ligomis.
Dabar iš to viešbučio žmo
nės neišleidžiami, nė į vidų
niekas neįleidžiamas.

opozicija
brity Churchillui
LONDONAS, birž. 24d.—
Anglijos parlamento žemes
niuose rūmuose sąryšyj su
Tobruko žuvimu ir susida
riusiu pavojum Egipte iški
lo opozicija prieš ministerį
pirmininką Churchillą, bet
politiniai žinovai įsitikinę,
kad premjeras šią opoziciją
nugalės.
,
Jie mano, jog jis panau
dos panašią taktiką kaip ir
anksčiau—pareikalaus pasi
tikėjimo balsavimo House
of Comomns. Tai jis padarė
po pralaimėjimo Malajuose
ir po Singapūro pasidavimo.

CRANE

Tiesa, buvo daug sunkaus
prakaituoto ir raumenis tam
pančio darbo kasti žemę, ją
išlyginti, išrankioti velėnas.
Šis darbas atliktas dažniau
sia saulės kaitroje. Toks dar
bas atviram ore senesniems,
arba moterims buvo tikrai
Dievo siųstas. Jis buvo pliu
sas dirbančiųjų sveikatingu
mui.

Taigi įdirbtais daržais at
siektas dvigubas laimėji
mas: ir sveikatos sustiprini
mas ir nuosavų daržovių įsi
gijimas.

Virš Maltos pašatoa

J ašies orlaiviai
Pranešimai skelbia, jog
nuo Italijos įstojimo į karą
iki šios dienos Maltoje žuvo
997 civiliai gyventojai ir
218 mirė nuo žaizdų. Ašies
aviacija Maltoje pravedė
virš 2,500 atakų, kurių me
tu sunkiai sužeista 1,493 as
menys ir lengvai sužeista 1,437.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU’

COAL

CO?

Agentai pardavime
BERWIND GENUINE POCAHONTAS
Kol dabartinis atakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai *8.40
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... *8.65
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

PARKE

Į

115-tos gatvės, tarpe ...........................Crawford ir Cicero Avė.

M

ŠOKIAI — ŽAIDIMAI — PASILINKSMINIMAS

Įžanga.............................. 25c

-

Prasidės nuo Pietų

Nustatytos didžiausios kainos už
įvairiausius žmonėms patarnavimus
Kai kuriais atvejais vartotojai
gali sulaukti papiginimų

Nes įvairių rūšių daržoves
kaskart vis daugiau brangėja
Tad spauda teisingai ir
Angliška spauda praneša,
kad marketuose įvairių rū pažymi, kad tie visi žmo
šių daržovių kainos nuolat nės, kurie gyvena pramonių
didėja. Kai kurių daržovių centruose ir miestuose ir šie
kainos karo metu padidėju met turi įsidirbę kad ir ma
sios net dvigubai. Svogūnai, žus savo sklypuose daržo
agurkai, aguruočiai, seleriai, vėms auginti daržus, jie
ridikėliai, morkos, tomei- daug laimi, nes turės ar di
tės ir daugybė kitų greitai desnį, ar mažesnį kiekį nuo
ne visiems bus įperkami, jei savų daržovių ir sutaupys
kokiu nors būdu kainos ne daug pinigo.
Praeitą pavasarį, kaip vi
bus palaužtos. Tarp auginto
jų ir vartotojų tarpininkau sur kitur, taip ir Chicagos
jančios firmos karo metu į darbininkų šeimos buvo ra
naudojasi vienų ir kitų kiše ginamos prie daržų įdirbi
niais. Bando iš žmonių iš mo. Daūgeliui, kurie neturi
traukti ko daugiausia pini nuosavų sklypų, buvo siūlo
go, kurs sunkiu darbu ir pra ma kur tolėliau už miesto
kaitų įgijamas.
plotai žemės daržovėms au
ginti. Daug kas paklausė tų
raginimų ir jausis nenusivy
Viešbučiui užtraukta lę.

VYTAUTO

mu

X Aušros Vartų parapi
Kainų administracijos ofi sį ėmė 12 centų, o balandžio
joj šią vasarą bus atliktas
sas Washingtone paskelbė ir birželio mėnesiais tą kai
dar vienas didelis darbas —
didžiausias kainas, kurios ną padidino iki 15 centų, lie
remontas seserų-mokytojų
turi būti iš žmonių imamos pos 1 dieną turi grąžinti 12 name. Klebono kun. J. Dam
už įvairiausius jiems teikia centų kainą. Jei valykla ko brausko, MIC., pastangas vi
mus patarnavimus. Naujos vo mėnesį už drabužių gar- sa parapija remia.
kainos įsigalioja liepos 1 d., i nituro valymą ėmė 75 cen
ateinantį trečiadienį. Jų ly tus, o šiandie ima jau 85
X Darius-Girėnas Amer.
gis turi būti buvusioms pra centus, liepos 1 d. turi grą Legiono post No. 271 sale
eito kovo 1 d. didžiausioms žinti buvusią 75 centų kai savo rūmų žada įrengti va
kainoms. Pavyzdžiui,
jei ną. Taip yra ir kitus pa sarinį sodą narių ir jų šei
skalbykla už viršutinių mar tarnavimus, pradėjus ma mų, draugų poilsiui. Puikų
škinių skalbimą kovo mene žiausiu ir baigus didžiausiu. klūbruimį postas jau turi įŠis kainų patvarkymas lie sirengęs.
čia galybes įvairių patarna
X Jonas Kass (KazakausPataria vartoti
vimų.
Išimtis daroma viešosios kas), savininkas didelės auk
pigesnę mėsę
naudos kompanijoms, laikra sinių daiktų ir muzikos įran
National Live Stock and ščiams ir žurnalams, barbe kių krautuvės, kur taipgi
Meat Board mėsos prekiavi nantis, grožio salionams, am taisomi ir laikrodžiai, vakar
mo departamento direkto bulansams, atletiniams ir netikėtai susilaukė daug sve
C'Draugaa" Acme teleptmlo)
čių, kurie sveikino jį varda
Kai Seasade, Ore., rezorto rezidentai prieš pora metų rius dr. Max O. Cullen pa sveikatingumo
klubams,
dienio proga.
pastatė šią iškabą, karas nebuvo numatytas. Tačiau aną reiškia, kad mėsos yra pa maudyklėms, klinikoms, gy
X Mrs. A. Mureika, savi
naktį karas pasireiškė netikėtai, kai imta šaudyti į šią kankamai, geros ir pigios. dytojams ir chirurgams, chi
Bet
žmonės
įpratę
pirkti
ge
pakrantę iš nežinomo laivo. Tikima, kad tai japonų subropraktoriams, dantistams ninkė yieno gražiausių ta
riausias
jos
dalis
ir
už
tai
marino žygis.
,,
ir kitiems profesionalams ir vernų Marąuette Park adturi brangiai mokėti.
, resu 2548 W. 69 St., biržeeilei kitų.
Už nustatytų aukščiausių I lio 27 ir 28 dienomis rengia
kainų neigimą numatytos , pirmas metines sukaktuves
Plieno fabrikai
bausmės, kaip tai “laisnių” 1 biznio naujoj vietoj. Bus už
šaukiasi laužo
suspendavimas vieneriems kandžio ir gera muzika.
X Jonines, tradicinę lie
Geležies tirpinimo kros metams, arba teismo keliu
iki
šio
birželio
6
d.
J.
A.
U. S. karo laivyno depar
bauda
iki
5,000
dol.
ir
vietuvių
gegužinę Chicagoj ren
nys Chicagos srityje, ma
tamentas išleido penktąjį Valstybių nuostoliai yra tyt, bus užgesintos ir užda nerių metų kalėjimas.
gia Ateitininkų draugovė
karo tarnyboje nukentėju 10,911 vyrų nukautų, sužeis rytos, jei greitu laiku nebus
birželio 27 d. Liberty Grove,
sių vyrų sąrašą, kurs apima tų ir dingusių.
Willow Springs. Programą
sulaukta daugiau reikiamo
Paskutiniam penktajam geležies ir plieno laužo kie 1 Maywoodą grįžo
visas paskiras valstybes. Są
išpildys draugovės šokėjai
rašų nustatyta vyrų: 98 žu sąraše tarp dingusiųjų yra kio, ko tikėtasi pakankamai
ir dainininkai. Jei oras pa
vusieji, 8 sužeisti ir 2,101 du lietuviai: Jonaitis C. F., gauti. Uždarius krosnis bus Bataano veteranas
sitaikytų lietingas, geguži
dingusiųjų. Šis sąrašas api pirmosios klasės eilinis ma- nutraukta geležies ir plieno ‘ Maywoode nepaprastai iš nė bus nukelta į liepos 11 d.
ma laikotarpį nuo gegužės rynas. Jo tėvai gyvena Wau gamyba. Pranešta, kad trys kilmingai pasitiktas grįžęs
X Kun. dr. J. Vaškas, M.
•
11 d. iki birželio 6 d. imti kegane.
namo 192-ojo tankų batalijo I.C., Marianapolio kolegijos
krosnys jau uždarytos.
Katauskas Frank J., pir
nai.
Šį įspėjimą pranešė laužo no karininkas Įeit. Emmett rektorius, ryt grįžta Mariamosios
klasės
eilinis
marySeniau išleistais keturiais
pirkliams karo
gamybos F. Gibson. Turi sužeistą ko napolin. Pakeliui sustos Ams
nas.
Jo
motina
gyvena
Chi

nuostolių sąrašais iki šio
boardo, Washingtone, atsto ją. Jis tarnavo Bataano pu terdame, N. Y., dalyvauti
cagoj.
siasaly, Filipinuose. Sužeis Amerikos lietuvių veterano,
birželio 6 dienos Amerikos
vas Alex Miller.
Yra
dar
Rigas
Peter
T.
iš
nuostoliai šiame kare buvo:
Miller pažymėjo, kad už tas susidaužus sunkveži poeto ir rašytojo kun. J. Ži3,055 žuvusiųjų, 961 sužeis Chicagos ir Miklas Joseph darytos krosnys galėjo kas miams. Per Naujus Metus danavičiaus kunigystės auk
tųjų ir 4,688 nežinia kur din R. iš Cudahy, Wis. Bet jie dien sutirpinti geležies ir jis išsiųstas į Australiją, sinio jubiliejaus minėjimo
gusiųjų. Iš šių pastarųjų da matyt, nelietuviai.
plieno kiekį reikalingą 20- kur buvo laikomas ligoninė iškilmėse.
je ir gegužės 25 d. grąžintas
lis gal yra pakliuvę japonų
Peoples Gas Light and iai tankų.
X A. J. Valstybių pripa
nelaisvėn.
Coke Co. gazą pradėjo ga Nepasakyta, ar nėra pa į Ameriką. Jo pasitikime da
žinimo
Lietuvos de jure 20
Sutraukus krūvon visų są minti 1862 metais birželio kankamai laužo, ar jo laiku lyvavo miestelio viršininkai,
karo veteranai ir kitos or metų sukaktis, Chicagoj bus
rašų skaičius randama, kad 1 d.
nepristatoma.
minima liepos 25 d. (šešta
ganizacijos.
dienį ). Iškilmės bus prie Da
riaus-Girėno paminklo. Mi
Riebalu rinkimo
nėjimas bus sujungtas su
Dariaus-Girėno žuvimo pa
kampanija
minėjimu ir Civil Defense.
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
Liepos 1 d. visoj šaly pra Parade dalyvaus trys Am.
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
9nAu/ucxi
sidės riebalų rinkimo kam Legiono postai: Darius-Gi
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
Protection
panija. Chicagoj jau vakar rėnas, Englewood ir SulliNUOŠIMČIO RATOMS.
4or your
van. Prie paminklo bus pa
atidaryta kampanija.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
Šeimininkės
raginamos ruošta didelė estrada ir vie
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
vartotus ir nereikalingus tų 1000 žmonių susėsti.
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
riebalus neišlieti laukan. Bet
surance Corporation. Mokame 3i/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
juos iškošti į skardinę ir Riebalai reikalingi gaminti
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
mėsos krautuvininkams par gliceriną, o ši — dinamito
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —
gamybai.
duoti. Jie užmokės už tai ir
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
tuos riebalus pasiųs kari
TEL. CALUMET 4118
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
8236 SO. HALSTED ST.
Reikia bijoti to žmogaus,
niams autoritetams. Išmokė
ti pinigai jiems bus grąžinti. kurs Dievo nebijo.

Tarp dingusiųjų šiame kare
vyrų yra Chicagos lietuvių

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ

1

