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YRA IR DAIGIAU...
Vienas orlaivių išradėjų 

Orville lVright, kalbėdamas 
pie pagarsėjusią pereito 

karo “slakerio” Grover Cle- 
laiv. Bergdoll bylą pareiš- 

jog “yra dar ir daug 
iaii kitų slakerių šiam 

kurie yra taip pat 
į ar blogesni už Berg-

Ne daugeli s jų pateko 
an po karo pabaigos.” 

es nemanom teisinti
Bergdoll elgesio, bet tik no
rim priminti, kad lietuvių 
komunistų tarpe yra nema
žas skaičius pereito karo 
slakerių, kurie šiandie skel
biasi didžiausiais šio krašto 
patriotais ir knisa šio kraš-

ujto pamatus.

ŠIAUDINIAI PATRIOTAI.
Šie buvę lietuviai ir šiau

diniai Amerikos patriotai
paskutiniuoju laiku pasida- sios Zelandijos kariuomenė 
rė tiek akyplėšiški, kad jie durtu"l kovoae 8ulaikS aSies 
ne tik įžeidinėja plačiąja kariuomenę
visuomenę, bet imasi nuro
dinėti vyriausybei ir karo 
vadovybei kaip vestinas ka
ras, kokia strategija priim
tina.

Štai Prūseika “Vilnyje” Bombardavo Aleksandriją, 
(taip ir nurodo sąjunginin-' Pereitą naktį vokiečiai 
kėms tautoms, aišku, Ame- antru kartu bombardavo 
rikai ir Anglijai, jog “So- Aleksandri^- Atakos metu 

į vietų šalies minios nusivils nužudyta dvylika asmenų ir 
JAliantais, jeigu bus atidėta .sužeista keturiolika.

Taip pat paskelbta priešo‘atidarymas antro fronto.”
Vadinas, antrasis frontas 
tūri būti atidarytas dabar— 
:uojau, arba mes pralaimė-

“ Viekam nepaslaptte, kad 
buvusiam kongr e s m a n u i 
Bernardui neduoda progos 
dalyvauti prieš fašizmą šiar 
me kare, nes jisai yra vie
nas pačių nuosaikiausių ko
votojų prieš fašizmą.”

Ka, ar nefašistinė Ameri- 
amerikietis turi pasitikėti koB valdžia? Taip bent tvir-

LRO VADOVYBES 
URALAS.
?aip galvoja komunistai, 

įčiau kiekvienas nuoširdus

savo kariuomene, savo karo 
vadovybe ir savo vyriausy
be, Kitaip mūsų laukia tik- 
rts pralaimėjimas.

Mes eaame tikri, jog Jung- 
t nių Valstybių karo vado- 
v rbė ir vyrjausybė apie ka- 
t > strategiją nusimano pepa 
1 ginamai daugiau, negu 

' 1 ruseika, kuris tik apie po- 
1 Linių pažiūrų keitimą ir 
i lekeriavimą gali gerai ži-
,otl.

Įtarimai
Vyriausybei.
! Negana to. Tie patys gai
valai duoda dar įvairiausius 

f receptus vyriailsybei, kaip
, (tvarkytina vyriausybės apa- 
kratas. Ot, kad taip visą vy

riausybės aparatą pavestum 
Pruseikai ir Cie.—Amerikoj 
tikriausias “rojus” būtų. 
Kaip toj pasakoj: “pieno
upės pradėtų tekėti.”

Ta pati “Vilnis” (6.29.—
1942, No. 152) rašo, jog buv. 
kongres. Bernard niekur ne
duodama darbo vyriausybės 
įstaigose ar net dirbtuvėse. 
J>ėl ko neduodama? “Vilnis 
taip aiškina:

Amerikos aviacijos didelis indėlis 
prieš Rommelį

Naujosios Zelandijos kariuomenė 
sulaikė nacius Egipto fronte

KAIRO, birž. 30d.—Šian-1 orlaivių pavojaus signalai

Fronto linijos Egipte

die paskelbta, jog padidin
tos Jungtinių Valstybių avi
acijos pajėgos bombardavo 
italų-vokiečių tankus Egipte 
fronte ir ašies okupuotą 
Tobruką, kai tuo pačiu laiku 
britai paskelbė, jog ašies pa
jėgos pasistūmėjo pirmyn 
iki Fukos apylinkių, 140 
mylių į vakarus nuo Aleks
andrijos.

(Italų ir vokiečių praneši
mai paskelbė, jog ašies ka
riuomenė pasistumėjusi jau 
j rytus nuo Fuka). 
Zelandiečiai Kau jas.

Naujai atvykusi Naujo-

Jungtinių Valstybių karo 
stebėtojas, kątik grįžęs iš 
fronto, pareiškė, jog situa
cija fronte bent kiek pasi
taisiusi.

tina komunistai iš ‘Vilnies’, 
nes kitaip juk kongres. Ber
nard būtų leista dirbti. Ta
čiau mums —tai tik komu
nistų akyplėšiškas kvailu
mas.

4
AMERIKIEČIO PAREIGA.

Šiuo sunkiuoju mūsų val
stybės gyvenimo momentu, 
kai kiekvienas mūsų nervas 
ir kiekvienas raumuo turi 
būti įtemptas laimėjimui, 
kai pasaulio karo frontuose 
žemė garuoja geriausių vyrų 
krauju, kiekvieno tikro ame
rikiečio pareiga, tegali būti 
tik dirbti. Dirbti nuoširdžiai 
ir skleisti komažiausia ne
pasitikėjimo savo pačių pa
sirinktais vadais. Karo stra
tegija — karo vadovybei, 
mums—darbas.

Beto, kiekvieno nuošir
daus amerikiečio pareiga 
šalinti iš kelio tuos, kurie, 
prisidengdami ir nedovano
tinai teršdami garbų ameri
kiečio vardą, tesirūpina ne 
savo valstybės, bet svetimos 
reikalais, kurie šio krašto 
vyriausybe nepasitiki, kurie 
pasi i engę paaukoti geriau-

Kairo ir kitose Nilo deltos 
vietose.

Japonai ištraukia 
karius iš Filipinų

CHUNGKINGAS, birž. 30 
d.—Kinijos kariuomenės at
stovas pareiškė, jog apie 
50,000 japonų kariuomenės 
iš Filipinų perkelta Formo- 
son, kur “ji bus pertvarkyta 
ir apmokyta.”

Jis taip pat pažymėjo, jog 
esą nežinoma, kur ji bus 
siunčiama.

Kovos Kinijoje tebevyksta 
visu smarkumu ir iki šiol 
japonams nepavykę pasiekti 
savo tikslo—užimti svarbų 
geležinkelį—Chekiang ir Ki
angsi.

Praėję Fuka tvirtovę, 
giriasi Roma

ROMA, birž. 30d.—Pasak 
italų radio, Italijos karo va
dovybė paskelbusi, jog ašies 
kariuomenė praėjo pro Fu
ka, 45 mylios į rytus nuo 
Matruh.

Pranešama, jog britų šar
vuotieji daliniai, pasirodę 
pakelyj, buvę atmušti.

Italai pažymi, jog baigia
mose kovose prie Matruh esą 
suimta dar keletas tūkstan
čių kalinių ir milžiniškas 
kiekis karo reikmenų.

Deportuoja 50 
prancūzų—naciai

VICHY, birž. 30d.—Vokie
tijos vadovybė okupuotoje 
Prancūzijoje paskelbė, jog 
sąryšyje su naujai pasireiš- 
kusiomis atakomis prieš na
cius bus išdeportuota pen- 
kiosdešimt įkaitų ir tou pa
čiu kartu pagrąsino išsiųsti 
dar penkiasdešimt, jei iki 
liepos 7 d. nebus surasta nu
sikaltėliai.

Išdeportuotieji paimti iš 
Pas de Calais distrikto įkai
tų skaičiaus, kur, pasak na
cių, paskutiniosiomis nakti
mis esą nukirsta telegrafo 
ir telefonų vielos, sunaikin
ta geležinkelių signalai ir 
išsprogdinta viena geležin
kelio linija.

sius šio krašto vaikus sveti
miems reikalams.

Tai sąšlavos, kurios turi 
būti sunaikintos mūsų lai
mėjimo troškimo ir darbo 
Ugnyje. Tai komunistinis 
gaivalais, kuris piktžolėmis 
teršia trąšią Amerikos dir
vą.

C'Dniupi!" Acine telephoto! 
Britams netekus Mersa Matruh, ašis atsiduria arčiau 

Suezo perkaso ir Artimųjų Rytų aliejaus laukų. Ašis ir 
Rusijoje veržiasi aliejaus laukų link.

RUSAI APSUPO NACIŲ 
DALINIUS KURSKO FRONTE

BERLYNAS, birž. 30d.— 
Berlyno radio paskelbė ka
ro vadovybės pranešimą, jog 
vokiečių kariuomenė pralau
žusi viduj as Sevastopolio ap
saugos linijas.

Churchillo pareiš
kimas Londone

LONDONAS, birž. 30d.— 
Šiandie ministeris pirminin
kas Churchill paskelbė, jog 
britų karo pajėgų vadas vi- 
durryčiuose, gen. Sir Claude 
J. E. Auchinleck perėmė ka- 
rluomenės vadovavimą Egip 
te ir šiaurės Afrikoj birželio 
25d. Prieš tai vadu buvo Įeit. 
gen. Neil M. Ritihie.

Savo pirmoj kalboj po su
grįžimo iŠ konferencijų su 
Prezidentu Rooseveltu, že-1 
mesniuose parlamento rū
muose Churchillas sutiktas 
ovacijomis.
Trumpas Pareiškimas.

Ministeris pirmininkas že
mesniesiems rūmams padarė 
trumpą pareiškimą, bet apie 
savo konferencijas su Prezi
dentu Rooseveltu nieko ne
pasakė.

Pranešdamas apie karo 
vadovybės pakeitimą Egip
te, Churchillas pažymėjo 
plačiau apie karą Afrikoje 
nekalbėsiąs.

LISABONA. — Viln i u j e 
skelbiama, kad valstybinė 
spirito varykla ligšiol surin
kusi 620,000 senų degtinės 
bonkų. žmonės bonkas nešė 
į varyklą, nes už 10 tuščių 
bonkų buvo duodama ket- 
virtdalis litro degtinės.

MASKVA, birž. 30 d. — 
Sovietų kariuomenė Kursko 
fronte atkirto vokiečių pės
tininkų dalinius, kurie buvo 
prasilaužę pro jų linijas ke
liose vietose ir į dvi dienas 
esą sunaikinta virš 200 tan
kų.

Pranešimai iš fronto skel
bia, jog marš. Timošenko 
vadovaujama kariu o m e n ė 
skubiai apsupo prasiveržu
sius vokiečius.
Naciai Atmušti.

Kituose dviejuose frontuo
se rusai skelbia sulaikę vo
kiečius.

Sevastopolio fronte sovie
tų kariuomenė atmušusi vo
kiečius į tas pozicijas, iš ku
rių prieš keturiasdešimt aš- 
tuonias dienas naciai pradė
jo savo atakas. Charkovo 
fronte teskelbiama tik apie 
vykstančias aršias kovas.

Tačičau nežiūrint rusų ar
šaus pasipriešinimo vokie
čiai pasistumėję pirmyn, y- 
pač į šiaurryčius nuo tvirto
vės.
Milžiniška Kariuomenė.

Rusų pranešimai skelbia, 
jog atakoms ant Sevastopo
lio vokiečiai šiuo metu su
traukė bent penkioliką divi
zijų, apie 250,000 kariuome
nės.

Atakose ant rusų bazės 
taip pat dalyvauja didelis 
skaičius vokiečių aviacijos.

Tačiau nežiūrint šių mil- 
niško masto atakų rusams 
pavyko sustiprinti savo lini
jas ir išlyginti nuostolius.

CHUNGKINGAS, birž. 30 
d.—Kinai šiandie paskelbė, 
jog japonams pavyko pasis
tūmėti pirmyn Kiangsi pro
vincijoj, apie 80 mylių į pie
tus nuo Nanchango.

Steigia raštines aptarnauti 
vokiečius Pabaltyje

Draudžia vokietėms vykti darbams 
į okupuotas Pabalčio valstybes
LISABONA. — “Deutsche 

Zeitung im Ostland” (IV.ll) 
sako, kad vokiečių repatri-

MacArthur apdovano
tas Kongreso medaliu

Sąjungnninkų štabas Aus
tralijoje, birž. 30d. — Labai 
pparastų ceremonijų metu 
šiandie gen. Douglas Mac- 
Arfhur įteikta Kongreso Me
dai of Honor. Medalius įteik 
ta už nepaprastą pasižymė
jimą ir vadovavimą Filipi
nuose.

Ceremonijose dalyvavo tik 
artimiausieji jo štabo ben
dradarbiai ir medalį sąjun
gininkų vadui Pacifike šutei 
kė Amerikos ministeris Aus
tralijai Nelson T. Johnson.

Laivu reikmenims 
netruksią, Harriman

LONDONAS, birž. 30d._ 
Jungtinių Valstybių “lend- 
lease” administratorius Ave- 
rell Harriman šiandie parei
škė, jog “šiuo metu laivų 
netrūksta patenkinti mūsų 
reikalavimus visuose sąjun
gininkų frontuose.”

Harrimana8 pabrėžė, jis 
“daugiau jau neabejoja Ame 
rikos produkcijos kiekybe 
ar kokybe.” Jis pažymėjo, 
jog Amerikos produkcija 
jau perėjusi kritiškąjį laiko
tarpį ir netrukus pasieks pa
čios aukštumos.

Britai vėl atakavo 
Bremeno bazę

LONDONAS, birž. 30d.— 
Aviacijos ministerija šiandie 
paskelbė, jog vakar naktį, 
tretį kartą į penkias naktis, 
britų aviacija smarkiai bom
bardavo Vokietijos vieną 
svarbiausių uostų ir subma- 
rinų bazę Bremeną.

Manoma, jog šiose atako
se dalyvavo apie 300 britų 
orlaivių. Nuo karo pradžios 
iki šiol Bremenas bombar
duota jau 97 kartus. 
Atakavo Nacių Aerodromus

Kiti bombanešių daliniai 
apmėtė bombomis nacių ae
rodromus, geležinkelio maz
gus Prancūzijoj ir laivus 
Prancūzijos pajūryje.

Aviacnjos ministerija pa
žymi, jog iš nakties atakų 
negrįžo devyni bombanešiai, 
kai tuo tarpu Berlyno radio 
skelbia, pašauta de-
ši mia-tiritų orlaivių.

antų bendrovė (Umsiedlungs 
-Treuhand Gese 11 s c h a f t) 
atidariusi savo skyrių Kau
ne. ši bendrovė savo laiku 
likvidavo vokiečių turtą tuo
se kraštuose, iš kur vokie
čiai grįžo į Vokietiją, o da
bar skyrius Kaune, mato
mai, vėl įsteigtas ryšium su 
Vokietijos planais grąžinti 
vokiečius Lietuvon. Taip pat 
Rygoje įsteigtas panašus 
skyrius Latvijai ir Estijai.

LISABONA. — “Deutsche 
Zeitung im Ostland” rašo, 
kad Vokietijos valdžia už
draudusi vokietėms, neturin
čioms 21 metų amžiaus, vyk
ti į tarnybą vokiečių įstai
gose okupuotuose Rytų kraš 
tuose.

Dėmėtosios šiltinės 
pavojus praėjęs

LISABONA, biri. 29 d.— 
Balandžio 28 d. vėl atidary
ta susisiekimas laivais Ne
munu.

LISABONA, birž. 29 d.— 
Laikraštis *7 Laisvę” skel
bia, kad dėmėtosios šiltinės 
pavojus Lietuvoje e3ąs pra
ėjęs. Tos epidemijos židiniai 
visur jau esą sunaikinti.

Naciai leidžia 
laikraštį Minske

LISABONA, —' Vokiečių 
generalinis komisariatas Gu
dijoje pradėjo leisti vokiečių 
dienraštį Minske “Minsker 
Zeitung.” Tokiu būdu dabar 
visose “Ostlando” šalyse iš
eina po vokiečių dienraštį.

Priėmė 42 bilijonų 
sęmatę kariuomenei

WASHHINGTON, birž. 30 
d. — Atstovų rūmai šiandie 
pasiuntė Prezidentui Roose- 
veltui pasirašyti įstatymą, 
kuriuo kariuomenės išlai
doms autorizuojama $42,- 
820,003,067. Tai vienas did
žiausių biudžeto dalinių 
Amerikos istorijoje.

Šen. Thomas iš Oklaho- 
mos pareiškė, jog iš šių pa
skirtųjų pinigų bus galima 
nupirkti beveik 100,000 tan
kų. Taip pat nuskirta nu
pirkti 230,550 orlaivių ir ap
rengti 4,500,000 kariuomenę.

Anglijoje nedidelis dalinys 
vokiečių aviacijos pereitą 
n^ktį apmėtė bombomis kai 
kurias vidurinės Anglijos 
dalis. ■



DRAUGAS Trečiadienis, liepos f, 1912

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

9801 Sinkevičius, Pranas 
(Antanas), 30, employee, 
res. Rudmoniai Jonava.

9802 Sinkevičius, Juozas 
(Antanas), 40, farmer, res. 
Šapava Siesikai.

tas (Medardas), 13, student
9841 Saadauskaitė, Irena 

(Medardas), 19, stuaent.
9842 Skadauskaitė, Beat

ričė, 15.
9843 Skadauskaitė, Jani-

9803 Sinkevičius, Aleksas na (Medardas), 6.
(Petras), 21, soldier, res. 9844 Skadauskienė, (Mar- 
Jonava. celinas), 38, teacher.

9804 Sinkovičiutė, Irena 9845 Skamarakas, VincasIrena
(Leonas), 13, student, res. 
Vilnius.

9805 Sinkiutė, (Povilas), 
Krikštoniai Seirijai.

9806 Sinkus Sinkevičius, 
Povilas (Jonas), 34, teach
er, res. Krikštonys.

9807 Sinkus (Povilas).
9808 Sinkuvienė, Ona 

(Juozas), born 1907, teacher
9809 Simanauskas, Bro

nius (Jonas), 28, teacher, 
res. Svėdasai.

9810 Sipas, Bronius (Me
čius), 57, employee, res. 
Rokiškis.

9811 Sipavičius, Stasys 
(Kostas), 32,
Panevėžys.

(S.mas), 53, businessman, 
res. Daugai Alytus.

9846 Skaniai oč.us, Juozas 
(Andrius), 47, res. Jurgeže- 
nai Marijampolė.

9847 Skamaročius, Juo
zas, 40, farmer, res. Kalva
rija Marijampolė.

9848 Skamaročienė, Marė 
(Juozas), 40.

9849 Skamarotienė, Mari- turios bombos kaip anglies gabalai ir kiti sprogdinimams 
ja, 38, farmer, res. Kalvari 
ja.

BUVO PASIRENGI SABOTAŽUI

< :Ž « i., • UrHUtfn* A’- ne lu.pj'i,
Kai kurios dėžės, kurios nacių agentų buvo paslėptos 

smiltyse arti Jacksonville, Fla., kurias FBI agentai atra
do. Dėžėse rasta fiusinės vielos, dešimts TNT plytų, ke-

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš misijų padangės u “!“vidaus- .irer’imu bus""•'■J* baigta rugpiucio menesj, o

Welch, West Virginia. — pašventinimas įvyk3 rugsėjo 
Sis miestas skaito tarp 7- mėnesį. Naujai bažnyčiai 
8,000 gyventojų. Kadangi čia kun. V. Slavynas žada skir- 
misijų kraštas, dėl to kata- ti garbingą Kristaus Kara- 
likų neperdaugiausia. Visi liaus vardą.
priklauso prie Šv. Petro ka- Kun. kleb. Vincentas Sla- 
talikų parapijos. Pati baž- vynas reikšmingame bažny- 
nyčia nors nedidelė, bet gn- čios pastatymo darbe, dar 
ži kaip iš vidaus taip ir iš misijų krašte, patsai yra ir 
lauko. architektas ir kontraktorius.

A. T.Jo Ekscelencija vyskupas, _____________
J. J. Swint, D.D., oficialiu •« v
laišku iš birželio 17 dienos, PiriTIOJI SV. KOiTiJFlijl
kun. Vincentą Slavyną pa- ■ ry
skyrė šv. Petro parapijos H” UiMlSVOnC
klebonu. ... . r,.Sioux City, Ioua. — Bir-

Dabar kun. kleb. V. Sla- želio 21 d. Šv. Kazimiero 
vynas apsikrovęs svarbio- bažnyčioje buvo užbaigimas

9812 Sipavičius, Domas

mis ir didelėmis pareigomis. 
Be Šv. Petro parapijos kle-

vasarinės mokyklos. Tą die
ną būrelis vaikų priėmė ir

reikalingi daiktai.
9850 Skandunas, Stasys 

(Cezaris), 28, worker, res. 
Šudnagiai Tauragė.

9851 Skaras, Jonas (Ka- 
worker, res.! zimieras), 65, worker, res.

Ukmergė.

(Jonas)-, 7.
9881 Skučinskienė, Paliū

nė, born 1911, res. Egeliš
kiai Kuršėnai.

9882 Skučinskas,
9852 Skierkienė, Elzbieta, (Zigmas), 8^

Juozas

bono pareigų, jis misijonie- . pirmą šv. Komuniją per pir- 
riauja ir stato bažnyčią mies j mas šv. Mišias. Per antras 
telyj War, W. Va. Bažny- šv. Mišias vyskupas Edmond 

Heelan atvyko pas mus ir 
suteikė Dirmavonės sakra-

gusių; jų tarpe buvo keli ir 
atsivertėliai. Seselės Kazi- 
mierietės gražiai prirengė 
vaikelius prie tų iškilmių. 
Apeigos buvo labai gražios 
ir įspūdingos. Seselės jau 
baigė pas mus antrus me
tus. Žmonės labai patenkin
ti jų darbu parapijoje ir lan
kia rudenį sugrįžtant. Prie 
seselių mes pripratome, kad 
be jų negalime apseiti.
Kun. Jurgiui Cėsnai 
20 metų kunigystės

Birželio 10 d. suėjo mūsų 
klebonui 20 metų, kaip įšven 
tintas į kunigus, Altoona, 
Pa. Rugsėjo 15 d. sueis 20 
metų, kaip jis pas mus kle
bonauja. Kun. Cėsna tų sa
vo jubiliejų minėjo sekma
dienį, birželio 14 d. Rožan
čiaus draugija ta progą kle
bonui įteikė gražią dovaną. 
Gavo ir daugiau sveikinimų.

Parapija pagražino vidurį 
klebonijos išpopieruodama ir 
nudažydama sienas. Taipgi

(Pranas), born 1907, 
ker, res. Kėdainiai. j jampolė.

9813 Sipavičius, Kostas 9853 Skikas, Romualdas, 
(Mykolas), 30, farmer, res. (Jonas), 38, soldier, res. 
Parodomona Rudamina. .Vilnius.

9614 Sinkus (Povilas), 9854 Skidnerienė, Antani-
res. Krikštonys Seirijai. na (Pranas), 37, teacher, 

9815 Sipavič.U3, Jonas, res. Saugailiai Betygala.

wor- [ 28, res. Metičkampis Mari-

40, res. Kaišedorys.
9816 Sipavičius, Eduar

das (Jonas), 17, student.
9817 Sipavičiūtė, Eugeni

ja (Jonas), 18, student.
9818 Sipavičienė, Emilija, 

38.
9819 Sirijatavičius, Povi

las (Jonas), 29, employee' 
res. Kaunas.

9855 Skinderys, Vladas 
(Vladas), 20, worker, res. 
Kaunas.

9856 Skinkienė, Elzbieta, 
teacher.

9857 Skipitienė, Stanislo
va, 60, farmer, res. Kalpo
kai Šaulėnai.

9858 Skipitytė Dangelienė 
(Rapolas), 22, Pranė, res.

9820 Sirijatavičlenė, Ona Dotnuva.
(Jonas), 34, res. Skuratiš- 9859 Skipitytė, Marija 
kiai Raseiniai. (Rapolas), 25, Pakrojus

9821 Sirijatavičiu3, Ado- Šiauliai.
mas (Enrikas), 32, book- 9860 Skirgailienė, Marija 
keeper. (Pranas), 53, phy3ician,

9822 Sirutienė, Marija res. K. Naumiestis.
(Jurgis), 55, housewife, res. 
Marijampolė.

9883 Skučinskas, Zigmas, 
born 1913, res. Egeliškiai 
Kuršėnai.

9884 Skučienė, Angelė, 
born 1895, teacher, res. 
Kriokalaukis Simnas.

9885 Skučienė, Antanina 
(Antanas), born 1900, res. 
Kaunas.

9886 Skučaitė, Dalia (Ma 
tas), born 1936, res. Kaunas į

9887 Skučaitė. Aušra, 
born 1933.

9888 Skučas, Kazys, born 
1905, teacher, res. Krioka- I 
Laukis Simnas.

9889 Skučas, Juozas (An-1 
tanas), 45, worker, res. Vei
veriai Marijampolė.

9890 Skučas, Matas, born 
1900, res. Kaunas.

9891 Skszyvskis, Antonis 1 
(Jokūbas), born 1922, wor-, 
ker, res. Vilnius.

9892 Skomskienė, Elena 
(Kazys), 30, teacher, res. 
Širvintai.

9893 Skomskis, Romual
das (Vincas, 8.

9894 Skomskis, Vincas

INSURE YOUR HOME 
AGA1NST HITLERĮ

8^SAVINOS BONOS ūSTKMK

čios sienos jau baigtos ir 
darbas sparčiai varomas sto
gą baigti liepos mėnesio pra- mentą būreliui vaikų ir au- nupirkta keli nauji daiktai, 
džioje. Tikimasi, kad bažny-

LIETUVIAI DAKTARAI

9861 Skirmantas, Jonas 
(Viktoras), 48, emp'.oyee, ,

9823 Sirutienė, Ona, born res. Dautartai Girkalnis.
1914, teacher, res. Dalginė 9862 Skirmantienė, Ane- 
Diudvinavas. « lė 40, farmer.
9824 Sirutis, Bronius (Bro-i 9863 Skirmuntas, Edmu- į (Feliksas), 40, policeman.

nius), 15, student, res. Ma- nas (Boleslovas), 34, lector, 9895 Skryzynska, Jadvy- 
rijampolfi. rea. Vilnius. ga (Juozas), 28, teacher,

9825 Sirutis, Jonas, born 9864 Skipstunas, Jonas, resolXilniu®; ..
1938, res. Lazdijai. born 1898, teacher, res. Jez- 989° Skrolis,

Būkit Malonūs 
SAVO; AKIMS 1

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

.gali sutelkti.
SB METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimu. . .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL OB23, OhJcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:10 p. m.

Trečiad. Ir tottad. 9:80 a. m. 
Iki 7:09 n. m

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina aklniur 
atsako mlngai oi 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS ROHM

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandoe: 3 — 8 popiet-

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-3:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. G. SERNER

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

Ofiso toL CAN ai 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Aveaue 

Res. tel.: HEMlocb 3169

Antanas
9826 Sirutis, Jonas (Fe-j nas. (Povilas), 32, carpenter,

liksas), born 1911, employee9865 Skiržinskas, Vincas re^®e<i“va- .
9827 Sirutis, Jonas (Jo-i (Vincas), 56, worker, res. 9897 Skriženskiene, Mag-

nas), 2 years old. ,, , ž. Freda. dalena, 40, res. Kaunas
9828 Sirutis, Juozas (Fe-, 

liksas), born 1913.
9829 Sirutytė, Marija 

(Bronius), 13, student, res. 
Marijampolė.

9830 Sisaitė, Marija (Ka
rolis), 18, seamstress, res. 
Mičiūnai Gervėčiai.

9831 Siveckienė, Irena, 
43, farmer, res. Alksnynė

9832 Sivickas, Kazys (An 
tanas), 50, res. Rumšiškės 
Kaunas.

9833 Syruvienė, Eugenija 
(Bronius), 39, teacher, res. 
Panevėžys.

9834 Syzvid, Anelė, 47, 
res. Vilnius.

9835 Syzvid, Vladas (Ta
li, 47, employee, res. Vil-

9866 Skiržinskienė, Mag- Freda.
dė (Kazys), 45, housevrtfe. 9898 Skr.zenskis, Vincas

9867 Skyrienė, 95, res. , <V'n“3)' w°rker-
Šiaudinė Ratukiniai. 9899 , S„k„rlveI“;, Kostas

9868 Skyrius, Edvardas (Kostas), 23, soldier, res.
(Juozas), 13, student. i

9869 Skyrius, Juozas (Izi' 9900 Sknpauskas, Stasys, _
dorius), 44, army officer, 40- f^mer’ res- Paveliuoniai (

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

zo met

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIP!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenaaja: 
2155 West Cermak Road j

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais |

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

TeL CAN ai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdie

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso toL VIRginia 00M 

Boiidendjos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. If 

Trečiadieniais pagal sutartį.

9836 Skabas, Danielius 
(Viktoras), 4, res. Radvi
liškis.

9837 Skabas, Viktoras, 29, 
post offiee master.

9638 Skabienė, Apolonija 
(Pranas), 35, teacher, res. 
Radviliškis.

9839 Skadauskas, Medar
das, 40, employee, res. Uk
mergė.

9840 Skadauskas, Vytau-

res. šaudinė Batakiai.
9870 Skyrius, Vytautas 

(Juozas), 11, student.
9871 Sklintas, Bronius, 

38, employee, res. Vilnius.
9872 Skomskis, Vincas 

(Vincas), 38, res. Širvintai.
9873 Skunčikas, Mykolas 

(Jonas), born 1914, emplo
yee, res. Vilnius.

9874 Skulsčiutė, Elena 
(Kazys), born 1938, res. 
Pervaznikai Kiduliai.

9875 Skulsč:enė, Antosė, 
born 1908, teacher.

9876 Sklusčius, Kazys (Jo 
nas), born 1909, farmer.

9877 Skukauskaitė, Biru
tė (Jonas), 6, res. Radviliš
kis.

9878 Skukauskienė, Emili 
ja, 44, teacher, res. Radvi
liškis.

9879 Skukauskas, Jonas 
(Juozas), 40, book keeper.

9880 Skukauskas, Jonas

Plokščiai.
(Bus daugiau).

Ros. 6968 So. Talman Ava 
Ros. ToL GROvehUl 0611 
Off ico toL HEldock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUHGA8

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis sraitanu.
2423 West Marquette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Weste m Avė. 

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal sutarti.

Telefonas: HEMlock 3849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sntartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Rea telefonas SEElsy 0434.

Ofiso Tel................ VIRfeieža. 13M

DR. AL. RACKUS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariu a.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAI IR 0HIRURGA8 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lnboe)

TsL MIDwsy 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDO8:

Nno 10 iki 12 vai. ryto. nno 2 iki I 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:29 vaL vaL

Sekmad. nno 10 iki 1? vaL ryto.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Speclallsuoj* krtmlnaliikuoie srltyie. 
bvvuata

Assistant State’s Attorney 
of Cook County

Dabar veda generalinj teisių praktika 
po antra.Su:

One North La Šalie St.
ROOM 1315 — Tel.- RANdolph SS22 
VALANDOS: ano • ryto Iki B v. vak. 

Praktikuota visuos* teismuose

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 tr neo 8 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office toL YARds 4787 
Namų taL PROspoct 19M

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 ER CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šcStad. va

karais ofisas uždarytas.
REZIDBNCUA:

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

TsL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakara
ir pagal sntartį.

Res. 1625 So. 501h Avenue 
TsL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4309

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vaL 
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną

ADVOKATAS

WHITNEY L TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-moa Ud 8-toa 
valandoe vakare. 

Telefonas CALamet 8877 
134 N. LA SALLE ST.

2014 TeL STAte 7572

Tat TARds 0981.
Ros.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8.30 
756 We#rf 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22}.

TsL CANal 0267
Roe. teL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Retidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vai. vakar*.

Tel.: HEMLOCK 2081

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo t:00 vai. ryto Iki 0:00 
vai. vak.; tračladlsnlals nuo 0:00

■ab arto Iki UJU nU

DR. A. JENKINS
(Lietnvie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vikare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namn tolafnnaa VTRginia 3491

VV O L K STUDIO
1945 JI- 5...^t

AI>VVS(EI> l’HOTOGK VPIIV 

4 ()WKST POSSIBI E PR|( ES
P»|n\E 1 ąFkVETTF ■*14

Rea Tel. LAFayetts 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210

Jeigu Neatsiliepia — 
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nur 2 11d 4 Ir nuo 0 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 tn 4 popiet

NsdšUmnla Pn«il BudUriau

Žmogus — tai noras, ieš
kąs perlų karčioj gyvenimo 
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas; bet kad kartaus van
denio Ligi sočiai prisigers 
— tai negalima abejoti.

Olandų priežodis
Darbai parodo meilės jė

gą. (Goethe).

antra.Su


TreSladlenls, liepos 1, 1942 Basonai '9
IŠ POLITIKOS LAUKO

Iš Lietuviu Demokratu 
Lygos susirinkimo

Lietuvių Demokritų Lyga 
turėjo mėnesinį susirinkimą 
birželio 24 d. Patikrinus klu
bų delegatų sąstatą, eita 
prie svarstymo įvairių rei
kalų.

Pirmiausia pirm. Al. G. 
Kumskis pranešė, kad Ly
gos valdyba parašė padėkos 
laišką prezidentui Franklin 
Delano Rooseveltui už nesu
tikimą pripažinti Lietuvos 
Užgrobimo, kad Sovietų Ru- 

I Bijos atstovas Molotovas to 
reikalavo lankydamasis Wa- 
shingtone. Lietuvių Demo
kratų Lyg03 valdyba labai 
gerai padarė tokį padėkos 
laišką parašydama prezid. 
Rooseveltui. Susirinkimas 

I vienbalsiai šį valdybos dar
bą užgyrė. .

* Vėliau buvo klausomi ra
portai įvairių komisijų: fi
nansų, pikniko ir t.t.

Pirm. Al. G. Kumskis pra
nešė, kad Lygos piknikas* 
Liberty Grove įvyks rugsė
jo 20 d. Rengiamasi prie di
džiulio lietuvių demokratų

apvažiavimo.
Finansų sekr. Jack L. Juo

zaitis išdavė raportą iš ly- 
^gos finansų stovio. Pasiro- 
Tde, kad lygos reikalai šiuo

tarpu labai gerai stovi.
Pirm. Al. G. Kumskis iš

davė raportą iš birželio 14 
dienos Chicago parado, taip
gi programos Soldier Field 
stadione. Paaiškėjo, kad, pa
gal Chicago lietuvių skai
čių, šiuo tarpu Chicago lie
tuviai menkai pasirodė. Ko
dėl Chicago lietuviai buvo 
apimti saldaus miego, susi
rinkusieji gyvai diskusavo 
ir aiškino. Diskusijose daly
vavo: Stulpinas, Jakaitis, 
Rappold, Krikščiūnas, Ra
manauskas, Dowiatt ir kiti.

Buvo nuomonių, kad pra
ėjusiam Chicago parade bu
vo labai puiki proga lietu
viams savo senos tėvynės 
Lietuvos nepriklausomybės

reiks 4 plačiai išgarsinti. 
Bu c. galima padaryti bent 
viena . kitas flotas su tin
kam » pareiškimais; reikė
jo ik ii bent keletas desėt- 
kų p katu su tinkamais o- 
bal s apie dabartinę Lie
tuva padėtį, ko ir pasaulio 
lietu' ii reikalauja ir siekia 
ir t.t žodžiu, buvo galima 
milijt dniai publikai pareikš 
ti, kati Lietuvos lietuviai ne
nori būti nei po vokiečių na
ciais, nei po rusų komunis
tų valdžia. Šia proga buvo 
prisiminta, kad seniau per 
praei i pasaulinį karą Chi- 
cagoje buvo susitvėrus tokia 
lietuvių draugija, kurios lie
tuviu, Chicagoje daug smar
kiau veikė ir garsino Lietu
vos nepriklausomybės reika
lą. Kas pasidarė dabar, kad 
Chicago lietuviai tuo reika
lu yra apsnūdę?

x Kai kurie delegatai patė- 
mijo. kad Chicago lietuviai 
dabar yra užimti vien tik 
piknikų rengimu, linksmybė
mis ir šokiais. Nors, tiesą 
pasakius, reikia kai kada ir 
pasilinksminti, bet ypač šia
me momente negalima už
miršti ir savo senos tėvynės- 
Lietuvos. Paimkime senus 
amerikonus, kurie jau čia 
yra gimę, kelios gentkartės: 
jie yra daug daugiau užsiin
teresavę ir užsidegę laimė
jimu šio karo prieš visus 
agresorius, ar tai jie būtų 
rudi, juodi ar raudoni. O 
mes, lietuviai, kurių dar tik 
pirma gentkartė tėra čia gi
mę ir lar daug yra atvyku
sių iš Lietuvos visai pasiro- 
dėme atšalę. Taip neturi bū
ti.

Juk Chicagoje yra bent 
dešimtis lietuvių parapijų, 
kurios turi bent po dešimtį 
ar daugiau įvairių draugijų. 
Kodėl nebuvo galima bent po 
šimtą žmonių iš kiekvienos 
parapijos sudaryti, kurie 
būtų galėję bendrai maršuo- 
ti su savo vėliavomis, lietu
viškomis ir Amerikos seka
mi tinkamais f lotais ir pa-

SUŽEISTI LAKŪNAI

("Draugas" Acme telepnot**

Jugoslavijos karalius Petras Walter Reed ligoninėje, Washingtone, sveikina U. S. 
armijos sužeistus lakūnus. Jie sužeisti atakuojant Tokijo. Lakūnai (iš kairės): antra
sis Įeit. L. McClure iš University City, Mo.; pirm. Įeit. Ted W. Lavvson iš Los Angeles; 
ir pirmasis Įeit. Harold Watson iš West Ha rtford, Conn.

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

į BENCH ASREMBLERS — dirbti 
I prie “centrifūgai" pumpų. Turi 
būti patyru^e i.
\VEIL PIMP CO, IKSO Fremont

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVF.RTISING DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel.: RANdolsb U488-»48W

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI IR MOTERYS reikalingos. 
Dešrų Kimšojai. Gera užmokestis ir 
pastovūs darbai. Attišiuklte prie 
Mr. Williams:

101H WEST 37TH STREET

TOOL MAKERS
PATYRUSIEJI PRIE LATHES, MIELINO 
MAI-IIINE8 IR MAŠINŲ PATAISYMO 
DARBU. TAIPOGI MUMS REIKIA —

DIE DRAFTSMAN
GERI PRIE MACHINE TOOL DARBU 
REIKALAUJAM GIMIMO ar PILIETYBES 
ĮRODYMUS. PAŠAUKITE VIRGINIA 2313

i TIKTAI DARBO DIENOMIS.

OPERATORIAI Ir 8ET-UP VYRAI 
prie Acme mašinų. Gera užmokes
ti; : dienomis ir naktimis shiftii. 
PERFECTION SCREYV PRODUCTS

1500 VVcst 15tli Street

HELP WAXTF.D — MOTERYS

PANČAKV TAISYTOJOS 
VITOS ir RANKOMIS PATYRUSIOS. 
Pa: tovūs darbai, gera p oga. Atsi
šaukite 1 Employment Ofisą, ant 3 
aukšto. MARSHALL FIELD & CO.

PATARNAVIMAI

reiškimais, kas būtų suda
ręs gerą įspūdį.

Ant galo išnešta pageida
vimas, kad lygos valdyba 
būtų sargyboje ir, reikalui 
prisėjus, kad imtų iniciaty
vos tokiuose klausimuose, 
kad sušauktų Chicago lietu
vių įvairių patrijotinių drau
gijų susirinkimą aptarimui, 
kaip geriausiai, gražiausiai 
ir pavyzdingiausiai lietu
viams pasirodyti Chicago 
miesto ir valstijos pareigū
nams ir milijoninei publikai. 
Taip rengiantis prie milži
niškų paradų, Chicago lie
tuviai galės pasirodyti gra
žiai ir vieningai. Tada, kaip 
pirm. Al. G. Kumskis išsi
reiškė, nereikės lietuviams 
rausti iš sarmatos, kad ša
lia lietuvių vardų pareiški
mų ant flotų buvo nešamos 
raudonos Sov. Rusijos vė
liavos, o lietuvių tautos vė
liavos nebuvo matyti. Išro
dė, lyg visi Chicago lietu
viai prita'rė Lietuvos pave
dimu! rusų komunistams.

Vėliau atvyko į susirinki
mą teisėjas John T. Zūris, 
kuris ragino visus sutarti
nai ir vieningai dirbti prieš 
visus agresorius, labui lie
tuvių demokratų ir visos de
mokratų partijos. Ragino 
pirkti, kas tik kiek išgali, 
United States War Bonds.

Susirinkimas baigėsi pa

siryžimu smarkiau ir vienin
giau darbuotis aukščiau su
minėtais reikalais.

V. M. Stulpinas,
Sus-mo sekretorius

Gamtininkai patyrė, jog 
vasarą iš paukščių miške 
anksčiausia keliasi gegužė. 
Ji yra miško paukščių bu
dintojas. Įdomu, koks Ame- 
rike paukštis yra paukščių 
budintojas.

Praves VVonderful 
For Itching'Skin
To sootbe itehine, buroing skin, apply 
medicated liquid ŽEMO—a Doctor’a 
formula backed by 30 yeara continu- 
oussuccess! For ringworm symptoms, 
eezema, athlete’s foot or blemishea 
due to extemal cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the diseomfort ahould 
disappear. Over 25,000,000 pa ckages 
Bold. One trial convincea. Only 
Also 60^ and $1.00.
sold. One trial convincea. Only 35A

->ZEMO

Žinios iš Lietuvos
— Lietuvių laikraščiai ra

šo, kad Estijoje, Baltijos 
uoste (Baltiški) esą, susek
ta 21 lietuvis. Greičiausia, 
kad tai bus lietuviai tremti
niai, patekę Estijon iš Ka
relijos ar kitų vietų. Ta
čiau tuo tarpu smulkesnių 
žinių apie juos dar neturi
ma. Savitarpinė Pagalba 
siunčia vieną savo tarnauto
ją jų atsivežti.

— Iš nelaisvės Vokietijoj 
lietuviai kariai, kurie tarna
vo raudonojoje armijoje, pra 
nešė, jog nacių nelaisvėje 
mirę šie lietuviai kariai: 1) 
Balažantis Antanas iš Sei
rijų, Alytaus apskr., mirė š. 
m. kovo 13 d.; 2) Rumbinas 
Petras iš Šiaulių apskr., Ly
gumų vaisė., Vaigailių kai
mo, mirė š. m. kovo 14 d. 
ir 3) Basauskas Petras.

F I L E CUTTERS
Patyrę prie “recut” plelyčlų: pa
stovūs darbai dirbant 58 valandas j

| savaitę. Turi mokėti kaip ištekinti

Iir išaStrinti savo kaltus. Kreipkitės 
prie: ACME FILE & RASP CO„ 
4526 Fulton Street.

HAND SCREYV MACHINE IR EN-
J GINE LATHE OPERATORIAI rei
kalingi. taipogi ir TOOL & DIE 
MAKERS.

PROTECTOSEAL CO.
1920 So. W<*stem Avė.

AUTOMATIC SCREYV MACHINE O- 
PERA.TORIAI ir SET-UP VYRAI, 
reikalingi prie Davenpo.rt mašinų. 
Atsišaukite prie:
YVARE BROS., 4458 W. LAKE ST.

REIKALINGI GERI IR PATYRĘ 
CAMPBELL MACHINE OPERATO
RIAI. Gera užmokestis, pastovūs 
darbai. Atsišaukite prie:

CHARLES F. CLARK, INC., 
1403 YVest Congress

SKELBKITES “DRAUGE”

Ar kenčiate nietlejimą.
nudegimą, arba odoa ligą? f 
TTekentėkitt Žemo per S0 
metų gelbėjo Žmonėms. Pa
taline eezema, iibėrimna, 
spuogus ir kitokius odoa 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
«* Sfir. 80c. 11.00

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

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

Prlslųsklte piūklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. I.OOMI8 STREET 
TEL. MONrue 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. YValter Nutow, 2200 W. 37th St., 
Cliicago, m., tel. LAFayette 6088.

SAN FRANCISCO, birž. 
30d.—šiandie įsakyta japo
nams išsikraustyti iš dvide
šimties Californijos apskri
čių.

WASHINGTON, birž. 30 
d.—Vakar Prezidentas Roo
seveltas matės su Olandijos 
karaliene Vilhelmina.

!$' NULIŪDIMO
Ii

1
VALANDOJE |

i

<;i Kreipkitės į - J
| ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

9

- Ii)

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

KE.M4KI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

6i irma vW 50 m. tos 
pajos šeimos rankose!

žemo
FOR SKIN IRRITATtONS

— Universiteto technolo
gijos fakultetas suteikė di
plomuotų inžinierių laips
nius: Alfonsui Rimui, Alber
tui Jasulioniui, Leonui Be
rnužiui, Dimitrijui Falejevui, 
Leonui Stankui ir Jurgiui 
Lelejevui. į

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau nr 
krikščionis.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

1410 South 50th Avenue, Cicero v
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago |
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PERSONALIZED MEMORIALS AT Nd ADDITIONAL COST.

Memorials Erected šnywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinctioi.

BUY U. S. WAR BONDS AVITl THE SAVING!

• KREIPKITĖS PRIE LU.TUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mranbcr of the I.ltbimniun Chambp of Commerce.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4685 AV. VVashington Blvd. 99i9 South Troy St 

Tel. ESTebrook 3645 T«l. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Beiiad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotm Direktorius

AMBUEANCH Dieną Ir Naktį

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

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

I. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

E

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP 

1640 Went 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 YVest 2Srd Pieee 

Tel. CANal 2515 

42-44 Kast 1081 h Street

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
8854 South Halated Ttreet 

Skyrius: 710 Weat 18th Street
Visi telefonai: YARda 1419

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS
8319 Lituanica Avenne 
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Mlchlgan Avenne 

Tel. PULlman 9661

J. LIULEVIČIUS
4848 South Callfornla Avenne

Tel. LAFayette 3572
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bet Mersa Matruh kritimas dar nereiškia Egipto kri
timą, nes britų armija nėra sunaikinta, bet pasitrau
kusi į kitas pozicijas, o šalia to, nepamirškime, kad 
juo daugiau Rommel apžioja Egipte, tuo daugiau rei
kalinga jam jėgų ir platesnės komunikacijos.

Jau kartą britų kariuomenė buvo pristumta prie E- 
gipto sienų ir čia narsiai atsilaikė ir priešą nustūmė 
į Libiją ir buvo paėmę Tobruką.

Žinoma, dabar Egipte britų padėtis yra kritiška, bet 
dar nedesperatiška.

Tikėkime, kad gabiausi britų karo protai sugebės 
ne tik prarastas pozicijas atsiimti, bet ir naujas užka
riauti.

NESITUOKfi SU ŠNIPU 
m

'a
*

H!
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- iz , ■
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 1x31*0 r6C6DI3l 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus ”
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Naciai ir Egipto cibuliai
Dabar daugiausia kalbama ir rašoma apie kovas E- 

gipte. Keletas žodžių apie Egiptą.
Egiptas turi 383,000 kvadr. mylių. Egipte gyvena 

16,000,000 žmonių. Nuo vakarų į rytus Egiptas turi 
apie 600 mylių platumo, nuo šiaurės į pietus turi apie 
650 mylių ilgumo. Klimatas Egipte karštas, ir jis būtų 
dykuma, jei jo nedrėkintų Nilo upė. Miškų šiame krašte 
nėra. Užtat šiame krašte apsčiai datulių palmių ir aka
cijų. Gyventojai augina maišą, kviečius, ryžius, cukri
nes nendres, nemažai medvilnės ir, žinoma, cibulius. 
Juk Egiptas garsus cibuliais. Egiptas turi žibalo šal
tinius. Nacius šitie dalykai vilioja ir masina, todėl jie 
ir veržiasi į Egiptą ir nori jį užviešpatauti. Yra ir ki
tų motyvų dėl kurių naciai nori pagrobti Egiptą, tai 
strateginiai sumetimai.

Egiptas karui ruošės. Ten įvesta privaloma karo tar
nyba vyrams, tarp 19 ir 27 metų. Prieš šį karą Egipto 
armija susidėjo iš 22,560 vyrų. Lėktuvų jie turėjo tik 
67, bet iki 1944 m. buvo nusistatę įsigyti iki 500. Ap
siginklavimo taryba nusprendė pastatyti laivyną iš 36 
laivų.

Prieš Did. Karą Egiptas priklausė Turkijai, bet kiro 
metu, kadangi Turkija kariavo prieš sąjungininkus, 
tai Egiptą savo žinion paėmė anglai. 1922 m. anglai 
sutiko, kad Egiptas pasiskelbtų nepriklausomu. ,1936 
m. sutartimi Egiptas leido Anglijai, kaip sąjungininkei, 
laikyti Suezo Kanalo apsaugai 10,000 karių ir 400 lėk
tuvų. Ilgainiui Egiptas tikėjos gauti pilną nepriklau
somybę, bet šiandien Egiptą terioja nacių divizijos ir 
tankai. Ir egiptiečiai nieku būdu nepakęs nacių ir egip
tietis nebus nacių draugu.

Už dienos kitos duosime išsamų kun. J. Prunskio 
straipsnį apie Egiptą ir šio krašto žmonių papročius. 
Jo straipsnis atskleis daug įdomių dalykų apie šį kraštą.

Chicagos “Sun” pastebi, jog Mersa Matruh kritus, 
dabar Amerikos ir britų karo protams teks peržiūrėti 
strategijos planus ir ieškoti naujų būdų priešą supliekti. 
Keliama mintis, kad dabar tektų didelį smūgį naciams 
suduoti ne tik viduriniuose rytuose, bet ir kitur, kad 
jie būtų priversti suskaldyti savo jėgas.

Jei Egiptas gali išsigelbėti arba jį galima išgelbėti, 
tai siūloma toks receptas: nacių karo mašinai duoti 
daug rūpesčio kitur. Jei Egipto nebegalima išgelbėti, 
tai tada siūloma receptas toks: sutelkti karo jėgas, kad 
Hitleris negalėtų veržtis į Iraką, Iraną ir Kaukazą, tuo 
būtų sumažintas nacių karo mašinos spaudimas į Ru
siją.

žodžiu, ne tik frontuose, bet taip pat karo štabuose 
ir laikraščių redakcijose dabar vyksta gyva kova. Bet 
lemiamą smūgį sugalvos gabiausi karo protai, kurių 
projektus įvykdys kariai frontuose. Mes pasitikime A- 
merikos ir Britų karo vadais ir tikime, kad viskas 
sklandžiausiai ir sumaniausiai bus pravesta, kad prie
šui nebus laiko suvaitoti ir aiktelėti.

Kinai triuškina japonu optimizmą

L
("Draucas” Acme telephoto) 

Mrs. Gerda Melind, 24 m. 
amž. našlė iš Chicago, kuri 
buvo pasiryžusi susituokti 
su Herbert Haupt, vienu iš 
suimtųjų aštuonių nacių sa- 
botažnikų. Ji sako, kad prieš 
jo areštavimą susituokimą 
atidėjusi, k a i pastebėjusi, 
kad su juo yra kas tokio 
nepaprasto.
—I I I

Meška ir voveraitė
Pas kleboną atėjo senas 

nepažįstamas žmogus prašy
damas pamokyti katalikiškų 
tiesų, nes jis norįs likti ka
taliku. Klebonas atydžiai 
klausėsi senelio kalbos, rū-

Mus kinų ir japonų karas domina. Bet dabar nėra pėjo sužinoti kodėl dabar, 
svarbiausia tai, kad koks miestas patenka iš rankų įo senatvėje, atėjo žmogeliui 
rankas, ar kokia provincija yra užimta ar laisva. Tai . mintis likti kataliku, 
yra lokalinio pobūdžio kovos. Bet svarbiausia, kad ki- Q
nai japonus sugrūstų į jūras. Bet tam reikia orlaivių 
ir didelių šautuvų — patrankų.

Atėjo žinia, kad kinai yra laimėję ir turi didelės 
reikšmės vietos kovoms. Toli šiaurėje, apie 800 mailių 
nuo Chungking ir ne taip toli nuo Mandžūrijos, kinai 
perėjo į ofensyvą prieš japonus ir paėmė svarbų vaka
ruose nuo Peiping-Hankovv japonų geležinkelį, kuris

Senelis matydamas kaip 
klebonas ne labai drąsiai tei
raujasi, kas verčiąs daryti 
tokį žingsnį, pats papasako
jo, kad, turėdamas daugiau 
laiko, knygas skaito. Kalvi
no, Liuterio, kitų jiems pa
našių asmenų gyvenimus pa-

IŠ PRAGYVENTŲ DIENŲ
“Drauge”, kaip matote, 

kasdien telpa trumpos žine
lės iš pageltusių lapų, tai 
yra kas dėjosi Čikagoj ir vi 
sam sviete prieš 25 metus.

Vienas mano tavorščių 
pasistanavijo ant mano del
no padėti labai akyvų daly
kų — iš pragyventų dienų. 
Prašau: skaitysite ir lauk
site daugiu panašių dalykų, 
nes jie puikiai vaizduoja 
anų čėsų lietuvių ateivių gy 
venimą.

Prieš trisdešimts metų, 
atvykęs į šią šalį ir apsisto 
jęs Bridgeporte pas savo du 
broliukus, atėjus nedėliai, 
teko nusistebėti. Laukiu, 
laukiu, kada jie mane vesis į 
bažnyčią, bet žiūriu, jog nie 
kas iš namiškių į bažnyčią 
nesirengia.

Pasidrąsinęs paklausiau, 
kur yra bažnyčia ir kodėl 
niekas iš namų nesirengia? 
Juk nedėlia! Tada per lan
gą buvo parodyta Šv. Jurgio 
bažnyčia man buvo paaiškin
ta, “Kad Amerike į bažnyčią 
niekas neina; bet jei nori, 
gali nueiti; kaip suameriko- 
nėsi, tai ir pats neisi”.

Nuėjęs į bažnyčią, kurios 
klebonu tada buvo a. a. kun. 
M. Kriaučiūnas, radau pilną

karštai maldas kalbančių: 
žmonių. Tuomet savo jaunu 
razumu protu pradėjau mi- 
šlyti, kad su mano brole
liais, tur būt, yra kas nege
ra. Vėliau patyriau, kad 
vienas jų nespėdavo, išsipa
girioti, o kitas nešiodavo to 
kią didelę raudoną naktai- 
zą, kad dabartinės mados 
mergaitės lengvai galėtų 
pasisiūti suknelę. Kadangi 
mūs keliai skyrėsi, tai ne
daug bendro turėjau su sa- 
savo broliukais. Jie vis sa

ve ramindavo, kad kaip aš 
suamerikonėsiu,. tai nutrau
ksiu ryšius su bažnyčia.

Pas mano broliukus lan
kydavosi jų plauko ir drau
gai. Vienas man pradėjo 
piršti draugiją. Davė net 
adresą, kur laikomi mitin
gai. Ieškojau, ieškojau po- 
tą “garsiausią visam svie
te” Halsted St., ir neradau^ 
Tur būt, Dievo angelas ma
ne klaidino.

Šv. Jurgio bažnyčią lan
kiau uoliai. Pirmas katali- 
kas, su kuriuo man teko su 
sipažinti, buvo Andriejus, 
Andriušis. Jis pas bažnyčią 
mane pašnekino. Dabar jis 
yra vienas. Tėvų Marijonų 
brolijos.

(Daugiau hus)

turi japonams didelės svarbos, kaipo komunikacijos skaitęs, radęs daug priešta-

Mersa Matruh kritus
1

Vakar laikrašty skaitėm, kad maršalas Erwin Romel 
paėmė Mersa Matruh, kur buvo sukoncentruotos britų 
jėgos ginti Egiptą nuo nacių antplūdžio. Maršalas Rom
mel paėmė Egipte Matruh ir padovanojo Hitleriui. Tai 
didžiausias nacių karo laimikis nuo to laiko, kada jie 
buvo priversti trauktis nuo Maskvos vartų. Dabar grę- 
sia rimtas pavojus Suezo kanalui.

Britų karo komentatoriai sako, jei tarp Mersa Matruh 
ir Aleksandrijos nebus tvirtesnio ir galingesnio gyni
mosi, negu buvo Libijoje ir vakariniame Egipte, tai 
krizė pasieks aukščiausio laipsnio.

Jei kristų Aleksandrija ir Suezo kanalas, tai būtų 
uždaryta rytuose Viduržemio jūra ir Jungtinių Tautų 
laivai nebegalėtų įplaukti, Viduržemio jūra patektų į 
ašies rankas, ir pasidarytų tarsi jų ežeras. Tada ašies 
jėgos sužnybtų Mažąją Aziją ir viena žnyplių dalimi 
aiektų prie Irako, Irano ir Kaukazo aliejaus, o iš kitos 
pusės ašies žnyplės siektų iš Ukrainos į Kaukazą.

centras.
Sakoma iš tų vietų japonai yra atitraukę gerokai 

kariuomenės prieš Rusiją. Jei tai tiesa, tai kai dabar 
šiaurės Kinijoje vyksta stiprios kovos prieš japonus, 
gali būti japonų planai įsibriauti į Sibirą suardyti.

Kiniečiai šiaurėje kovoja be orlaivių pagalbos prieš 
japonų bombanešius. Japonai nori užimti pietuose pa- 
jūrio vietas, kad turėtų patogų skridimą iš Tokio į čia 
ir atgal, žodžiu, nori turėti pietuose patogiausias pozi
cijas orlaivių veikimui, bet pietų jūros pakraščiuose 
jau auga amerikiečių bombonešių skaičius. Todėl ir 
kiniečiai rodo daugiau atsparumo ir judrumo kovose.

Japono charakterio pažymys yra optimizmas. Nežiū
rint kas jiems beįvyksta, japonas visuomet optimistas. 
Bet šiuo laiku japonams labai daug reikia optimizmo,, 
nes ką japonai nedaro, Kinija jau šešti karo metai, 
kaip triuškina japonų optimizmą ir ardo japonų impe
rialistinius tikslus.

Kai Kinija gaus dar daugiau pagalbos orlaiviais ir 
patrankomis, tai parodys japonams iš kur kojos dygę.

Nauja jėga

Jei kristi! Egiptas?
Jei kristų Egiptas, tai greičiausia šis įvykis Lavai 

dar daugiau paskatintų artimiau susirišti su naciais. 
Atsirastų didesnis pavojus prancūzų laivynui patekti 
į nacių rankas. Egipto kritimas ir nacių įsigalėjimas 
šiame krašto gerokai sudcmoralizuotų arabų pasaulį 
ir Turkija be didelių Hitlerio spaudimų, greičiausia, 
prisidėtų prie ašies. Jei Suezo kanalas patektų į mar
šalo Rommel rankas, tektų manyti, kad šis įvykis ne
paprastai slegiančiai paveiktų ir į tuos kraštus, kurie 
šiandien Europoje yra nacių pavergti ir kurie taip 
heroiškai priešinasi nacių okupacijai,

Andrius Daugirdas, iš Portugalijos sostinės — Lisa
bonos į New Yorką, atvyko š. m. birželio 25 dieną.
Andrius Daugirdas Lietuvoje yra buvęs dienraščio “XX 
Amžius” vienas iš administracijos direktorių ir jis sa
vo gabumais ir darbštumu daug yra prisidėjęs prie 
šio laikraščio pagerinimo ir prenumeratos pakėlimo.

Andrius Daugirdas yra ne tik taurus lietuvis, bet 
taip pat turi gražų būdą, kuris jam padeda žmonėse 
greitu laiku įsigyti pasitikėjimą.

Andrius Daugirdas yra svari jėga, kuri galės gra
žiais darbais pasireikšti Amerikos lietuviškoje išeivi
joje.

Andrius Daugirdas gerokai laiko gyveno Europoje, 
kurią teko jam pažinti pastaruoju laiku, todėl tikimės,
kad jis savo mintimis pasidalins su “Draugo” skaity- durną tenkindama, husileido

ravimų. Liuteris, kuris pra
našavo Bažnyčios suirutę, 
pats mirė nieko Jai nepada
ręs.

Petras apaštalas, švento
sios Dvasios vedamas, apsi
gyveno Romoje, imperijos 
sostinėje, kuri liko visos 
Bažnyčios centru, čia, am
žiname mieste, šiandien šv. 
Petro įpėdinis, Šventasis Tė
vas. valdo visus Bažnyčios 
tikinčius.

Istorijos žvilgsniu neįma
noma kaip galėjo kilti min
tis, visi apaštalai esą lygūs, 
arba, kad Romoje nei šv. 
Petro būta, nei ten jis įkū
ręs savo sostinę. Nemažas 
skaičius tų, kurie suvedžio
ti gražios kalbos, teisybės 
neva ieškojimu, duodasi įti
kinti toms nesąmonėms.

Sena esti pasaka apie meš
ką ir gražią voveriukę. Išal
kusi meška, ieškodama mais 
to pastebėjo nutukusią vik
rią voveraitę. Meška tuojau 
paskui; voveriukė greit už- 
sikopus medžio viršūnėse šo
kinėjo nuo vienos šakos ant 
kitos, meškos nepaliesta. 
Meškai nusibodo Laipinėti 
medžiais ir šakomis paskui 
voveriukę; riktelėjus, meš
ka, pargriuvo ant žemės nu
davė mirusi. ,

Voveraitė nors jautė, kad 
pavojus prisiartinti, žingei-

Maironio gyvenimo kovos ir nuotykiai
"Tamsta kaip šlapia višta". - Makomo 
privatus laiškas vienai amerikietei.

Rašo Kun. J. Prunskis

tojais. nuo medžio prie pat meš-

(Tęsinys)
Penkerius metus — jo 
mokiniu

Grįžkime vėl prie mūsų 
dainiaus tiesioginio darbo. 
1909 metais Maironis buvo 
pakviestas eiti rektoriaus 
pareigas Kauno Kunigų se
minarijoje. šiose pareigose 
jis pasiliko iki pat savo mir
ties. Čia jis įvedė daug re
formų, apvalė nuo lenkiškų 
ir kitokių įtakų, padalyda
mas ją grynai lietuviškos 
dvasios mokykla, kuri jo va
dovaujama išsivystė į .uni
versiteto teologijos skyrių.

kos. Panorėjo įsitikinti ar 
meškos dantys aštrūs, -taip 
pasakojama, tad meškai už
šoko ant krūtinės. Sgiau 
meška nelaukė, jai per gar
dus kąsnelis delsti.

Kai pamąstai, kad tiūsų 
tikėjimas bei tiesos tvirtai 
stovi, nežiūrint kiek btimės 
sukeltų stiprūs priešingi gai
valai, nedera mums, taip 
mažai voveraitei palikti sau
gią vietą, prisiartinti,I pasi
žiūrėti pavojingo priešža
rija nors regimai už ;ęsus, 
ranką gali nudeginti. I jiaug 
kimės gyvendami st iriais 
pamatais pagrįstoje 1 įžny- 
čioje. Ji viena saugi.

A I.C.J.

Penkerius metus man pa
čiam teko išbūti mokiniu 
Maironio vadovaujamoje se
minarijoje, kasdieną jį ma
tyti. Maironis buvo mūsų, 
gerbiamas. Vieton anksty- 
besnės griežtos priežiūros, 
jis daugiau pasuko pasitikė
jimo linkme, stengdamasis 
išvystyti pačių auklėtinių i- 
niciatyvą. Seniau, pavyz- 
džiui, kiekvieno klieriko-kam 
bario duryse būdavo langiu
kas. Pro jį prefektas kiek
vienu momentu iš korido
riaus galėjo protarpiais pa
žvelgti, ką klierikas veikia, 
kaip užsilaiko. Prie Mairo
nio šie langeliai buvo užkal
ti. Nežinau ar tas padaryta 
jo iniciatyva, bet takiai — 
su jo pritarimu.
Mažas nuotykis klasėje

Maironis drauge su mu
mis pamaldžiai atlikdavo re
kolekcijas. Esu jam. tarna
vęs Mišioms, atlaikydavo jas 
greit, bet pamaldžiai. Per 
vardines eidavome sveikinti. 
Jis savo kalboje dažnai pri* 
simindavo mirtį, — kad a- 
teis užimti jų vietas. Tą die* 
ną klierikams iškeldavo ge* 
rus pietus. Iš kitos pusės — 
mėgdavo, kad auklėtiniai 
pratintųsi prie sugyvenimo, 
nuolankumo. Atsimenu, kai 
turėdavome kokį svarbų rei* 
kalų, pataikydavomet ka;
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mūsų rektorius po pietų per 
sodelį grįždavo į namus, pa
griebdavome vieną ranką, . ,v , . > ■ ■
pabučiuodavome, o kad kam AtSlŠaUKimaS $31111131 piVyKO
reikalas svarbus tai ir kitą

Gerbiamoji visuomenė! Birželio 23 d. Jonui Jan-
Lietuvo8 Vyčių Chicago kauskui Šv. Antano parap. 

apskrities valdyba ir komi-bažnyčios zakristijonui, su- 
sija užprašo visus į metinį rengtos pagerbtuvės (sur-
pikniką liepos 4 d. Vytauto 
parke.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE jonui (dženitoriui). Cicerie- Monr.| ua: 
čiai tikri demokratai: visus i “01010110

šiame kare

ranką susiieškodavo 
čiuoti...

pabu-

Prie mokslo tai jau ragin
davo, kartais net smarkesnį 
žodį pasakydamas. Atsime
nu, kad mūsų kurse buvo 
toks labai lėto būdo drau
gas. Iššaukė jį Maironis per 
pamoką, bet tas vos vos žo
dį po žodžio pro dantis iš
košia. Maironis kartais var
todavo priežodį; “Nu tai, nu 
tai”.... Taip Maironis prieš 
visą klasę jam ir sako:

— Nu tai, nu tai, kad 
Tamsta kaip šlapia višta...
Gėlės ligonei iš poeto 
darželio

moka pagerbti, kuris tik yra
' užsitarnavęs. O Jonas Jan
kauskas, ištikrųjų, yra to 
užsipelnęs už savo nenuils
tantį darbštumą parapijos 
naudai. Rap.

Du užmušta ir 
7 sužeista

Devyni nuteisti kalėti
Illinois Training School 

for Boys devyni jaunuoliai,

Per ištisą metų eilę visuo
menė atjautė jaunimo L. Vy
čių organizaciją ir suvažiuo
davo tūkstančiais, nes vie
nas laimingų laimėdavo au
tomobilių, kiti įvairias do-

prizas) šauniai pavyko. Pa- 
rapijonų susirinko į parapi
jos svetainę nemažai. Visi 
sveikino ir linkėjo viso ge
ro, o labiausiai sveikatos. 
Mat, Jonas dar vis nelabai 
gerai jaučiasi po sunkios li-

Šaunus bus Federacijos 
26 skyr. išvažiavimas

Bridgeport. — Federaci- ti amerikiečiai yra patri jo
jos 26 skyr. pikniko rengi- tai ir neturi būti ignoruoja
mo komisija deda visas pas- mi, kai Amerika kovoja už 
tangas pasisekimui pikniko,
kurio visas pelnas eis šv.

Chicago civilinių laisvių Arti Sauk City, Wis., au- .. ° , i. .... v- , ... kurie nesenai šukele maistąkomitetas anądien Sherman ,tomobilis susidaužė du kito v| . .... , autobuse ir suzeide vienąviešbuty turėjo susirinkimą. į automobilio trailenu , ku- 
Svarstė negrų vaidmenį šia-' riuo buvo vežami vaikai į 
me kare. Komiteto sekreto- Moose Lake vasarojimo sto
rius pareiškė, kad jis viešai vykią. “Traileris” apvirto, 
paskelbsiąs kai kuriuos gy- Du vaikai užmušti ir septy- {SUPAŽINDINKITE KITUS 
vuosius faktus apie negrus, sužeisti. Visi iš Chicagos. SU DIENR. ‘DRAUGU 
kurie taip pat kaip ir visi ki

sargą, teismo nuteisti kalėti 
nuo 1 iki 10 metų.

gos. Ypač kleb. kun. Ig. Al- 
vanas šįmet liepos 4 d. bus ^vičius labai išgyrė savo 
įvairių dovanų laimėjimas 1 zakrlstl]orlil lr išminė jo vi- jurgio parapijos auksinio

sus jo gabumus, darbštumą jubiliejaus reikalams. Neten 
ir apsukrumą. Sakė, kad to
kių žmonių mažai yra, kad 
galėtų įvairius darbus atlik- Į 
ti. Žvakę uždegti, sakė, gali 
bile kas. Buvo matyt, kad

kas valandą. Be to, bus įvai
ri programa ir geras orkes
tras šokiams.

j Pikniko ir laimėjimų ti-
; kietų galima gauti dykai pas __  ________ ____ ______

Bet šiaip Maironis buvo, biznierius, pav.: Brighton klebonas pilnai yra" paten- 
malonaus budo. Štai vienas, Parke: A. Liekų, 2049 West! kintas zakrįstįjonu.

ka abejoti, kad visa Šv. Jur
gio parapija ir buvę para
pijonai, nusikėlę į kitas pa
rapijas, nuoširdžiai parems

laisvę ir demokratiją.

atsitikimėlis: 1926 m. į Lie 
tuvą iš Amerikos buvo nu

35 St.; Kass-J. Kazakauską, 
4216 Archer Avė.; Standard

šį pikniką dalyvaudami ja
me. Jau gauta atsiliepimų 
telefonais iš kitų parapijų,

Nedaug tereikia 
naujoku kvotai

J. A. Valstybių karo lai
vynan naujokų jūrininkų 
kvotai mažai tereikia — ke 
lėto šimtų vyrų. Tikimasi, 
kad šiandie ir tų trūkstan-

ar ištikrųjų įvyks tas pikni-ičiųjų vyrų bus sulaukta.

Chicagoj veikia 
nuomų direktorius

I
Šiandie Chicagoj pradėjo 

oficialiai veikti butų nuomų 
direktorius Earl Dean Ho- 
ward. Butų nuomininkams 
jis pataria nuomas toliau 
mokėti tik kovo mėnesiu mo 
ketų nuomų lygiu, ne dau
giau. \

Liaten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Pregram af

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Saturday, I te 2P.M. 
STATION WHIP
11M Mb^afaa (Tw af *a BU*

važiavusios Amer. lietuvių Federal Savings, 4192 Ar- 
veikėja Nausėdienė ir ralis-|cher Ave.; J. Gudaitį, 4624 

S. California Ave.; Gas Sta- 
tion California ir 47 St.; V. 

žeista ir Maironis ją gydo- įPaukštį, 2714 W. 47 St.; M. 
mą aplankydavo, atnešda-| Bliūdžiu, 45 ir California 
mas gėlių iš savo darželio. Av*e>; j jonaitį, 43 ir Fair-

Vėliau, atsakydamas į jų field Ave.; J. Koncevičių, 43 
laiškus Maironis į Ameriką ir Rockwell St.; siuvėją Lu- 
rašė, (duodu tik laiško iš- košių, 43 St.; A. Skiriu, 4348

tė Pocienė. Nelaimingame 
atsitikime viena buvo su

traukas, originalas šiuo me
tu yra pas mane):

— Tamstų Lietuvoje apsi
lankymas nepasakyčiau, kad 
buvo kaip padangėse mete
oro pasirodymas: meteoras 
sublizgėjęs nepalieka pėdsa-

S. Fairfield Ave.; Gedimino 
Bendrovėj; C. Zikas, 4425 
So. Fairfield Ave. Town of 
Lake — J. Dikičių (barberį), 
4557 S. Hermitage Ave.

Mirė stambiosioskų; Tamstų gi apsilanky
mas, manau, ne vieno atmi- firmos prezidentas, 
nimuose sėdi giliai įsisiur- Į
bęs! Ar ilgam, kas bežino? Mirė Thomas J. Carncy, nežinojęs
Juk nieks ant “petelnės” m- amž., Sears, Roebuck
jausmų nerodo, o juo giliau & Do. prezidentas, kurs iš 
jie sėdi, tuo mažiau jų galai jaunystės dienų šioj firmoj 
kyšo. Vis dėlto prancūzų darbavosi.
priežodis ne veltui perspėja: Tą pat laikė mirė ir Philip

Programos vedėju buvo 
kun. Ed. Abromavičius. Jau
nas kunigas, bet labai su
maniai vedė vakarą. Nema
žai ir juokelių įpynė prog
ramai paįvairinti. Kųn. J. 
Grinius ir kun. D. Mozeris 
taipgi palinkėjo nuo savęs. 
A. Valančius pasveikino ir 
palinkėjo nuo parapijos ko
miteto. Elena Valančiūtė pa
dainavo keletą dainų pritai
kintų tam vakarui. Pianu 
akomp. A. Valančienė. D. 
Valančiukas, žemaitukas, į- 
teikė dovanėlę. Ant galo Jo
nas Jankauskas padėkojo už 
dovaną ir už surengtą jam 
puotą, kurios jis visai nesi
tikėjo. Tai buvęs didžiau
sias surprizas, kad jis nieko

kas.
Bažnyčia Šv. kas sekma 

dienis meldžiasi už parapi
jos buvusius ir esamus ge
radarius. Ir šį pikniką kas 
tik parems, skaitysis parap 
geradariu.

Tad verta visiems daly 
vauti ir paremti Federaci
jos skyriaus pikniką, kuris 
įvyks liepos 5 d. Labdarių 
ūkyje, prie 123 gatvės, arti 
Lemont, III.

Rengimo komisija: V. Ba
landa, A. Banis ir J. Šlioge

Tada Chicago tikrai galės 
pasididžiuoti, kad per birže
lio mėnesio kampaniją jis 
davė nustatytą kvotą — 
10,000 vyrų naujokų savano 
rių, kurie padės Dėdei Ša
mui kovoti už Amerikos lai
svę ir laimės karą.

į Federacijos 26 skyriaus 
susirinkimą, kuris išvažiavi
mo reikalais Įvyks trečiadie 
nį, liepos 1 d. Šv. Jurgio par. 
mokyklos kambary.

ris.
P. S. Nepamirškim ateit*

CRANE COAL CO?
Agentai pardavime

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

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

”8.40
*8.65

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q rn 
kpnimni nečinnsp ir namu šildvt.nvamskepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

L’absent tonjours perd”, ar D. Block, 71 m. amz., Inland 
Steel Co., Indiana Harbor, 
Ind., vienas įsteigėjų.ba lenkai “Nieobecny zawsze 

traci!” Norint kad silpnabū
džiai žmonės nepasinaudotų 
sau įgimtomis silpnybėmis, 
reikia ne tik laiškais prisi
minti, bet ir tą Lietuvą lan
kyti, arba visai grįžti ten,

rijos rektorius nekviečia. 
Savo pareigas jis mėgo,

darbavosi, nors jau buvo be
baigiąs 70 metų! Gal tik daž 
niau tada jį lankė * liūdnos

kur Nemunas banguoja tarp . t kai jis iSreižkia 
ui lanku!” J ... .

Komisija, kuri rengė tą 
surprizą, yra labai dėkinga 
visiems, kas tik kokiu būdu ! 
prisidėjo prie surengimo va- 
karo Jonui Jankauskui.

Ot, matote, cicerieciai mo- 
j ka pagerbti ne vien tik kle 
J bonus bei dvasios vadu3, bet 
nepamiršta nei zakristijono, 
savo bažnyčios tarno. Aš 
dar nesu girdėjęs, kad kur 
nors būtų surengtos bent 
kokios pagerbtuvės zakristi-

kalnų laukų!’
Apie politiką ir — sudiev

Toliau Maironis prisime
na, kad kaikas nori tą Ame
rikos lietuvę parsitraukti į 
Lietuvą ir išrinkti į seimą.
Poetas rašo:

— Jei tas įvyktų, aš ir
džiaugčiaus ir nesidžiaug
čiau: politika dažniausia nuo bar tebegyvas (turėtų 80 
žmogaus nuplėšia aureolę ir metų), bet 1932 m., baigusi 
žmogų suvalkioja.” , mokslo metus, išvykęs atos-,

Laišką Maironis baigia I togų toliau nuo medicinos1 
taip: centrų pakartotinai susirgo

— Labas dienas siunčiu, pūslės liga ir negavęs laiku 
Nežinau kaip atsisveikinimą gydytojo pagalbos, užmerkė 
formuluoti, nes sakyti — akis.
pasilieku su aukšta pagar- Baikime poeto eilių pos- 
ba, būtų per maža.” mėliu, pilnu ilgesio ir neži-

Tai vienas iš Maironio pri- nios:
vačių laiškų. (Jei kas jų tu-

viename eilėraštyje:z
Išnyksiu, kaip dūmas iš

blaškomas vėjo,
Ir niekas manęs neminės! 
Tiek tūkstančių amžiais 

gyveno, kentėjo,
O kas jų nors vardą at

spės?
Poetas gal dar būtų ir da-

WHOLESALE
LIQUOR 
{STAIGA

Išvržiojaine 
pn vl-4 
Chk-ago.

REMKITE
SENĄ

EIETI'VIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIUUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI sę 
MILŽINIŠKO STARO M 17,1 KA

UNU, INSTItrMEJITV. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NElftPARDl OTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONE8, FLU- 
TES su “casi-»" — J35.00, $37.50. 
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam groji imi i.

KONCERTUI GITITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
8MU1KO8, TENOR BANJOS — 
$6.50. $6.50, $12.50 iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.<>0. 
$125.00 ir $150.00. BASO 1'Z- 
DENGALAH — $12.no SMIČK-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
Nl.ĄMS BAKAMS, VIOLAS lr 
CELI.O —• $1.50, $3.00. $5.00,
$10.C0 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų virSinlnėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. PEDALS,
Hl BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS patnisoml joms palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reod” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų CJarne- 
tams, Trtūboms. Saxaphones, 
Smulkoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’R MUSIC SHOP 
914 Maxwel1 St., Chicago.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertiaed items.

d

F, - •v

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ 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.

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS?

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

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

“HEALTH SHOES.” Paduž- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

Pailginimas 2Qe

r vfvzi1
NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:mARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-l450 kil.
6755 So. Western Avenue 

Pboae: GROvehiU 2242
BATy„^,
189 NO. LA SALLE ST.

retų daugiau, labai prašy
čiau atsiųsti. J. Pr.). Poetą 
mes taip mylime, kad ir jo 
privačius laiškus norėtume 
padaryti visos tautos nuosa
vybe.
Išnyksiu...,

Apie Maironio religinius 
nusiteikimus nė nekalbu — 
visiems žinoma, kad jis bu-

— Argi mūsų karionės, i-! 
deniai pražus

Be algos, be naudos ir žy
mės?

Argi liekanos mūsų, kad 
jau kaulai supus,

Niekam nieko slapčia ne
kalbės?”

— Ne, dainiau, tu tebesi 
gyvas mūsų širuyse, ir at
minimas apie tave nemirs,

vo kunigas, ir geras kuni-l kol tik bus gyva lietuvių 
gas — bet kokio į semina- tauta! K. J. Prunskis

r\ A p A n Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mftną jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą r«Aj LENTŲ—MILL- 
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TKRMOLĄ. Dėl garažą, porėtą, viš
kų, skiepą ir Ratą. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konatruk- 
cijos ir pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvata Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted SL Tel. VICtory 1272

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Proteetion 
4or your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Izwm In
surance Corporation. Mokame 3Į^j%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

— 44 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4118 Jos. M. Moaeris, Sec’y. 3236 S(X HALSTED ST-



B

Arkivyskupas kviečia katalikus 
dalyvauti slavų pamaldose

Chicagos arkivyskupijos 
kanceliarija gg. kunigams 
išsiuntinėjo Jo Eksc. arkivy 
skupo S. A. Stritch laišką, 
kuriuo arkivyskupijos gany 
tojas nurodo Nepriklausomy
bės šventės, Liepos Ketvir- ! vienon tikrojon krikščionių
tosios, minėjimo svarbą ir 
ragina tą dieną tikinčiuo
sius dalyvauti rengiamose 
Šv. Prokopijaus Benediktinų 
abatijoj, Leslie, III., pamal
dose.

Liepos Ketvirtosios reika
le Ekscelencija pareiškia, 
kad ypač šiemet su giliau
siu rimtumu mes turime pri 
siminti neįkainojamą paliki
mą, kurs nepriklausomybės 
kare iškovotas, išsaugotas 
ir prezervuotas iki mūsų 
dienų. Už tą palikimą — Ne 
priklausomybę, daug kraujo 
išlieta kovos laukuose. Tai 
gerai atsiminus ir mums 
šiandie pridera nepriklauso
mybę visomis jėgomis ginti 
ir savo vaikams palikti nė 
kiek neįlaužtą. Nepriklauso
mybė turi tamprų sąryšį su 
krikščioniška kultūra. Tad 
visi krikščionys turi vieny
tis ir bendrai aukotis už ne 
priklausomybę.

Šv. Prokopijaus Benedik
tinų abatijoj, Leslie, III., 
Liepos Ketvirtąją rytą 
įvyks pamaldos. Bus laiko-

Chicagoj gumos 
kvota didelė

Kai rytoj pusiaunaktį bus 
uždaryta gumos liekanų rin 

‘Jcimo kampanija, Chicago su 
apylinkėmis užims pirmą
ją vietą, pareiškia William
L. McFetridge, civilinės ap
saugos ofiso liekanų rinki
mo direktorius.

Tas yra todėl, kad Chica 
goj ne vien augusieji suska
to rinkti senos gumos lieka
nas, bet ir vaikai prie rinki
mo žymiai prisidėjo. Visi 
mielu noru darbuojasi ša
lies administracijai padėti 
sėkmingai vykdyti karą.

Racionavimo (paskirsty
mų), administratorius Mi
chael F. Mulcahy paskelbė, 
kad pradėjus šiuo trečiadie
niu Chicagoj ir apylinkėse 
pienas bus išvežiojamas vie 
ną valandą anksčiau. Bus 
pradėta nuo 6:00 ryto ir 
užbaigta apie 3:30 popiet.

Administratorius sako, 
kad taip sutarė pieno kom
panijos su išvežiotojų unija. 
Tas daroma padangas taupy 
ti. Vėliau popiečiais vasarą 
dažnai yra dideli karščiai, 
per kuriuos automobilių ir 
sgnkvežimių padangos la
biau nusivažinėja. Taip nė
ra per vėsesnį orą, jei pro
tingai važinėjama.

Kas antrąją dieną pieno 
išvežiojimo klausimas dar 
sprendžiamas pačiam Wa- 
shingtone. Išvežiotojų unija 
yra priešinga šiam sumany
mui. Unijos viršininkai sa
ko, kad išvežiotojai nuken
tėtų, jei kas antroji dieną 
būtų įvesta. Nebūtų kas ge 
ra ir pieno vartotojams, nes 
jų daugumas susimestų pie
ną pirkt krautuvėse. -< .

=F=

mos iškilmingos mišios by- 
zantiniu ritu (Rytų apeigo
mis), Arkivyskupas Stritch 
dalyvaus mišiose. Bus mels
tasi ir prašoma Visagalio, 
kad visos tautos susiburtų

katalikų Bažnyčion ir kad 
Dievas suteiktų sąjunginin
kams malonę nugalėti savo 
priešus, tautas išlaisvinti iš 
prispaudėjų ir jas grąžinti 
Kristui. Tai bus slavų kil
mes katalikų maldos.

Arkivyskupas visus arki
vyskupijos tikinčiuosius ra
gina gausingai dalyvauti to 
se slavų kilmėse katalikų 
patrijotinėse pamaldose. 
Tuo keliu bus atsiektas krik 
ščionių vieningumas ir vie
nybė su Katalikų Bažnyčia.

Dar 10 dienų
gumos rinkimui
Prez. Roosevelto nuospren

džiu senos gumos rinkimas 
visoj šaly dar dešimčiai die
nų pratęstas. Turėjo baig
tis birželio 30 d.

Matyt, duodama proga 
dar daugiau įvairių gumos 
liekanų surinkti.

Kalbama, kad kai* kurie 
padangų pirkliai turi galy
bes senų padangų, bet netu
ri noro su jomis skirtis.

Bus prisaikintas 
10,000-nis naujokas

Šiandie vakarą Grant par 
ke įvyks iškilmės. Bus pri
imtas karo laiyynan ir pri
saikintas 10,000-inis sava
noris naujokas. Nes šiandie, 
tikimasi, toks skaičius nau
jokų bus atsiektas laivynui 
per vykusią birželio mėnesį 
kampaniją.

Pirmadienį šeši 
asmenys prigėrė

Praeitą pirmadienį Chica
goj ir apylinkėse buvo taip 
pat nepaprasta šiluma — 
popiety 95 laipsniai.

Michigan ežere ir miesto 
apylinkėse tą dieną šeši as 
menys prigėrė.

Apskrities ligoninės 
gydytojai tarnybon
Karo tarnybon išeina Cook 

apskrities ligoninės 23 gydy 
tojai. Prieš kokį laiką jie bu 
vo sudarę armijos ligoninės 
medikalinę vienatą, kuri da 
bar panaikinama.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyklt apaaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti aavo ateitj. Apart ap> 
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj IUinoia valstijoj

Duodam paskolas už 4Vg% ir aukžčiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGOI

Justin Macldevrich, Prea. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE________________ Tel. VIROINIA 1141_________________________

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

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

MISSOURI UPft PATVINO

mu
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fDrauras" Acni® telepboi*.

Pakrančių sargyba vaduoja didelę kiaulę iš Missouri upės vandens sukelto potvy
nio arti Gasconade, Mo. Potvyny keturi asmenys žuvo, šimtai šeimų paspruko į aukš
tesnes vietas netekę pastogės. Nuostoliai gyvuliais ir žemės derlium būsią apie trys 
milijonai dol. Tokio didelio potvynio ten nebūta nuo 1935 metų.

Paskelbtos naujos drafto 
taisyklės vedusiems vyrams

Karinės vyrų konskripci
jos direktorius Illinois val
stybėje pulk. Paul G. Arm
strong praneša, kad kon
gresas išleido naują įstaty
mą kas link vedusių vyrų 
karinės prievolės. Einant 
tuo įstatymu Selective Ser
vice boardas parūpino tų 
vyrų draftui naujas taisyk
les, apie ką visi lokaliniai 
drafto boardai painformuo
ti ir jie turi laikytis tų tai
syklių.

Pagal naujų taisyklių vi
si vedusieji vyrai, kurie yra 
vedę prieš 1941 m. gruodžio 
8 d., laikinai atleidžiami nuo 
karinės prievolės ir, prirei
kus, bus šaukiami paskiau, 
kai kitų grupių vyrai regis
trantai bus išrankioti ir pa
šaukti.

Vedę vyrai paskirstomi į 
keturias kategorijas.

SUNKVEŽIMIS MUZIEJUI

Science and Industry muziejaus Jackson parke trans- 
portacijos skyriaus kuratorius D. Cameron Peck sveikina 
Albertą W. Litchfieldą, kurs į muziejų pristatė 1906 m. 
Brush sunkvežimį. Litchfield gyvena Libertyville. Kura
torius daug įvertina šią dovaną muziejui.

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 
VYTAUTO PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur- 
pryzų! Vėl bus Naujas Rekordas ''Draugo" 
Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

n n A u o a s

Pirmajai kategorijai pri
klauso tie vedusieji, kurie 
neturi šeimų ir neturi ką 
nors išlaikyti, kad juos būtų 
galima nukelti į trečiąją, ar 
ba ketvirtąją kategoriją.

Antrajai — kvalifikuoti 
tarnybai, kurie neturi šei
mų, bet kurie turi finansi
niai remti kai kuriuos asme 
nis, tačiau negali būti įskai 
tyti į trečiąją, arba ketvirtą 
ją kategoriją.

Trečiajai — kvalifikuoti 
tarnybai, kurie neturi vai
kų, bet kurie gyvena su žmo 
nomis ir išlaiko namus ir 
kurie vedę prieš 1941 m. 
gruodžio 8 d.

Ketvirtajai — kvalifikuo
ti tarnybai, kurie turi žmo
ną ir vaikus, o kad ir vienus 
vaikus, ir išlaiko namus ir 
kurie vedę prieš 1941 m. 
gruodžio 8 d.

Motoristai perka 
federalinius ženklus

Šiandie, liepos 1 d., visi 
automobilių savininkai per
ka naujus federalinius ženk
lus ir moka penkis dolerius 
už kiekvieną. Tas yra karo 
taksai. Penkių dolerių ženk
las bus geras vieneriems 
metams.

Po septyneriy 
metų sugautas
Oklahoma City, Okla., po 

licija suėmė valkatą. Pasi
rodė, kad tai Jack Ellis, 32 
m. amž., iš Chicago. 1935 
metais jis pabėgo iš Jolieto 
valstybinio kalėjimo. Už va 
gystę jis buvo nuteistas nuo 
1 iki 10 metų kalėti. Atgal 
grąžintas kalėjiman.

Trečiadienis, liepos 1, 1942
------- ------------ ■

X šv. Kryžiaus parapijos 
choras iškėlė gražų sumany
mą ir jau vykdo, būtent, į- 
steigė fondą, į kurį kas sek
madienį nariai aukos. Iš to 
fondo bus perkamos dova
nos choro nariams, tarnau
jantiems U. S. kariuomenėj.

X J. Aleksa, duonos ir 
pyragaičių kepyklos savi
ninkas, 3337 S. Morgan St., 
buvo išvykęs atostogų į Wis- 
consin. Oras pasitaikė vė
sus, todėl ir atostogos buvo 
nekokios: namo grįžo su slo
ga.

X Kun. Antanas Kacevi-
čius, Providence, R. I., Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
vikaras, atvyko į Chicagą 
aplankyti savo mokslo drau
gus kunigus: Ant. Mažukną 
ir Miciūną ir savo pažįsta
mus. Kun. A. Kacevičius per 
kelius metus lankė Tėvų Ma
rijonų seminariją, Hinsdale, 

į III. *
X A. ir E. Statkų, cice- 

riečių, sūnui duota vardas 
Jeronimas. E. Statkienė yra 
duktė plačiai žinomų Juozo 
ir Marijonos Vaičiūnų. M. 
Vaičiūnienė yra ilgametė 
Moterų Są-gos centro sekre
torė.

X Kvainauskas (Kwains), 
2500 W. 45 St., šiomis die
nomis mini penkių metų su
kaktį, kaip sėkmingai veda 
valgomųjų daiktų krautuvės 
biznį. Nors yra jaunosios 
kartos žmogus, bet savo sim 
patingumu jau spėjo sutrauk 
ti didelį skaičių kostumerių.

X Jonas Lukas, žemiausio 
ūgio lietuvis, kuris dabar 
randasi Oak Forest senelių 
prieglaudoj ir eina pasiun
tinio pareigas vyriausiam į- 
staigos daktarui, nuoširdžiai 
dėkoja A. Nausėdai (Chica
goj) už dovaną jo vardadie
nio proga.

X Varg. N. Kuliui, Var
gonininkų Są-gos sekretoriui 
ir “Muzikos Žinių” red., nu
sipirkus nuosavą namą, į jį 
perkelta visas centro ofisas: 
sekretoriatas, knygynas ir 
redakcija. Visi prašomi įsi
dėmėti naują adresą: 1512 
N. Leavitt St., Chioago.

X Jonas ir Josephine Ci
nikai nusipirko namą Down- 
ers Grove, III. ir už mėnesio 
išsikels iš Chicago, J. Čini- 
kienė yra duktė žinomų biz
nierių Milkevičių, kurie il
gus metus gyveno 18-toj ko
lonijoj, o dabar turi biznį 
prie Downers Grove, III.

X Daukšų (Vladas Dauk
ša yra vargonininkas šv. 
Kryžiaus parap.) duktė Eu
genija po sėkmingos opera
cijos jau grįžo namo ir pra
dėjo atlikinėti savo parei
gas. Daukšai turi įsigiję pui
kią rezidenciją Marąuette 
Parke.

X A. Kazlauskas, 2522 W. 
45 St., sunkiai ligos vargi
namas. Priežastis — širdies 
susilpnėjimas. Tiktai stropi 
dr. J. Simonaičio priežiūra 
teikia vilties, kad ligonis pa
sveiks.

X J. Aukškalnis, “Drau
go” agentas Garyje, su sū
num žada ateinančioms šven 
tems išvykti į Detroit, Mi
chigan, paskui dar užsukti 
į Cleveland ir grįždamas na
mo sustoti So. Bend, Ind., 
pas kun. V. Vaičiulį. Be sve- 
čiavimos, J. Aukškalnis ža
da pasidarbuoti ir “Drau
gui.”


