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Voronežas Paimtas! - Skelbia Naciai
NACIAI BIJO SUKILIMŲ.

Nuo nacių iš Vokietijos
pabėgęs prof. Albert A.
Brandt žurnale Mercury ra
šo, kad nacių vadai pačiame
Reiche bijo gyventojų suki
limo ir civilinio karo. Dėl to
jie yra gerai pasiruošę. Anot
Brandt, naciai pasirengę
prie masinių žudynių, jei de
speracijos slegiami vokie
čiai gyventojai staiga sukil
tų prieš nacius. Schwarze
Korps 50 divizijų paskirsty
ta strateginėse vietose ir
dieną naktį budi, kad ir ma
žiausią žmonių pasipriešini
mą šie garnizonai brutaliai
nuslopintų. O sukilimai ga
limi, ypač jei Hitlerio armi
jos vienam, ar kitam karo
fronte būtų nugalėtos
Kai kas mano, kad visa
vokiečių tauta gerbia ir re
mia Hitlerį visuose jo žy
giuose. Taip nebuvo ir nėra.
Dešimtys milijonų vokiečių
yra nusistatę prieš Hitlerį
ir jo nacių partiją. Ir tik
laukia progos juo ir jo pa
kalikais nusikratyti.

RommelĮ privertė
pasitraukti atgal

U. S. orlaiviai virš "Tokijo"

Vokiečiai skelbia perėję
keliose vietose Dono upę

KAIRO, liepos 7d.—Britų
komunikatas šiandie paskel-i
bė, jog dėl nuolatinio arti
lerijos ir aviacijos bombar
davimo ašies pajėgos priver
stos buvo pasitraukti dar
toliau į vakarus nuo EI Alamein pozicijų.
Bendrai karo veiksmai
Egipte daugiausia susidėjo
iš artilerijos apsišaudymo.

Vokiečių laimėjimo kelias nuklotas la*
vonais, skelbia rusai. 247 vagonai su*
žeistųjų pasiųsta Vokietijon

BERLYNAS, liepos 7d.—
Vokietijos radio šiandie pa
skelbė, jog vienas Amerikos
sunkusis kruzeris ir 28 pre
kybiniai laivai nuskandinta
šiaurės vandenyse, tarp
Špitsbergeno ir Norvegijos
'
šiaurės krantų.
C'Drauiras'' Acme telepnotoi
U.
S.
armijos
lakūnų
mokyklai,
Midland,
Tex.,
parūpinta
Japonijos
sostinės
Tokijo
(Šie vokiečių pranešimai
niekur kitur nepatvirtinti. miniatūra. Ir mokslinami ldkūnai pratinam i, kaip bombonešiais bombarduoti tą mies
Kiek anksčiau naciai buvo tą, kad bombos kristų į gyvybingas jo karo pramonės dalis. Studentai lakūnai gauna
paskelbę nuskandinę 18 są idėją, kaip Tokijo atrodo iš oro.
jungininkų laivų šiaurėje,
kai tikrumoj nuskandinta
Fortai išsprogdinti
buvo šeši).

Per penkis metus Kinijoj
žuvo milijonas japonų

radio pagalba

CHUNGKKINGAS, liepos 1,000,000 japonų kareivių ir
LONDONAS, liepos 7d.—
7d.
—
Armijos
atstovas
šian

1,500,000 japonų karių su- Šiandie Romos radio paskel
VIENI GRIUVĖSIAI.
die
pareiškė,
jog
į
penkis
žeista.
Vokiečių laikraščio Frank
bė, jog prie Sevastopolio
furter Zeitung koresponden LONDONAS, liepos 7d.— metus karo su Kinija žuvo
šeštieji Kinijos-Japonijos esamus Maxim Gorki ir Intas iš Rusijos fronto patvir Šiandie paskelbta, jog Jung
karo metai prasidėjo geres kerman fortus rusai išsprog
tina pranešimą iš Maskvos, tinių Valstybių aviacijos vir
nėmis perspektyvomis Kini dinę radio pagalba.
kad Sevastopolio tvirtovė ir šininku Europoje paskirtas Keis prancūzus darbi jai, nes ji susilaukė aiškios
Romos radio nepaskelbė
miestas pakeistas vienais maj. gen. Carl Spaatz.
paramos iš Amerikos, kai ar rusai šiuos fortus išsprog
griuvėsiais. Gatvėse auto
ninkus į belaisvius
aviacija pradėjo platesnius dino tik tada kai vokiečiai
Gen. Spaatz apdovanojo
mobiliu važiuoti neįmanoma.
juos okupavo ar anksčiau.
VICHY, liepos 7d.—Vichy veiksmus prieš japonus.
Distinguished
Service
kry

Viskas išgriauta ir sunai
vyriausybės pirmininkas La
kinta artilerijos šoviniais ir žiais tris įgulos narius, ku valis pats prisipažįsta, jog Masiniai Susirinkimai.
Amerikiečiai pašovė
rie
dalyvavo
Amerikos
avi

lėktuvų bombomis. Išlikusi
sunku surasti savanorių
Visoje Kinijoje šeštieji
gyventojų dalis gyvena uolų acijos atakoje Vokietijoje darbininkų darbams Vokie karo metai pradėta masi 65 japonu orlaivius
CHUNGKINGAS, liepos 7
urvuose, nes mieste nėra nė liepos 4 d. Apdovanotųjų tijoj ir todėl esą galima, kad niais susirinkimais, para
lakūnų
orlaivį
valdė
kap.
mažiausios pastogės. Patys
jie bus iškeičiami į karo be dais ir sporto iškilmėmis. d.— Pranešimai iš fronto
naciai pripažįsta sovietų Charles C. Kegelman. Apdo, laisvius.
šiandie paskelbė, jog savo
garnizono nepaprastą nar- i ™notieji yra second lieut.
Visur
kinų
kalbėtojai
pa

pirmosiose atakose ant ja
Jis pareiškė, jog Vokieti
sumą ir ištvermę taip ilgai i Randa11 M' Dorton' Jr; “Su jos belaisvių stovyklose iš reiškė tautos nepalaužiamą ponų okupuotų Hankow ir
ginti.. Sevastopolio paėmi-į Robert L. Golay; ir sgt. Ben rinkta 5,000 parncūzų belai valią kovoti, kol iš Kinijos Canton aerodromų Ameri
kos lakūnai sunaikino še
mas, naciams baisiai daug nie B. Cunningham.
svių, kurie būsią grąžinti bus išvyti japonai.
kainavo. Ką gi jie laimėjo?
namo, jei susiras užtenka Gen.! Chiang Kai-shekas šiasdešimt penkis japonų or
Tik vienų griuvėsių kalvas.
mai prancūzų savanorių dar pareiškė tautai, jog “Kinija laivius.
Įr
Šių aviacijos laimėjimui
bininkų.
jau nebekovoja viena” ir
NACIŲ PINIGAI
Lavalis yra viešai pareiš “priešo sunaikinimas bus padrąsinta kinų kariuomenė
UKRAINOJ.
sustiprino savo atakas. Ko
LONDONAS, liepos 7d— kęs norįs, kad Vokietija lai- aiškus” netolimoj ateityj,
Berne, Šveicarijoje, iš Ber šiandie Anglijos informaci mėtų ir pabrėžęs anksčiau,
voje prie Tsungjen, šešias
lyno gauta žinia, kad vokie jų ministeris Brendan Bra kad nuoširdesnis bendradar Tuo tarpu japonai paskel dešimt penkios mylios į pie
čių centralinis bankas Uk sken pareiškė žemesniesiems biavimas užtikrinsiąs Pran- bė, jog per penkis karo me tus nuo Nanchango, Kiangsi
tus 5,000,000 kinų nukauta, provincijoj, kinai nugalėjo
rainoj išleido ten apyvarton parlamento rūmams, jog An cūzijai garbingą ateitį.
sužeista ir suimta, o japonų japonus. Toli į šiaurę, netoli
naujus popierinius pinigus, glija nebesiųs daugiau Ame
Todėl, pasak jo, dėl Pran Kinijoj žuvę tik 111,111.
Honan-Shansi pasienio, ki
vadinamus “karkowa n e c.” rikon britų paskaitininkų ir cūzijos ateities laikina dar-Į
tas kinų kariuomenės dali
Jų vienata yra vienas rublis publicistų, kurie gaudavę bininkų ekspatriacija esąs
(apie 20 centų). Spaudinti: instrukcijas skleisti propa labai menkas pasišventimas. Atmušė japony orlaiviu nys pravedė atakas, kurios
sunaikinta bent 1,700 japo
vokiečių ir ukrainiečių kal gandą apie Angliją, nes tai
ataky
N.
Gviėnjoj
bomis. Nauji pinigai pakei- darydavę daugiau žalos, ne
nų.
Naciai
skelbia
nuskan

čia sovietų rublius. Jie bus gu gero. Rūmai šį pareiškiGen. MacArthur štabas,
Nebeskelbs karo
verti taip ilgai, kaip ilgai mą labai maloniai priėmė dinę 28 U.S. laivus
liepos 7d.—Pranešama, jog
ten naciai vyraus. Paskui Ministeris taip pat pareiškė,
vakar japonai vėl atakavo išradimo paslapties
BERLYNAS, liepos 7d.—
žmonės iki gyvojo kaulo bus jog vienas žymus amerikie
sąjungininkų bazę Fort Mo LONDONAS, liepos 7d.nuskriausti.
tis jam pabrėžęs, kad 8 nuo Berlyno radio paskelbė karo resby, Naujojoj Gvinėjoj,
šimtis Amerikos visuomenės vadovybės pranešimą, jog bet sąjungininkų orlaiviai Karo biuras buvo paskelbęs
yra nepagydomai antibritiš- pakartotinos britų tankų drąsiai sutiko 20 japonų šiandie viešai paskelbsiąs
BUS DAUGIAU
RACIJONAVIMŲ.
kas ir tik “graborius juos atakos EI Alamein kovos bombanešių ir lydimųjų or nepaprastą išradimą kovai
prieš priešo orlaivius. Lon
zonoje atmuštos ir esą su
Kongreso žemesniuose rū-• tegalėtų išgydyti.”
laivių ir sulaikė japonų ata dono laikraštis Daily Mail
naikinta 27 britų tankai.
muose iškelta aikštėn, kad .
ką. Nuostolių nepadaryta. kreipės į karo vadovybę nuo
(Tačiau vokiečiai teskel
vienerių metų bėgy bus im- jami, nesakoma, kad žmonės
tąsi dar penkiolika daugiau nesusimestų pirkti ir krauti, bia tik apie gynimosi veiks Komunikatas parei š k i a, šio žingsnio susilaikyti.
gyvenimui reikalingų daik- šiandie racijonuojami: cuk- mus ir apie bet kokias marš. jog kulkosvaidžiais pataiky Pagaliau cenzūra skelbimą
tų racijonuoti. Tarp jų bū rus, gazolinas, automobiliai, Rommelio kariuomenės ata ta keliolikai japonų bomba apie naująjį išradimą sulai
sią ir valgomųjų produktų. padangos ir rašomosios ma- kas karo vadovybės komuni nešių ir žuvęs vienas sąjun kė. Išradimas esąs išbandy
tas ir davę labai gerų vaisių.
gininkų orlaivis.
katas nieko nesako).
Kokie daiktai bus racijonuo- šinėlės.

U.S. aviacijos viršinin
ku Europoj gen. Spaatz

Nebesiųs britų
propagandistų į U.S.

BERLYNAS, liepos 7d.- Rostovo geležinkelį.
Vokietijos radio paskelbė, Vokiečiai taip pat skelbia,
nacių karo vadovybės pra jog vakar dieną pereita Do
nešimą, jog vokiečiai užėmė no upė keliose vietose.
Voronežą, svarbų Maskvos Vokiečių komunikatas pa
reiškia, jog viena nacių tan
kų divizija sunaikinusi še
šiasdešimt vieną rusų tanką
ir jog “priešo kontratakos
NEW YORKAS, liepos nugalėtos.”

Vergai pardavimui!

7d. — Londono radio pas
kelbė Stockholmo spaudos
pranešimą., jog rytų Europos darbininkai parduo
dami Vokietijos darbda
viams nacių specialiam
vergų turguje.
Šiuo metu Vokietijos
darbdaviai gali nusipirkti
darbininką iš valstybės ir
nebeturi mokėti darbinin
kams viršlaikio, duoti po
ilsio dienas ar ligos pašal
pas ir tuo pačiu laiku gali
mokėti daug žemesnį atly
ginimą, negu vokiečiams
darbininkams.
(Netektų nustebti, kad
šių 20-jo amžiaus vergų
tarpe atsirastų ir lietuvių,
nes jau anksčiau buvo
pranešta apie priverstinus
darbus “Ost’ando” žmo
nėms, jų tarpe ir lietu
viams).
Nacių darbo fronto vir
šininkas Dr. Ley yra pa
reiškęs, jog “lenkai dar
bininkai gali gyventi tik
kaip antros klasės žmo
nės, tarnaują vokiečių in
teresams.”

Kovos Prie Rževo.

Pasak nacių, rusai atmuš
ti iš savo pozicijų “plačiu
frontu” Rževo apylinkėje,
120 mylių į šiaurvakarius
nuo Maskvos.
Komunikatas parei š k i a,
jog rusai pradėję ofensyvą
Orelio apylinkėje, kur vokie
čiai kontratakoje sunaikinę
dvidešimt rusų tankų. Sun
kios kovos tebevykstančios.
Kelias Nuklotas Lavonais.
MASKVA, liepos 7 d.—
Vokiečių mekanizuotos ka
riuomenės daliniai visu įnir
timu veržiasi Voronežo lin
kui, palikdami kelius nuklo
tus lavonais.
Tass paskelbė pranešimą
iš fronto, kuriame pareiš
kiama, jog “šeši traukiniai,
viso 247 vagonai, pilni su
žeistųjų jau išsiųsti vokie
čių užnugarin.”
Voronežas Tebesilaiko.

Sovietų pranešimai iš fron
to duoda suprasti, jog Vo
ronežas dar tebesilaiko ir
tebėra rusų rankose.
Tačiau rusų pranešimai
skelbia, jog priešas keliose
vietose perėjo “svarbią van
dens liniją” (matomai Do
ną).
Jei vokiečiai perėjo Doną,
tai jie šiuo metu jau yra 50
VVASHINGTON, liepos 7 mylių giliau Rusijoj negu
d.—Vyriausias valstybės gy- 1941 metų rudenį buvo.
nyjas Francis Biddle, pažy Netrukus ims jaunuo
mėdamas, jog dabar“yra ka
ras ir mes kovosime visais lius karo tarnybai
turimais ginklais,” šiandie VVASHINGTON, liepos 7
paskelbė, jog dvidešimt de d. — Senatorius Reynolds iš
vyni vokiečių bundo nariai N. Carolina, pareikšdamas,
astuoniose valstijose apkal jog mes laimėsim karą, nors
tinti federalės “grand jury” reiktų ir 10,000,000 kariuo
New Yorke kovai prieš gali menės, pareiškė manąs, kad
mus sabotažninkus.
jaunuoliai tarp 18 ir 19 me
Beveik tuo pačiu laiku tų bus šaukiami kariuome
pradėta denaturaliza c i j o s nėn dar prieš šių metų paprocedūra prieš dvidešimt haigą.______________
septynis bundo narius.
Tuo tarpu Washingtonc VVASHINGTON, liepos 7
karo pareigūnai ruošiasi d.—šiandie Kinija vėl krei
slaptam karo teismui aštuo pės { sąjungininkes tautas,
nių suimtųjų nacių satotaž- kad pirma turėtų būti suda
ninkų, kurie iškeldinti Ame rytas “antras frontas” Pa
rikoje vokiečių submarinų. cifike, o ne Europoj..

Apkaltino 29 naciu
agentus Amerikoj

MEXICO CITY, liepos 7d
BERLYNAS, liepos 7d- — Meksikos vyriausybė ui
Berlyno radio paskelbė, jog darė vokiečių centrą, kur
Italijoj susidaręs arabų le- huvo duodama vokiečių kalgijonas kovoms Afrikoje.
obs pamokos dykai.

D BAU GAS

Trečiadienis, liepos 8, 1942

10543 Stulgytė, Gražina State Controler), born 1900,
TĖVUKAS TARNYBON
Lietuviai demokratai
Moteris sunkiai
(Vincas), 10, res. Rokiškis. physician.
10569
Šakenytė,
(
Kons

10544 Stulgytė, Audronė
(Vincas), 3.
tantinas), born 1929, stu- svarstys svarbius
apdegė
10545 Šabanas, Jonas dent.
(Jonas), 32, farmer, res.
10570 Šakenis, Romualdas klausimus
Sunkiai sužeista Mrs. Eve
(Tęsinys)
Vikanai švenč.onys.
(Konstantinas), born 1932,
lyn Mayer, 42 m. amž., 8316
10501 Sužiedelienė, Bronė i res. Vilnius
10546 šabanavič.us, Juo student.
Bridgeport. — 11-to Kar
(Jonas), 35, housewife, res.
10522 Svitutytė, Marija, zas (Adomas), 40, res. Lau10571 Šadeika, Antanas, do Lietuvių Demokratų or
So. Hermitage avė., užsiliep
Kaunas.
24, vvorker, res. Mikalaus mėnai Želva.
45, agronomist, res. Pagrun ganizacijos mėnesinis susi
1 snojus jos drabužiams šil10502 Sužiedelytė, Liudvi kai Kalvarija.
10547 Šabanavičius, Leo- džiai Rokiškis.
rinkimas
įvyks
liepos
9
d.
j dant vandenį. Paimta į Lika (Juozas), 2.
10523 Svolkenas, Stasys nas (Juozas), 15, student.
10572 šadeikienė MajausLietuvių
Auditorijos
svetai

10503 Svalkienė, Teresė (Juozas), 34, faimer, res.
10548 Šabanav.čiu3, Vy- kaitė, Valė, 40.
ttle Company of Mary ligo
nėj,
3133
So.
Halsted
St.,
(Juozas), 57, housevvife, res. Drobiškiai Šėta.
tautas, 13.
10573 Šadeikaitė, Halina,
ninę. Jos vyras yra polici
10524 Sveikus, Kazys, 34,
Visi nariai atsilankykite ir
Žeimiai.
10549 Šablinskas, Jonas, (Antanas), 16, student.
ninkas.
10504 Sveikackas, Jonas, farmer, res. Giadiškiai Mai- 35, re3. Gūrai Vilnius.
10574 Šadeikaitė, Lialė, naujų narių prašomi atsi
35, teacher, res. Talkuškiai šiogala.
10550 Šabonievičius, An 11.
vesti, nes dar vis eina na
LIETUVIS DAKTARAS
10525 Svolkus, Jonas, 32, tanas, 55, landovvner, res.
Onuškis.
10575 Šadukienė, 60, res. rystės vajus.
OPTOMET RISTAS
10505 Sveikackas, Dau farmer.
i Kaunas.
Vilnius.
Susirinkime
bus
patiekta
Pritaikina akintas
10526 Svolkienė, Barbora,
mantas (Jonas), 5.
10551 šabonievičienė, Ali10576
šaduškis, .Jonas
pikniko
apyskaita
ir
svars

atsakomingai
ui
10506 Sveikackienė, Sta 64, housevvife.
(Jonas), 21, farmer, res.
ma, 35.
prie
inam
ą
lraltiĄ
tomi svarbūs klausimai.
10527 Svirbitavičius, Bo 10552 šabonievičius, Bah- Miškiniai Giedraičiai.
sė (Juozas), 32, housevvife.
10507 Sveikackaitė, Lai leslovas (Feliksas), 21, sol- danas, 10.
10577 šalčiunas, Jonas
Korespondentas
TOS F. BUDRIK
mutė '(Jonas), 7.
dier, res. Graudžiščlai Pa10553, šabunas, Vladas (Jonas), 36, teacher, res.
KRAUTUVĖJE
10508 Šveikauskas, Kazys baiskas.
(Antanas), bot n 1907, poli-, Dusmenai Onuškiai.
Mūsų gyvenimas yra pa
(Kristupas), 46,
farmer,
10528 Svistonovlč, (vvith ceman, res. Kaunas.
10578 šalč.ūnienė, Anelė našus į degantį švyturį, ku
3241 So. Halsted St.
(“Draugas”
Acme telephoto)
res. Šiulenai Daugėliškiai. 3 children — 11, 15 & 17
10554 Šabunas, Stepas (Antanas), 31, teacher.
W.
W.
Anderson,
Clinton,
Telefonas:
10509 Sveikauskienė, far years old), Vytautas, 42, (Karo.is), 40, bus.nessman,
10579 Šalčiūnaitė, Gražu ris anksčiau ar vėliau su Ia., 45 m. amž., atsisveikina
degs. (Joseph v. Eotvos).
met*.
!res. Vilnius.
tė' (Jonas), 7.
res. Vilnius.
Calumet 4591
10510 Svetopolk-Mirskie10529 Svistonovičienė, Va
10580 Šalčiūnaitė, Birutė
10555 šakalis, Antanas
Išviršinis švarumas yra su savo dukraite -(anūke)
DHL RADIO PATAISYMO
nė, Marija, 34, physician, lerija, 38, res. Vilnius,
(Juozas), 55, farmer, res. (JbhMO, 10.
Judy Anderson. Pašauktas
vidujinio tyrumo laidas.
PASAUKITE:
res. Vilnius.
10530 Svitkauskas, Juo- Neliubiškis Jūžintai.
10581 Šalčius, Juozas (Jo
(Ruckert) karo tarnybon.
YARDS
SOftft
10511 Sveckienė, Liuda, zas, 50, res. Šiauliai.
10556 šakalįenė, Emilija nas.), 30, army sergeant,
53, housewife, res. Samo10531 Stundžienė, Veroni (Jonas), 35, housevvife.
•i
res..i Vilnius.
bas, 45, employee, res.
Draugystės
Palaimintos DR. G. SERNER
šiškis Svėdasai.
ka (Jonas), 29, housevvife,
lotii
10582 šalčius, Motiėjus
10557 Šakalis, Algirdas
Šiauliai.
10512 Svičiulis, Antanas, res. Pilkėnai Tauragė (vvith (Afitanas), 14, student.
(Antanas),
farmer, res.
į Lietuvos pusmetinis susirin LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
10596 Šalkauskas, Alek
42, army officer, res. Vil 6 children).
10558 šakalis, Vytautas Dambrava Prienai.
kimas įvyks trečiadienį, lie
25 metų patyrimas
nius.
10532 Stundžia, Anicetas (Antanas), 11, student.
10583 Šalčiuvienė, Ona sandras (Stanislovas), 35,
Tel. Yards 1829
į jurist, res. Šakyna Gruz pos 8 d. Chicag-os Lietuvių
10513 Svechovskaitė, Iza (Vincas), 5.
10559 Šakalytė, Dalia (Motiejus), 69, farmer.
Pritaiko Akinius.
Auditorijoj, 3133 S. Halsted
belė (Juozas), 14, student,
10533 Stundžia, Kazys (Antanas), 7.
Kreivas Akis
10584 šalčiutė, Danutė džiai.
10597
Šalkauskienė-EdriIštaiso.
res. Nemakščiai.
(Vincas), 2.
10560 Šakalytė, Zita (An- (Motiejus), 7.
St., 7:30 vai. vak. Visi na
gevičiutė,
Janina,
40,
house

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
10514 Svechovskienė, Ste
10534 Stundžia, Jonas (Jo tanas), 5.
10585 Šalčius, Juozas-Alriai dalyvaukite, nes bus
vvife.
3401 SO. HALSTED ST.
fanija (Matas), 45, house nas), 2.
10561 Šakalis, Danielius fonsas (Motiejus), 3.
kampas 34th St.
10598
Šalkauskienė,
70,
svarbus
susirinkimas.
vvife.
10535 Stundžia, Edmun (Antanas), 2.
10586 Šalčiuvienė-Kleizai,
Valandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
10515 Svencickienė, Jad das (Jonas), 10.
10562 šakelas, Juozas, tė Matilda (Jonas), 30, rėš. Mažeikiai.
Lucille b. Dagis, rast. | Trečiad. ir sekmad. pagal sutartį
10599 Šalkauskas, Adol
vyga (Teresas), vvorker, res.
10536 Stundžia, Vytautas 32, res. Vilnius.
housevvife,
res. Revuona
fas (Pranas), 43.
Vikrius.
(Jonas), 11.
10563 šakėnas, Juozas, Prienai.
10600 Šalkauskienė, 40,
LIETUVIAI DAKTARAI
10516 Svencickaitė, Stefa 10537 Stundžia, Juozas 40, army officer, res. Kau
10587 šalčiutė, Nijolė
housevvife.
nija, 17.
(Juozas), 29, teacher, res. nas.
(Motiejus), 7.
(Bus daugiau)
DR. P. ATKOČIŪNAS TaL YARda 8146
10517 Svilas, Benediktas Vilkaviškis.
10588 šalčiutė, Danutė
10564 Šakenis, Vladas
(Bolys), 45, employee, res.
DR. Y. A. ŠIMKUS
10538 Stukytė, Olga (Juo (Juozas), 32, farmer, res. (Motiejus), 5.
DANTISTAS
Musninkai.
zas), 27, res. Kaunas.
*L0589 Šalčius, Juozas
1446 So. 49th Court, Cicero
Veleniškiai Vabalniškas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Būkit Malonūs
10518 Svilas, Pranas (An
10539
Stukaitė, Anelė
1065 Šakenienė-Gurkytė, (Motiejus), 3.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
ir Penktadieuiais
AKIMS !
tanas), 27, vvorker, res. Kur (Pranas), 17, res. Biržai.
Valerija (Pranas), farmer.
10590 Šahnskas, Juozas TikSAVO
744 West 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M
viena pora aklų visam gy
šenai. > >.
10540 Stukas, žibuntas
10566 šakenytė, Danutė (Antanas), 30, agronomist, venimui.
Saugokite .tas. leisdami
3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
išegzaminuoti Jas moderniškiausia
10519 Svilas, Jurgis (Be (Pranas), 19.
(Vladas), 8.
res. Varniai Telšiai.
metodą, kuria regėjimo mokslas
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
gali suteikti.
nediktas), 14, res. Viršuliš10541 Stundžienė, Elena,
10567 Šakenis, Konstanti
ir Šeštadieniais
10591 Šalkauskas, Euge
šventadieniais 11-12.
85 METAI PATYRIMO
Valandos' 3 — 8 popiet.
kis Musninkai.
24, farmer, res. Pilkėnai nas (Pranas), born 1881, nijus (Petras), born 1891, pririnkime
akinių, kurie pašalina
visa akių (tempime. . .
TeL OANal 5969
•' 10520 Svilienė, Bronė Tauragė.
engineer, res. Veleniškiai director, res. Rokiškis.
DR. F. C. VVINSKUNAS OR. WALTER J. PHILLIPS
(Julius), housevvife.
10542 Stukas, Pranas Vabalninkas.
10592 Šalkauskienė, Feli Dr. John J. Smetana
10521 Svin:ar3ka, Juzefą (Petras), 43, teacher, res. i 10568 šakenienė, Stanisla cija, 49, nurse.
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
(Stepas), born
2158 West Cermak Road
nūn, Biržai
10593 Šalkauskas, Jurgis
OPTOMETRISTAI
Ofisas ir Rezidencija:
Ofiso t«L OANal 3345
(Eugenijus), 17, student.
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—0
1801 So. Ashland Avenue
2155 West Cermak Road
Seredoj pagal sutarti.
18-tos
10594 Šalkauskas, Vladas, Telefonas:Kampas
CANAL OA23, CbJcagc
Res.: 7004 So. Falrfleld Avenue
OFISO VALANDOS
born 1904, electro-tcchni
OFISO VALANDOS:
Res. teL: KEMOoek 3160
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
cian, res. Kaunas.
Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m.
ANTRAS OFISAS
iki 7 Oš ®. m
Tel. YARda 8346
10595 Šalkauskas, Joku2017 So. VVestern Avė.

LKTUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

^5’

DABAR Laikas Apmąslyl Taupumą

'
■■■■
I II
Palyginkite ir patyrinėkite mūsų INSURED SAVINGS planą. Jūs jame
ir pastebėsite, kad mes jums siūlome GAUSŲ UŽDARBĮ, kuris yra moka
mas kas pus-metį, Sausio ir Liepos mėnesiuose su APDRAUSTU SAUGUMU.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0036
Bscidendjos taL: BEVerly 8344

SR. L DUNDOUS

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė.
Chicago, UI.

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mės

Kviečiame

Jus, nežiūrint ar Jūs esate biznio įstai
gų atstovais ar paprasti darbininkai, atidaryti taupymo sąskaitą mūsų įstai
goje.

Į šią Federalinę įstaigą, sulyg val
stybės įstatymais, yra leidžiama pavie
niams asmenims, korporacijoms, trustisams, draugijoms ir tratentaimėms
organizacijoms investuoti savo fondus.

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
Trečiadieniais : pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

4157 Archer Avenue

Si įstaiga yra čarteriuota (Chartered) ir tvarkoma U. S. Valdžios.

Bes. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehill 061?
<1
Office taL KHMlock 4048

DR. J. J. SIMONAITIS

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1700
STANLEY W. ROPA,
Execritivc Vice-Prcsidrnt

WEST

21s+

STREET

riet
Northwest Corner
CANAL 54bo 21 st St. and So. Paulina St.

arti 47th Street
vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8757 So. Western Avė.

DR. S. BIEŽIS

Telefonas CANal 4796

TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien
Ofiso Tel................

VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:
, Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DA. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

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

2201 West Cennak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-troa lSkos)

2423 West Marąuette Rd.
______________________________

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
karais ofisas uždarytas.

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

OR. STRIKO

REZIDENCIJA:

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 0 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Nedaliomis pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Namų taL PROspect 1930

8241 West 66th Place
TeL REPublic 7868

1913 So. Halsted St

DR. S. R. PALUTSIS

(Mat. 10,

22).

DR. MAIHHOE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR 0HEBUBGA8

DR. r. Z. ZALATORIS

Kamp. 15tos gat. h* 49th Ct

4631 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
8 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Ofiso Tol.: Yards 0994
Res. Tel.: Kemvood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. A. J. DERTASH

Kur kws yra geriau turėti
Išmintį, negu aukftą.
Km bus Ištvermingas Iki
galuL tas bus išgelbėtas.

Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Sekmadieaiaia taipgi pagal sutartį. Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 8 iki G
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.
Rea. telefonas SEElay 0434.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
TaL Cicero 1434

Tel Cicero 1484
Reaidendja: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Rrz. Tel. LAFayette ft<MH
4 iki B vai. vakar*.
Ofiso Tel. LAIYETTE 3219
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Emergcney KEDZkE 2868
Ofiso vaLi ano 1-3; nuo 6:30-8:90 Tel.: HEBHJIUK 2001

756 West R5tti Street

TaL UDiray 8BM

TsL OANal 0267
Res. teL: PROspect 6659

1821 So. Halsted Street

TsL YARda 6931.
Ras.: KHNwood 8107.

PEOPLES FEDERAL SAVINGS

DANTIBTA8

4645 So. Ashland Avenue

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
OFISO VALANDOS:
rais pagal sutartį.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak.. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį
Tai. OANal 6123

PHYSICIAN AND 8UBGB0N

Kiekviena sąskaita yra atskirai ap
drausta (insured).

DR. G. VEZEUS

DR. JOSEPH KELLA
DANTI8TAS

6558 So. Western Avė.
.

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

vai. vak.: trečiadieniais nuo »SS

lU Uill aal<

(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737
Namu telefonas VIRginia 3421

OFISO VALAM DOS t

Kasdien ano 9:00 vai. ryto Iki 9:00

DR. A. JENKINS

Tikrą draugą tik bėdoje
pažinsi.

REMK1TE “DRAUGI”

DBBGffKB

Tračladisnte, liepos 8, 1942

Kaip skelbia britų
macijų biuras, Britanijoje yra 33,000,000 gyventojų tarp
14 ir 65 metų amžiaus. Iš
jų 22,000,000 dirba karo pra
monėje, tarnauja kariuome
nėje ir yra civilinių apsau
gos kadruose. Pramonėje dir
ba 5,500,000 moterų. 77’/2
nuoš. britų berniukų ir 67’2
nuoš. mergaičių tarp 14 ir 17
metų dirba karo pramonėje.
Per metus Britanija paga
minanti 257,000 tankų ir ki
tus motorizuotus vežimus.
Per metus pagamina 40,000
patrankų. Dalis tankams ga
mina net 6,000 nedidelių fa
brikų.
Britų karo kalvė baisi, o
ji dar galingesnė Ameriko
je. Anksčiau ar vėliau na
t "Draugas" Acme tnlepbotol
I
Kiška uoste, Aleutų salose, dega japonų transportinis laivas, kurį bombomis apmė ciai, japsai turės suklupti
tė Amerikos bombanešiai. Laivas sudegė ir nuskendo. Paveikslą padarė U. S. laivyno prieš tą triuškinančią plieno
masę.
< a|
lakūnas. (Official U. S. Navy photo from Acme telephoto).
):I

Išvažiavimas atnešė
pelną

CLASSIFIED

Buvusiam provokiečiui
infor leista grįžti namo

Plienas kovoms

AMERIKOS BOMBOS ALEUTl’OSE

Lietuviai pagerbs
teisėja J. Zūrį

Bridgeport. — Liepos 5 ’ Cook apskrities Lietuvių
d. Labdarybės ūky Katali- J Demokratų Lyga paskelbė
kų Federacijos 26 skyrius galutinus metinei “golfo die
turėjo išvažiavimą. Suvažia nai” pasitvarkymus pagerb
vo daug žmonių. Juozas Bag ti teisėją Joną T. Zūrį rug
donas, 808 W. 33 PI., troku piūčio 19 d. Evergreen Coun
nuvežė darbininkus ir kele try klube, 92 gat. ir Westą keleivių.
tern avė.
Programoje bus golfas,
Visas šio išvažiavimo už
darbis liko paskirtas para kortavimas ir vakarienė su
pijos jubiliejui. Pelno liks ji šokiais. Rezervuotų vietų
bus skirta kreipiantis tele
arti $100.00.
fonu Republic 2742 po 7:00
Tame išvažiavime labai vakaro.
nuoširdžiai darbavosi: Ant.
Al. G. Kumskis, Lietuvių
Vaišvilienė, M. Okunienė, O.i
Demokratų Lygos prezidenJackienė, J. Mačeikienė, O.
v. _ _ _ ,
, ■ - tas, yra tos pramogos geneMilasiene, O. Bendauskiene,
.
. ,
,
J. Budrevičienė, O. Seklec- ralln13 Pirmlnlnka3' J° Pa’
kienė, A. Stočkienė, J. Bud- dSj£'Jais yra John L' Yatis'
revičius ir S. Trumpulis.
? Z Va Sa?le; Br“no Smar'
dock, Norbert Tumavick,
Šio išvažiavimo rengimo Frank Woldat, William Pokomisija buvo: A. Banis, J. ppel įr Konstant Savickas.
Šliogeris ir V. Balanda. Pre
latas M. L. Krušas nors men
MAKE
kos sveikatos, bet teikėsi ap
EVERY
lankyti pikniką, ka3 rengė
PAY DAY
jams ir dalyviams davė daug
f X* BOND DAY
gero ūpo.
Korespondentas

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Chicagoj 6 tiltai
bus pertaisyti
Chicagos mayoras Kelly
gavo iš Washingtono užtik
rinimą, kad karo departa
mentas finansuos čia Chica
go upės pietinės šakos šešių
tiltų pertaisymą, kad juos
padaryti iškeliamaisiais ka
ro laivams praplaukti
Šie tiltai bus pertaisyti:
Western, California, Kedzie,
Cicero ir Harlem avės. ir
Pulaski road. Pertaisymas
atsieis 840,000 dol.

Invest ųour moneų in
Stata
WAR» BONDS AND STAMPS!

Mayoras šį klausimą įtei
kė miesto tarybai.

ANTANAS YOCAS

Kaip atsirado tankai

7W

VlG BANK'S 0A/SAFC/

+ A.

Mirė liepos 7 d., 1942 m., 5
vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo Iš
kaulių apskr., Kuršelntų par.
Šiaurumaičlų kaimo.
Amerikoje išgyveno '33 m.

Yra pasakojama, kad Angli
joje pirmose Didžiojo Karo
dienose tankai buvd labai
slaptai dirbami ir net patys
fabriko darbininkai nežinojo
kas per karo ginklas ar prie
taisas. Fabrikų viršininkai
aiškino, jog tai būsią nau
jieji “vandenio vežimai ar
tankai” Egipto karo lau
kams. Kai tiesa buvo suži
nota, darbininkai vistiek va
dino naujas milžiniškas ka
ro pabaisas “tankomis”. Var
das pasiliko iki šiai dienai
visose kalbose.

HELP WANTED — MOTERYS

LISABONA.— “Deutsche
Zeitung im Ostland” rašo,
kld (latvių) generaliniam
vidaus reikalų direktoriui
pasiūlius, Vokietijos reicho
ministeris okupuotiems Ry
tų kraštams leido grįžti į
Latviją pastoriui Andrėj s
Niedra. Toliau laikraštis
sako: “Tokiu būdu grįžta
latvių patrijotas, kuris nuo
lat varė į Vokietiją orien
tuotą politiką, šią politiką
vėlesnė raida visiškai patei
sino.” A. Niedra, turįs virš
70 metų amžiaus, politika
nebeužsiimsiąs ir gyvensiąs
savo šeimos tarpe.

Tenka pastebėti, kad pas
torius A. Niedra 1919 metų
pabaigoje surengė vokiečių
pagalba pučą prieš tuometi
nę K. Ulmanio vyriausybę
Pučo išvadoje susidarius
vyriausybei sugriuvus, A.
Niedra pabėgo Vokietijon,
kur ir apsigyveno. Po kelerių metų jis sugrįžo Latvi
jon, kur buvo nuteistas už
valstybės išdavimą. Vėliau
amnestuotas, jis vėl sugrįžo
Vokietijon, kur (Rytprūsiuo
se) pastoravo.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias ištnoklnslm.
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus.
Atsišaukdamos kreipkitės prie ROLAS PALUTSIS, ant 4-to aukšto.
M. BORN * CO.

“DRAUGAS” HFI.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.:

RANdolah

1000

Patiko dtdei'ame nuliūdime:
2 bro'ius — Jonų ir jo šeimų
ir Kazimierų, ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjštamų.

Lietuvoje paliko brolj Jur
gį ir seserj Teklę tr Jų šeimas.
Kūnas pašarvotas T,achawlcz
koplyčioje, 2314 West 23rd PI.

I-aidotuvės jvyks penktadlerj. liepos 10 d. Iš koplyčios
8:30- vai. ryto bus atlydėtas Į
Aušros Vartų parap. bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už veli nio siela. Po
pamaldų bus nulydėtas j švento
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai

kviečiame

visus

g minės, draugus ir paž Stanius

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Giminėj ir
Draugai.

1-aldot. direkt. Lachatvicz Ir
Sūnai, tel. CANaI 2615.

Aliams Street

H EI, P ffANTEl) — VYRAI
MAŠINISTAI — du pirmo kleso
IN8TRUMENT VYRAI su "all around” patyrimu. Defense darbai.
Pašaukite Mr. Oleen, Victory 6050
ar asmeniškai atsišaukite po adresu:
3312 So. Stute Street, iš užpakalio.
ARMOI R RESF.ARCH FOUNDATION
ENGINE LATHE OPERATORIAI —
prie "Kauge" išdirbinio. akylus dar
bas, patyrimas reikallngis. Moder
niška dirbtuvė, aukščiausia užmo
kestis mokumą. Užtenkamu! “over
time*'. Neatsišaukit •, Jeigu
šute
patyrę šamo darbo.
NATIONAL
MFTAL PRODUCTS. 21 N. Loomls

BROVVNE & SHARPE AUTOMATIC
SCREW MACHINE OPERATORIAI
Ir 8ET-UP VYRAI. "Job shop" pa
tyrimo tiktai. Užtektinai '•overtime"
ir naktimis darbo.
LINCOLN MFG.
CO., 2017 Fteteher Street.
REIKALINGI MOLDERIAI, taipgi
FLUOR ir SHAKE-OUT VYRAI. —
dirbti pilkos ge ežiea "jobblng" fonndry. Atsišaukite J T. L. ARZT FOUN1>RY CO., 4020 W. Schubert.

PAPRASTI DARBININKAI reikalin
gi. Jokio patyrmo nereikalaujama.
Pastovūs darbai, gera užmokestis.
COLVMBIA METAL CO.
4550 Wt»4t Lcidngton

OPERATORES reikalingos prie "sin
gle needie" mašinų. Pilnai patyru
sios prie siuvime rayon dre-iu, sejonų. ir jacketų. Geras uždarbis.

KORACH BROS., 918 W. Van Buren
REIKALINGOS MERGINOS

Bendram fabrikiniam darbui — prie
pakavimo Ir t. t. Atsišaukite ):
LOOSE WII.ES BISCITT
3659 So. Ashland Avė

CO.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių piūklų, tai nsfisų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo sąrašo.
Prisiųsklte plūktus paštu "parcel
post."

28

NO. I.OOMI8 STREET
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI

KRAUTUVft

Randasi geroj vietoj, netoli McKInley
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — ilga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago, RI.. tel. LAPayette 6098.

KOMBINACIJOS NAMAS IR BUCERNE PARSIDUODA, su 2 ka
rams mūriniu garadžiu.
Randasi
prie kampo. Puikus pasiūlymas ir
proga. Atsišaukite sekančiai:

Žmogus — tai noras, ieš
3235 WF.ST 55TH ST.
kąs perlų karčioj gyvenimo
Linksmumas, saikingumas
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas; bet kad kartaus van ir ramumas kiekvienam gy
denio ligi sočiai prisigers dytojui uždaro duris.1
Kas sutrumpina man lai
— tai negalima abejoti.
ką? Darbas. O kas neapsa
Darbai parodo meilės jė komai jį prailgina? Tingi
gą. (Goethe).
nystė. (Goethe).

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

A.

t

VALANDOJE

Kreipkitės į -

MARGARET KENUTIENE
(po tėvais

Katkevičhitė)

ANTHONY B. PETKUS

Gyveno 5015 \V. Quincy St.
Mirė liepos 6 d., 1942 m.,
11:20 vai. rylo, sulaukus 51
metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Marijampolės apskr.. Gražiškių
par., I.ankupko kaimo. Ameri
koje išgyveno 49 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrų Petrų; 2 sūnus — Mykolų
ir marčių Al ce ir anūkę Carolynne, Robert ir marčių Jean;
seserj Agotą Katkevich; 2 bro
lius — William Katkevičių ir
brolienę Julicnne. Juozapų Katkevčių ir brolienę Lillian, jr
daug kitų giminių, draugų ir
pažjštamų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago

Kūnas pašarvotas T4U*hawiez
koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadienj. liepos 9 d. Iš kop'yčios
9:30 vai. ryto bus atlydėta Į
Aušros Vartai pa r. bažnyčių,
kuroj Jvyks gedulingos pamal
dos už velonėu sielų. I’o pamal
dų bus nulydė a j šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kvleč'ame visus
gimines, diargus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Kūnai, M »rčlos, Anūkė, Senio,
Broliai,
Brolienės Ir Giminės.

laid. direkt I-acbawlcz
Sūnai, tel. CANaI 2515.

PASKUTINIS

West

9488-9489

NULIŪDIMO

A.

ADS
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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
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PAGERBIMAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected Anywhere

P. J. RIDIKAS

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.
BUY U. S. WAR BONDS 1VITH THE SAVING!

Member of the I.ithnanian Chamber of Commerce.

MODERNI ISvIdlni PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

i

8854 South Halsted Ttreet

4348 South Callfornla Avenue

Skyrius: 710 West 18th Street

Tel. LAFayette 3572

Visi telefonai: YARds 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
AMBUHANCE Dieną b Fakt|

KREIPKTTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

J. LIULEVICIUS

I. J. ZOLP

8807 Lituanlca Avenue

1646 West 4flth Street

Tel. YARda 4908

Tel. YARda 0781-0782
4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAWICZ IR SCNAI

Tel. YARDS 1741-1742

2314 West 2Srd Place

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAPayette 0727

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

Tel. CANaI 2515
42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

MAŽEIKA

lr EVANAUSKAS

8319 Lituanlca Avenue
Tel. YARda 1138-^139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue
Tel. PULlman 9661

DIJŪOIS
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THE LITHUANIAN’ DAILY FRIEND
Chicago, Illinois

South Oakley Ave.

Published Daily. except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscrlptlons:, One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbčse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
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.

LRKSA seimui praėjus
Manome, kad nebus pro šalį bent trumpai įvertinti
mūsų. didžiosios ir senosios organizacijos — Lietuvių
R. K. Susivienymo Amerikoje 53-čiojo seimo, buvusio
praėjusio mėnesio pabaigoj Hartforde, darbus.
Reikėjo, tiesa, duoti detalių iš seimo eigos, bet šiuos
žodžius rašančiam nebuvo galimumų korespondento pa
reigų atlikti, nes visuose seimo darbuose reikėjo ak
tyviai dalyvauti ir raportažui daryti pritrūko laiko.
Nepaisant susisiekimo sunkumų ir kitų šiais laikais
esančių suvažiavimams kliūčių, LRKSA 53-tijį seimą
reikia laikyti gražiai pasisekusiu.
Šis seimas ne tik aptarė senus organizacijos reika
lus, įnešė jon nemaža naujo, bet labai gyvai reagavo
į aktualiuosius momento įvykius.
Višas pirmasis seimo posėdis buvo pavestas Ameri
kos ir Lietuvos reikalams. Jisai pradėtas iškilmingu
Amerikai ištikimumo panaujinimu, galingu Amerikos
ir Lietuvos himnų giedojimu. Seime pasakyta eilė lie
tuvių ir anglų kalba prakalbų ir delegatuose ir sve
čiuose sukėlė gilaus patriotizmo jausmo. Daug gražių
žodžių lietuvių adresu pasakė Hartfordo miesto majo
ras, Jungtinių Valstybių departamento atstovas, vie
nas žymus karo pramonės vedėjas ir kiti. Visi džiau
gėsi tuo, kad LRKSA ir U. S. bonų pirkimu ir kitais
darbais taip stipriai dedasi prie karo vedimo reikalų.
Pažymėtinos ir labai svarbios yra Sus-mo seimo pri
imtos rezoliucijos, kurios telegramomis išsiųstos —
Prezidentui Rooseveltui, valstybės sekretoriui Cordell
Hull, pasekretoriui Welles, Jungtinių Valstybių amba
sadoriui Londone, Didžiosios Britanijos ministrui pir
mininkui Winston Churchilliui, tuo metu buvusiam
Vašingtone. Tos visos rezoliucijos lietė Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės reikalus. Pasiųstos reikšmin
gos sveikinimo ir padėkos telegramos Jo šventenybei
Popiežiui Pijui XH per Apaštališkąjį Delegatą Vašing
tone ir Amerikos Vyskupų šelpimo Komitetui.
Reikia paminėti ir tai, kad seimas visu griežtumu
pasmerkė žiauriuosius Lietuvos okupantus ir pareiškė:

“Tokios skaudžios mūsų senos tėvynės padėties akivaizdoje, LRKSA 53-čias seimas kviečia visas kuo
pas, visas apskritis ir visus narius visomis išgalė
mis kooperuoti ir remti Amerikos pastangas nuga
lėti agresorius ir visoms tautoms, didelėms ir ma
žoms, grąžinti laisvę ir nepriklausomybę.
“Kiek išgalėdami remkime Amerikos Lietuvių Ku
nigų Vienybės ir ALRK Federacijos per Lietuvai
Gelbėti Fondą vedamą akciją šelpti iš gimtos žemės
išblokštus lietuvius ir atkovoti Lietuvai nepriklau
somybę”.

Kalbant apie organizacijos stovį, prisiminta, kad puoš
niame šeiminiame bankiete kalbėjęs Connecticut val
stybės apdraudos departamento komisionierius John
C. Blackall pagyrė Sus-mo tvarką ir pabrėžė, kad mū
sų Sus-mas — “has shoun a consistent growth” ir kad
organizacija rodo “good showing”. Be to, jis pažymėjo,
kad: “In recent years your organization has improved
its investments portfollio and has inereased its pereentage of United States Government bonds”. Tai yra žo
džiai žmogaus, kuris yra didis apdraudos specialiBtas
ir savoj valstybėj prižiūri visų insurance ir fraternalių
organizacijų stovį ir augimą. Jo nuomonė, tai yra ge
riausias atestatas LRKSA. LRKSA 53-tįjį seimą reikia
laikyti pasisekusiu visais atžvilgiais. Mes linkime, kad
ši senoji ir didžiausioji mūsų Organizacija ir toliau sėk
mingai augtų ir bujotų.

A. a. inž. Viktoras Rėklaitis
Negailestingoji mirtis vis labiau praretina Lietuvos
inteligentijos eiles. Neseniai rašėme apie mirtį prof.:
Šalkauskio, Dielininkaičio, kun. Čibiro ir kitų. Šiomis j
gi dienomis iš Šveicarijos gauta trumpa žinutė (gegUžės 13 d. rašyta): “Inžinierius Viktoras Rėklaitis ne
seniai mirė”.
Velionis yra jaunesnysis kun. dr. Kazimiero Rėkląi-į
čio, TT. Marijonų provincijolo Amerikoje, brolis, Al
inęs Mariampolėje 1889 metais. Ten ir išėjo pradžios
ir gimnazijos mokslus, kuriuos baigęs įstojo į jūrininkų
inžinierių akademiją Kronštadte. Didžiojo karo metu
(1914-18) jau, kaipo inžinierius-mechanikas, tarnavo
karo laivyne.

Karui pasibaigus, 1918 grįžo į savo gimtinę ir kurį
laiką mokytojavo Mariampolės “Žiburio” gimnazijoje.
Bet greit persikėlė į Kauną savo specialybės darbams
pasišvęstų. Iš karto įsteigė nedidelę dirbtuvėlę Alekso
te, kuri laikui bėgant išaugo į gan diktoką dirbtuvę
Kaune, metaliniams reikmenims pagaminti, nuliedinti.
Ši dirbtuvė gamindavo įvairių reikmenų daugiausiai
Pieno Centrui.
Tenka ypatingu būdu čia pažymėti, kad a., a. inž.
Rėklaitis buvo pakviestas gelbėti Amerikos-Lietuvos
Bendrovę nuo visiško pražuvimo, kuris jai gręsė po ži
nomos tos bendrovės vedėjo tragedijos.
jf
Lietuvai pradėjus rūpintis savo laivynu, inž. Rėklai
tis, kaipo šios srities žinovas, buvo pašauktas užimti
“Lietuvos jūrininkystės draugijos” pirmininko vietą.
Velionies rūpesniu Lietuva įsigijo keletą laivų užsie
niuose.

Naudingą a. a. inž. Rėklaičio darbą Lietuvai pakirto
staiga bolševikų invazija ir okupacija 1940 metais. In
žinieriaus dirbtuvė buvo tuojaus nusavinta, paliekant
laikinai savininką ir jo sūnų Mečį, (okupacijos dieną
birželio 1940 gavusį inžinieriaus techniko diplomą Vy
tauto Didžiojo universitete) kaipo paprastus dirbtu
vės samdinius.
•
1940 metų pabaigoje inž. Rėklaitis buvo bolševikų
pasiųstas į Maskvą kažin kokiems darbams atlikti. Jis
buvo tačiau 1941 metų pradžioje grąžintas į Lietuvą.
Sąlygoms dirbti Lietuvoje besidarant vis labiau ne
pakenčiamoms, velionis pasinaudojo rusų-vokiečių repatrijacijos sutartimi (su kitais, kurių skaičius siekė
15,000 šeimų arba maž daug 50,000 asmenų), kadangi
jo žmona Betty Valnieriūtė, kad ir gimusi Lietuvoje,
buvo įskaityta į “german born”. Vasario mėnesį ihž.
Rėklaitis apleido Lietuvą su visa šeima.

Vokiečiai repatrijuotus per 6 mėnesius išlaikė kon*
centracijos stovykloje. Ir tik rugpiūčio mėnesį pasisekė
išsprukti ir gauti garvežių inspektoriaus “steam engitte
inspector” darbą Poznaniuje.
Čia, greičiausia, a. a. inž. Viktoras Rėklaitis ir susi
laukė gan ankstyvos mirties: teturėjo 52 amžiaus me
tus.

Neabejojame, kad į šią ir kitas Sus-mo seimo re
zoliucijas kreips rimto dėmesio ne vien tik tos orga
nizacijos nariai, bet visa mūsų visuomenė.
Paliko liūdinčius savo žmoną, 2 sūnų, 1 dukterį, žen
Tenka su pasitenkinimu konstatuoti, kad mūs.ų Susi tą, ir 3 brolius.
vienymo seimas su ypatingu atsidėjimu svarstė jauni
Reikia čia pažymėti, kad a. a. inž. V. Rėklaitis visą
mo klausimą. Priimta specialiai jaunimo reikalais re
savo
gyvenimą buvo giliai tikintis ir praktikuojąs ka
zoliucija ir sudaryta pastovi konstitucinė jaunimo ko.misija iš penkių pasižymėjusių jaunimo veikloj narių. talikas. 1940 metais kuomet šventė savo 25 vedybinio
Reikia manyti, kad toji komisija daug naujo įneš į Sus- gyvenimo sukaktį gavo specialų šventojo Tėvo Pijaus
mo veikimą, patieks jaunimo sąjūdžiui tinkamą prog XII palaiminimą su Popiežiaus paties ranka rašytu pa
ramą ir tuo būdu plačiau atidarys kelius jaunimui į rašu.
LRKSA. Tai yra labai svarbus, sveikintinas žingsnis
Amžiną atilsį duok jo sielai, Viešpatie!
ir organizacijos gyvenime ir iš viso lietuvybės atžvilgiu.
Padaryta ir kitų reikalingų ir naudingų organizaci
jai nutarimų, apie kuriuos savo laiku bus parašyta.
SLA seimas, kuris, kaip pranešama, buvo gana triukš
Bet svarbiausia yra tai, kad iš valdybos raportų, aktuaro pranešimo ir kitų davinių dar aiškiau išryškėjo, mingas, “Tėvynės” redaktorium vienbalsiai išrinko Pra
kad Lietuvių Katalikų Susivienymas yra gerai tvarko ną Bajorą. Kl. Jurgelionis, prašalintasis tos organiza
mas, stiprus savo turtu ir nariais pradėjo augti gana cijos organo redaktorius, įnešęs į seimą skundą, bet
tas jo skundas negavęs jokios eigos.
,,,
žymiai.
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TANKU KAUTYNES AFRIKOS TYRLAUKIUOSE
- Ki sako anglai apie gen. Romme lį ir jo karius. - Priešu armijos

rikiuojasi kovai. - Žvalgu praneši mai. - Tanku atakos. - Dulkiu
debesys ant kovojančiu baisūnu. - Vokiečiu taktika ir kiksai. Nakties kautynės. - Oras pilnas dūmu ir liepsnų. - Majoras pasakoja
nuotykius. - Britu koiumna nakčia vokiečiu stovyklose.
Rommelis ir jo vyrai

ją pranešė tankų įguloms,
kiekvienas jau žinojo — ar
tėja vokiečiai. Priešakiniai
lengvieji žvalgybos tankai
atsitraukė, šarvuotoji anglų
brigada išsirikiavusi pradė
jo slinkti į kovos lauką.

pirmyn tylėdami. Mat šioj
kovoj dalyvavę vokiečių tan
Egipto tyruose, kur švilp
kai buvo ginkluoti patran
davo vėjo nešamos smiltys,
komis, kurių geriausia vei
kur praslinkdavo rami kup
kimas 2,000 jardų nuotoly
rių karavano eisena, dabar
je, o anglų — patrankos silp
trata geležiniai ropuonys
nesnio kalibro, jų veikimas
tankai ir skamba plienas.
— 1,000 jardų nuotolyje.
Paskutiniai pasiruošimai
Kautynės tyruose nėra
Britai tą žinojo iš anksto,
Žvalgai
*pranešė,
kad
ir
taip paprastas dalykas, kaip
i Pasinaudodami sukeltais dui
mums, skaitantiems prane vokiečiai artėja ir kad kova kių debesimis jie slinko pir
šimus apie užimtus miestus, neišvengiama. Tratėdami ar myn, o iš užpakalio artile
gali atrodyti. Anglų briga tėjo tankai vieni prie kitų. rija pridengė tankų ataką.
dos generolas Sewell yra Kai pasiliko tarpas tik ko Britų tankai saugodamiesi
aprašęs vienas tokias tankų kios 3,000 jardų, anglai su vokiečių ugnies ir dėl to da
kautynes Afrikos tyrlaukiuo stojo. Komandieriai su žiū rydami zigzagus vis slinko
se. Jis visų pirma duoda kre ronais ėmė atydžiai stebėti pirmyn, nežiūrėdami praga
ditą vokiečių generolui Rom- priešą, — kiti paskubomis riškos vokiečių ugnies.
rneliui, anam penkiasdešimts valė taikiklių stiklus prie
antrus metus einančiam ka patrankų tankuose. Patran Granatos spiaudo
riui. Gen. Rommelis turįs kos skubiai tapo užtaisytos smėlio stulpus
ne tik puikų karinį pasiruo it kareiviai kiekvienas puo
šimą iš knygų, bet ir suge lėsi prie jam paskirto užda Tuo gi tarpu vokiečiai
bąs orientuotis susidarančio vinio. Radijo operatoriams šaudė pašėlusiai ir paihažu
je naujoje padėtyje, kurios buvo tikra rugapiūtė. Jie traukėsi atgal, kad palaiky
ir knygos nėra numačiufeios. palaikė ryšį tarp pavienių tų vokiečiams palankų 2,000
Jo kariai — daugumoje tie, tankų, tarp skvadrono ir pul jardų nuotolį ir neleistų ahkurie tankuose kovėsi Len ko vadovybių, tarp brigados glams prisiartinti iki jiems
kijoje, Norvegijoje, Prancū ir divizijos štabų ir vėl da patogios 1,000 jardų distan
cijos. Dykumų laukuose grūvinėjo įsakymus.
zijoje ir Graikijoje.
' mesi keli šimtai tankų. Ant
Vienų kautynių aprašymas Pulti!
' kovojančių baisūnų kybojo
Vokiečiai taip pat veikė. dulkių debesys. Sprogstan
Prieš Rommelio armiją,
kuri susidėjo iš dviejų vo Jie rikiavosi, įvesdami savo čios patrankų granatos spiokiečių divizijų ir vienos ita sunkiuosius tankus Mark IV vė į dangų smėlio stulpais.
lų divizijos, vieną rytą pa į centrą. Tvarkėsi kareiviai, Kartais tarp tų dulkių de
sijudino trys britų kolonos. rikiavosi prieštankiniai pa besų raitydavusi ugnies lie
Pirma riedėjo šarvuotieji būklai. Vokiečių komandie- žuviai, kai pramuštas tan
automobiliai, atlikdami žval riaus tankas užpakaly pir kas užsidegdavo.
gybą, dairydamiesi, kur prie mosios linijos lakstė šen ir
šas, už jų riedėjo tankai, o ten duodamas paskutinius į- Naktis po kautynių
juos sekė trokai, vežantieji sakymus. Pasiruošę jie lau Anglų drąsuoliai skaudžiai
gazolino atsargą, radijo ka kė. Britai tikėjosi, kad vo nukentėjo: apie trečią va
rai, automobiliai su visais, kiečiai puls, bet nesulaukė. landą po pietų daugelis jų
įrengimais greit pataisyti Tada atėjo komanda iš an tankų liepsnojo, oras buvo
sugadintą tanką, pagaliau glų štabo — pulti. Sutratėjo pilnas dūmų. Kiti — sun
kiti nešarvuoti automobiliai. mašinos ir tankai pradėjo
kiai sužaloti turėjo trauktis
Aplinkui buvo tyrai ir skva- slinkti į mirties šokį.
į užpakalį skubiam remoftdronų vadai, kurie dairėsi
tui. Kiti gi sukiojosi po ko
Tankai zigzagais slenka
iškišę galvas, matė, kad jei
vos lauką be paliovos šau
pirmyn
čia užvirtų kova, nėra už
dydami. Šis fronto sekto
kalnių, kur su tankomis pa Tarpas tarp plienu apsi
rius reikalavo skubios pagal
sislėptų nuo priešo ugnies. kausčiusių priešų mažėjo.
bos ir buvo pasiųsta kita
Visą rytą priešakyje slinkę Kai nuotolis buvo netoli 2,anglų tankų brigada vaduo
žvalgai pranešinėjo, kad 000 jardų, per radiją britų
ti pirmąją. Kautynės virė
priešas koncentruoja jėgas. kariai gavo įsakymą atlikti
pasiruošimus. iki sutemų. Tada, apstigę
Staiga viena kairiojo spar paskutinius
benzino, vokiečiai pašaukė
no brigada užklupo net 60 Vokiečių tankų linija atrodė
savuosius tankus trauktis
vokiečių tankų ir ros, vos sušalus šiurkščioje kuprių
atgal ir nakčiai jie suorga
įstengė atsišaudydami nuo žolėje. Staiga mažomis gru
nizavo stovyklą. Britai irgi
jų pasprukti. Apie pietus — pėmis — po tris keturis tan
pasitraukė,
sustatė tankus
dešiniojo sparno tahkų bri kus, jie prabilo. Patrankų
ratan, žiotimis į lauką, kad
gada pamatė nuo horizonto žiotys spiaudė dūmus ir ug
būtų geriau pasiruošę įvai
tiesiai prieš juos atplaukian nį. Prabilo ir įsistiprinusios
riems netikėtinumams.
čius dulkių debesis. Pirma vokiečių prieštankinės pat
(Nukelta J 5 pusi.)
negu komandieriai per radi rankos. Britų tankai slinko
SUDAUŽYTAS NACIŲ LĖKTUVAS

Britų šarvuotas automobilis atsargiai ap žvalgo nacių numuštą ir sulūžusį nardai
bombonešį Afrikos dykumoje. Ašies pajėg os iš Egipto palaipsniui stumiamos atgal
į Libijos pasienį britams sulaukus paramos ir pasitvarkius.
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TANKU KAUTYNES AFRIKOS TYRLAUKIUOSE
(Atkelta iš 4 pusi.)
Po karštų kovų popiečio
tyruose vėl užviešpatavo ty
la. Tačiau miegoti nebuvo
kada. Kovos lauke buvo likę
nemažai sužalotų tankų ir
sužeistų draugų. Britai ir
vokiečiai slinko nakčia į bu
vusį kovų lauką, apraišioję
žaizdas grąžino sužeistuo
sius ir mažiau sunaikintus
tankus remontavo vėl ruošė
neišvengiamoms ryt dienos
kautynėms.
Tarp dūmų ir liepsnų

Sekančią dieną vėl užvirė
kova. Visi britų tankai bu
vo grumtynėse, su visa Rom
melio frontan pasiųsta tan
kų armija. Oras vėl buvo
pilnas dulkių, dūmų ir lieps
nų. Visą rytą kovojančios
armijos slinko tai į vieną,
tai į kitą pusę, kol apie pietus sustojo — papildyti benžino atsargas ir vėl stojo į
grumtynes. Per pora dienų
vyrai buvo kaip prišalę prie
patrankų, sustodavo tik ben
zino pasiimti. Ypač gerai pa
sirodė britų pusėje kovoju
sieji Amerikos tankai. Jie
turėjo specialius pagerini
mus — uždangalus prie re
gėjimo skylių. Vieną kovos'
dieną 12 tokių tankų atmu
šė 27 vokiečių tankus.
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ti prieštankinėmis patranko- j kautynes be prieštankinių
mis. Pataikė į mano tanką, npatrankų ir be pėstininkų
pritrenkė radijo operatorių, į paramos.
bet kiti mūsų tanko vyrai j Vokiečių kareiviai, kaip
buvo tvarkoje. Kai mes iš toliau rašo anglų generolas
šokome iš tanko, aplinkui Sewel, (“Bulletins from Bri
lakstė vokiečių pėstininkai tain”, Nr. 85), gerai aprūir kulkos zvimbė visomis pinti. Turi geras palapines,
kryptimis. Mūsų tanką vėl kiekvienas turi lauko virtu
peršovė ir jis užsidegė. Mes vėlę, kūrenamą alkoholiu,
pasilikome vieni tarp vokie nestinga jiems nė dantų še
čių, mūsų pulkas pasitrau petukų nei prietaisų akims
kė. Mes *nudavėme esą vo išsiplauti. Jie gauna gerą
kiečiai ir bėgome kiek neša maistą, jiems net pristato
kojos.
vokiško alaus, mėsos, bul

Britų štabas nuklydo j
vokiečių stovyklą

Policija tikisi
suimti tris žudikus

IB

vių, svogūnų, šviežių citri
nų ir tikros kavos. Nestin
ga jiems nei mineralinio van
dens. Jie turi geras poilsio
vietas pajūriais. Sužeisti .ar
susirgę jie turi pirmos rū
šies ligonines ir mediciniš
ką pagalbą. Bet jie neken
čia tyrų ir nemėgsta savo
sąjungininkų italų.

Kautynės virė tyruose.
Nakčia iširo ir fronto lini
ja, atakos vyko iš visų pu
sių, zvimbė kulkos, visi nau
dojo tankus kur tik kokį pa
gavo. Priešą tamsoje sutik
davo visai nelauktai. Vienu
metu anglų generolo štabas,
nakčia pasijuto esąs pate Rommelio kariavimo
("Draugas" Acme telephnto)
kęs į vokiečių stovyklą. Vo būdas
Nepasakytoj vietoj Rytų pakrantėse dalis plento žy
kiečiai lengvai galėjo išves
Generolas Rommelis už miai praplatinta didžiųjų atlantinių ir kitų lėktuvų nu-'
ti iš rikiuotės anglų tankų
sileidimui gauti žibalo ir toliau skristi. Plento dalis pra-’
armijos “smegenis”, bet imtose vietose mėgsta tuo
platinta iki 100 pėdų ir ilga apie 7,000 pėdų (Passed by
jiems ir į galvą neatėjo, kad jau pravesti gerus kelius,
U. S. bureau of public relations).
per jų lagerį važinėja britų suieškoti naujus vandens šai
kolumna. Dar įdomiau — tinius. Vokiečiai, palengvin
Chicagos pašto rūmuose, garbai 900 pašto tarnautojų,
jie buvo tiek įsitikinę, kad dami savo kariams pakelti
433 W. Van Buren gat., lie kurie yra U. S. karo tarny
tai vokiečiai, jog prie tos Afrikos tyrų kaitrą, įrengė
pos 8 d., 11:00 ryto bus de boje. Iškilmių eiga bus tran
anglų eilės prisidėjo dar du net šaldymo aparatus tan
vokiečių karo vežimai, pilni kuose, o paskutinėse kauty dikuota tarnybos vėliava pa sliuojama per radiją.
kareivių. Britai drauge su nėse net lėktuvais vokiečiai
Vokiečiai šaudo į
jais keliavo trejetą mailių, pristatinėjo savo kariams
sužeistus britus
Iv t) L K SI 11)1 O
WHOLESALE
paskui per radiją davė ko ledą, nuleisdami su parašiu
We$» 35'” Street
tais.
Rommelis
stengiasi
ap

Kitą dieną buvo gana šil mandą kolonos tankams ap
LIQUOR
skaičiuoti kiekvieną • smulk
ta vokiečių aplamdytoms ei supti ir taip suėmė anuos
ĮSTAIGA
meną. Net kautynes jie sten
lems. Vokiečiai pasielgė ga vokiečius.
giasi taip suorganizuoti, ta
na žiauriai šaudydami į bri
Kautynės vyko tris die da pradėti, kai saulė bri
tų sužeistus karius, gulin nas. Iš trijų anglų brigadų
Išvcžlojame
tams šviečia į akis. Vokie I KONE \EnETl »:
po vl-ą
čius ant žemės prie degan viena buvo sunaikinta, vie
Chicago.
čiai, dėka savo organizaci
čių savo tankų. Britų vyrai name pulke kas antras skva- jos, laikinos jėgų persvaros,
dėl to įnirto. Kai dulkės nu drono vadas buvo nukauREMKITE
pasiekė laimėjimų. Bet sąSENĄ
sėdo, jie tiesiog puolė dide tas, paimtas į belaisvę ar jungininkų rezervai kaip
Litton to
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
lę vokiečių tankų kolun.ną i sunkiai sužeistas.
žmonėmis, taip ir ginklais,
N. KANTER, sav.
PALANDECH’S
bepapildančią benzino atsar-1
neišsemiami ir netenka abeRommelio
nuostoliai
buvo
MUTUAL LIQUOR CO.
gas.
RADIO
BROADCAST
joti,
kad
karo
laimė
ilgai

4707 So. Halsted St.
— Jų skaičius buvo žy nemažesni. Tyrumose buvo
Teaturing a Program «f
niui
turės
pakrypti
į
kitą
Telefonas:
BOULEVARD 0014
miai didesnis, — vėliau pa išbarstyti sudaužyti veži
pusę.
TUGOSLAV FOLK MUSIC
sakojo britų majoras, — be’, mai, net jo gazolino atsar
Every Saturday, 1 to 2 P.M.
K. J. Prunskis
mes nutarėme grumtis ir ė- gos buvo paimtos.
DIDELIS IftPA H DAVIMAS MUSŲ
MILŽJLMftKO STAKO ML'ZIKAmėme šaudyti kuo tik galė Vokiečių triksai
STATION WHIP
LINIŲ INSTRUMENTŲ.
NAUDOKI T PROGA DABAR
<Va»«f AeMaft BASI
jome. Šūviai buvo taiklūs ir
KOL DAR NEISPARDUOTI
Kautynėse
vokiečiai
nau

SKELBKITfiS
“
DRAUGE
”
mes pamatėme liepsnas. Iš
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI,
SAXArHONES,
ELUtų vokiečių tanku bėgo ka dojo įvairins trikBus, pavyz
TES su "cases" — $35.00, $37.60,
$45.00 Ir $76.00. Visi garantuoti •
riai, slėpdamiesi už prieštan džiui, jie pagaudavo anglų
lengvam grojimui.
radijo
bangas
ir
gražia
an

KONCERTUI GUITARAI, SPA-'
kinių patrankų. Mūsų tan
Gražiausias
Pasirinkimas
Jaunavedėms
NIflKI MANDOLINAI, BANJOS.
glų
kalba
duodavo
klaidin

SMUIKOS. TENOR BANJOS —
kai greiti. Mes puolėme į jų
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
gus
įsakymus
britams.
KauĮ
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
STRIUNINIAI BASAI — $60.d0,
tarpą 3U naikinančiais šū
$125.00 ir $150.00. BASO UŽDENUALAS — $12.00. SMICEKAINOMIS
viais, bet atėjo tamsa. Vis tynės vyrus labai išvargino. Į
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNINIKovų
metu
jie
buvo
nesiNIAMS BASAMS,
VIOLAS
ir
tiek tą dieną mums buvo
CELLO — $1.50, $3.00. $5.00,
prausę,
dūmais
aprūkę.
Pa

$10.00 ir $15.00. Striūnos dCl vi
lengviau ant širdies”.
sų vlrSmlnėtų instrumentų. BASS
PILNAS PASIRINKIMAS
kartotinos, net nakties ata
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50.
$23.50. $35.00. $60.00. I’EDAI.S.
SUKNELIŲ _ SERMĖGŲ —
Nuotykis su vienu tanku
kos nedavė jiems ramybės.
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRIM .
■'te

IDVAMTIi ”IIO7O«;R U’IA
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Tačiau vos šis skvadronas
su linksmesne nuotaika pa
sitraukė iš kovos lauko, kaip
sužinojo, kad kitos brigados
štabas vokiečių apsuptas.
Teko skubėti juos vaduoti
ir anglų tankų virtinė pasi
leido vokiečių linkui.
— Apie devintą valandą
vakare, — pasakoja toliau
majoras, — tamsoje kažką
pamačiau juoduojant. Mes
dfcr paslinkome, beliko gal
koks 20 jardų nuo jų, kai
aš iš tanko išlipau pažiūrė
ti. Paėjau keletą jardų ir
elektros lemputės šviesoje
.pamačiau bekrutančius vo
kiečių karius. Skubiai šokau
atgal į savo tanką ir per ra
diją pranešiau tą naujieną.
Atidengėme pragarišką ug
nį. Vokiečiai buvo labai nu
stebinti ta netikėta ataka,

Britai ypač giria Ameri
kos tankus. Sakysime, vie
nas britų seržantas ir vie
nas kareivis 38 dienas ko
vėsi sėdėdami viename -Amerikos tanke, šeši jų drau
gai viens po kito buvo per
šauti tanke, paties tanko
mechanizmas irgi buvo peršautas, bet tankas nesustojo ir padarė 1,600 mylių ke
lią.
Vokietis, jei pameta
ryšį — žuvęs

— Vokiečiai, — pasakoja
anglai, — pripratę laikytis
savo vadų. Jei koks tanko
komandierius pameta tyšį
uu vadovybe, dažniausia —
Jia pražuvęs. Kartais jų tan
kų įgulos tada pasiduoda,
nors tankas dar visiškai tin
kamas kautynėms. Vokie-

bet greit pradėjo atsišaudy- Į čiai nemėgsta siųsti tankų

nu ES . POSMUI E PRI' Es

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEONfS CLOAK and BRIDAL SHOP
17U W. 47th St.

Yards 2588

HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass Ir "reed” instrumentams
pritaikomi jūsų Iflpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOORAI’H pataisymas.
Atstatymas visų dailų Oarnetama.
Triūl>oms.
Saxaphones,
Smulkoms ir Gultarams.

Moterų užpuolikai
nuteisti kaleli

Austin policijos nuovados
seklys Walter Storm peršau
tas taverne, 5141-43 North
avė., kai jis netikėtai ten įė
jo ir rado keturis plėšikus,
užpuolusius taverną. Seklys
mirtinai peršautas dar su
gebėjo vieną plėšiką nušauti, o kiti trys paspruko. Nušautas piktadaris yra Eu
gene J. Guzy, anų trijų vadas. Jis turėjo policinį rekordą.
_
.
Policija energingai
subruz
° b
do sugauti anuos tris. Sako
ma, jau rasti pėdsakiai ir
tikimasi juos greit nutverti,

CRANE

Teismas nuteisė kalėti nuo
1 iki 14 metų kalėti, Robert
Thompson, 19 m., ir Graydon Hanson, 17 m. amž., abu
du iš Homevvoodo. Pripažin
ti kaltais vienos Homevvoodo 14 m. amž., mergaitės už
puolimu tikslu ją išgėdinti.
-------------------

Jįs nori būt marynu
Buvęs Chicagos 5-ojo war
do aldermanas prof. P. ' H.
Douglas, kurs savanoriai
tarnauja eiliniu marynu, sa,
.
. raao,
.
vo draugams
Chicagoj
jta(j jam tinka būti marynu
įr tarnyba pilnai patenkintas.

COAL
Agentai pardavime

BERWIND GENUINE POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas 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,
*8.65
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A Cft
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. ■ V • O V
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022

WHOLESALE

p.

FURNITURE

'•v

t

BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

ITIARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vlenint&lis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

r
■t '

“

"•

v

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Aveaue
Phone: GROvehill 2242

GOLDNTBJN'8 MUSIC SHOT
914 Mazvvcll 8t., Ctilcago.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

=

H A R A P Yra OeriausiM Laikas Pirkti J*trmos Rūšies
L* ^vD/AlY Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų Jardą ir apžiūrėk s ta
ką ir aukštą rflflj LENTŲ—M
MlI.Iy
,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIfOLĄ. ■D&l garsių, porčių, vttkų. skiepų »r fiatų. PASITARK SU
mcsų Ekspertais <mi koastmkcijos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais IsmnkAjlmals

Protection
tei your

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VK’hiry 1272

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

3236 SO. HALSTED ST.

draugas

B
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PASKUTINIS

VISŲ

PARAP.

ŠVENTŲ

♦♦♦22£***^22***2S***S22***S2S***23ę
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PIKINKAS!h

___
___________
Z.
__
.
__
.?
...................
—
_____
________
____
___________
100.00 DOLERIŲ!
100.00 DOLERIŲ!
TURĖSITE PROGĄ LAIMĖTI $100.00 PINIGAIS!

Įvyks Sekmadieni, Liepos (July) 12-tą dieną, 1942 metais.

Vytauto Darže, HStos gat., tarp Cicero Av. ir Pulaski Rd.

Šiame mūsų paskutiniame šių metų
piknike turėsite progą laimėti sekančias
pinigines dovanas: $25., $15., $10., $10.,

ir daug kitų brangių dovanų dalyviams.
Kun. Dr. A. Deksnys trauks krutamuosius paveikslus, kuriuos rodys Chica-

$10., $10., $5., $5., $5., $5. —- Iš viso 10
dovanų! Tikietas įėjimui į daria ir lai
mėti pinigus kainuoja tiktai 10 centų. Bus

li

goj ir kituose miestuose, o vėliau Lietuvoj.
Taipgi bus gera muzika, skanūs val
giai ir gėrimai ir visi būsite patenkinti.

Nuoširdžiai kviečiame Chicagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti. — Kleb. Kun. J. Paškauskas, Kun. B. Grinis, Kun. A. Deksnys ir Par. Kom.

Karo pramonės darbininkai turi
daug vargo įrodyti savo pilietybę
Paul V. Mc Nutt, U. S. | Tad armijos ir laivyno de
karo vyrų pajėgų boardo j partamentai nusprendė vapirmininkas, pranešė, kad duotis aplikantų pasirašynorį gauti darbą karo pra tais pareiškimais. Mc Nutt
monėse asmenys tolesniai nurodo, kad pasirašytuose
nebus reikalingi įsigyti gi pareiškimuose turi būti vismimo certifikatus, kad tuo kas teisingai pažymėta. Nes
būdu įrodyti savo pilietybę, autoritetai šiuos dalykus
nes daugeliui tas neįmano paskiau tiria. Už klastas yra
ma padaryti. McNutt sako, numatyta iki 10,000 dol.
kad priimti į darbą asmenis baudos, arba penkeri metai
išrasta nauja procedūra. kalėti, arba abi bausmės.
Būtent, aplikantas turi pa
sirašyti pareiškimą, kad jis
negali įsigyti gimimo certifikato, kad jis tikrai yra pi
lietis. Tai turi atlikti armi
U. S. O. karo fondo kam
jos, arba laivyno distrikto panija Chicagoj eina prie
viršininkų
akyvaizdoje. galo. Praeitą asvaitę pra
Kaip žinoma, karo pramo nešta, kad jau surinkta vie
nės fabrikai, ypač kuriuose nas milijonas dolerių su kau
gaminami kokie nors slapti pu. Dar reikia keleto šimtų
karo reikmenys, visuomet tūkstančių dolerių. Tikimasi
yra armijos arba laivyno ži šią savaitę gerokai pasistum
nyboje.
ti.
Mc-Nutt sako, kad su gi
Chicagai kvota yra 1,749,mimo certifikatų gavimu 452 dolerių. Visos šalies kvo
darbininkai iki šioliai turėjo ta yra 20,000,000 dol.
daug vargo ir karo pramo
Šis fondas bus sunaudo
nės nemažai nuostolių, nes tas karo tarnyboje esančių
visur negauta pakankamo vyrų rekreacijai. Fondas
skaičiaus darbininkų ir dar paskirstomas tarp katalikų,
bai buvo trukdomi.
protestantų ir žydų. Kiekvie
Paskirų valstybių biurai na denominacija išlaiko re
kasdien gauna tūkstančius kreacijos centrus didesniuo
reikalavimų gauti gimimo se miestuose ir arti karinių
certifikatus. Nesuspėja jų stovyklų. Ten kareiviai jau
rasti ir taip tęsiasi, o karo kiai ir linksmai, kaip namie,
darbai šaukiasi darbininkų. praleidžia lruoslaikį Tas pa
Kai kuriose vietovėse gi kelia jų dvasią ir juose pa
mimai tik paskutiniais lai laiko dorą.
Visų prievolė yra, kad ir
kais imta registruoti. Se
niau to nedaryta. Daugiur mažomis aukomis dėtis prie
gimimų rekordai sunaikinta, šio fondo.
arba nerandami. Tad daug
asmenų, kurių protėviai
Amerikoj gimę, negali doku
mentais įrodyti net savo pi
lietybės. Cenzo biuras taip
Karo gamybos boardas iš
pat mažai ką gali padėti.
Washingtono paskelbė, kad
po šio liepos mėnesio 15 d.
autoistdi savo automobi
liams naujas dalis galės gau
ti tik pristačius pirkliams
senas dalis. Taip pat nuro
Chicagos policija ieško dyta, kad senos dalys nebus
“Golf Bag Sam” Hunt, bu
pamainomos, jei bus galima
vusio Capone gaujos smurti jas pataisyti.
ninko, kurs įtariamas neg
ro autoisto nužudymu.

DEGA TANKERIS

mu
X Lankėsi svečiai iš Waterbury, Conn. “Draugo” re
dakciją užvakar aplankė bū
rys svečių iš Waterbury ir
Ansonia, Conn. Lankėsi re
dakcijoje A. L. K. Studentų
ir Profesionalų Sąjungos vei
kėja Jadvyga Stulginskaitė,
jos mamytė iš Waterbury,
Conn., Kuzas iš Ansonia,
Conn. Svečius atlydėjo jų
giminės, gyveną Chicagoje.
Stulginskų šeima yra buvu
si Town of Lake, Brighton
Parko kolonijų gyventojai.

U. S. 0. fondas
eina prie galo

Kaip galima gauti
automobiliu dalis

Policija ieško
įtariamo žudiko

Miesto pajamos
žymiai mažėja
Pranešta, kad Chicago
miesto pajamos mažėja. Pla
nuojama tad kai kam ma
žinti algas, kad surišti ga
lus su galais.
Tai tik pradžia. Toliau
miestas sulauks liesesnių
laikų. Nes tavernų ir gazo
linų stočių skaičius kaskart
mažėja.

X Kun. dr. K. Rėklaitis,
Marijonų provincijolas, ga
vo žinių, kad jo brolis inži
nierius, kuris yra daug nu
sipelnęs Lietuvai, yra miręs.
I
X Loretta Brazaitytė,
Aušros Vartų lietuvių parai pijos mokyklos solistė, iš
važiavo praleisti atostogų
("Draugrae” Acme teiephoto)
pas
tetą Vaznienę, kuri gy
Neidentifikuotas tankeris dega Floridos pakrantėse. Tai
vena 204 Midland Avė., Rock
submarino auka.
dale, III. Vincentas ir Apo
lonija Vazniai yra nuolati
niai “Draugo” skaitytojai ir
rėmėjai.

Gumos liekanų gana daug
surinkta Illinois valstybėje
Petroliejaus pramonės ka
ro tarybos Washingtone pir
mininkas William R. Boyd,
Jr., praneša, kad gumos lie
kanų Ulinoise surenkama
daugiau, negu kitose valsty
bėse atsižvelgus į gyvento
jų skaičių. Illinoise iki šio
liai surinktos senos gumos
rata kiekvienam gyventojui
tenka apie 4.6 svarų, Boyd
sako, kad ši valstybė jau da
vė 17,500 tonų senos gumos
liekanų. Iki liepos 3 d. imti
nai visoj šaly surinkta 334,293 tonai.
Po Ulinoiso senos gumos
kontributorės seka Michi
gan valstybė su 13,821, Mi
nnesota 12,271 tonas, o In
diana — 10,710 tonų. Kitos
valstybės mažiau. O New

X Kun. A. Sandys, M.I.C.,
grįžo iš Kanados ir atvyko
į Chicagą, III., rėdaguoti
“Laivą”. Kun. A. Mažukna,
MIC., vyks studijoms.

X Kun. A. Mažukna, M.I.
C., ir kun. M. Jodka, M.I.C.,
vakar vakare išvyko į reko
lekcijas, kurias atliks HinsX Chicagoje, III., gauta dale, III. seminarijoje.
žinių, kad Lietuvoje trūks
X Konsulas P. Daužvarta inteligentinių pajėgų, ydis šiomis dienomis lankėsi
pač kunigų Vilniaus krašte.
Washingtone ir grįždamas į
Taip pat prašoma kaip nors
padėti lietuviams tremti Chicagą buvo sustojęs Worcester, Mass., pas savo žmo
niams Sibire.
nos gimines ir jo žmona dar
X Birutė Vailokaitytė, gy atostogauja Worcestery.
venusi Chicagoje, žymaus
bankininko ir finansininko į X A. L. R. K. Studentų ir
Jono Vailokaičio duktė, šio Profesionalų Chicagos kuo
mis dienomis išteka. Birutė pa rimtai ruošiasi būsimam
Vailokaitytė pastaruoju lai savo seimui, kuris įvyks rug
ku gyveno pas Jasinskus ū- piūčio 1 ir 2 dd., Chicagoje,
kyje, New Jersey valstybėje. Morrison viešbutyje. Ypač
1 žada suruošti nepaprastai
X Kun. Ignotas, M.I.C., iš šaunų šeiminį bankietą.
vyko į Kenosha, Wis.
X Dr. St Biežis po savai
X Petras Šliogeris, iš Fe
derai Savings bendrovės dar tės atostogų ir seimavimo
bininkas liepos 12 dieną iš grįžo prie savo pareigų.

važiuoja atostogoms į Mi X Pranas ir Stella Bal
chigan valstybę.
čiūnai, Wešt Sidės oldtaiX Sofija Sakalienė, “Mo meriai, parapijos ir draugi
terų Dirvos” redaktorė, jau jų veikėjai, nuo dabar va
sveiksta ir ji dažnai yra ap dinsis grandraa ir grandpa.
lankoma savo draugių ir pa Jų duktė Katriutė, ištekėju
žįstamų. ‘ Ligonė dabar ran si už Chopek, Šv. Kryžiaus
ligoninėje susilaukė sūnaus.
dasi savo namuose.

Yorko valstybė, kur yra di
džiausias gyventojų skai
čius, surinkta tik llj887 to
nai.
Tačiau Illinoisą pralenkia
California ir Texas valsty
bės, kadangi tose valstybėse
per 15 metų sukrauta d|ug
gumos liekanų, kurių išveži
mas į kitas valstybes pabiro
dė nepelningas, šiandie tos
liekanos pavedamos šalies
vyriausybei, šių liekanų
pirkliai šiandie gerokai pel
no. Seniau už tas liekihas
jiems buvo mokama apie 18
dol. tonui. Dabar vyriausy
bė’moka 25 dol. tonui.

’ Ko tu nesukrovei savo
jaunatvėje, kaip gi rasi se
natvėje? (Ecl. 25, 5).

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TanpykR apsangotoj įstaigoj, kad nžtlkrlnti savo ateitį. Apart apdraudos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
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“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniką
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
VYTAUTO
PARKE
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

pryzųl

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.

AND LOAN ASSTf. OF CHICAGO*

Kviečiame visus senus-jaunus

Jastin Macldevrlch, Prea. and Mgr.

ADMINISTRACIJA

Tel. VIRGINIA 1141

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

$1000.00 U. S. WAR BONAIS

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur-

Duodam paskolas už 4]/g% ir aukžčiau

4192 ARCHER AVENUE

X Kun. J. Dambrauskas,
Aušros Vartų parap. klebo
nas, praneša, kad praeitą
sekmadienį piknikėlis parap.
darže, atnešė gryno pelno
virš $200.00. Ar tai negraži
parama parapijai. Garbė pa
rapijiečiams ir svečiams, ku
rie dalyvavo ir prisidėjo.

D.

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

C.

