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Britu Laivai Tebeveikia Viduržemio Jūroje
Naciai nepasitiki Lietuvos 
buvusiais kareivių pulkais

Sabotažninkai teisme

Draudžia Lietuvoj patriotines knygas. 
Rusų belaisvių likimas labai sunkus. 
Škirpai, kun. Ylai neleidžia grįžti

K. J. Prunskis

Bombardavimo metu sukelta 
gaisrai uosto jreigimuose

Naujose pozicijose britai įsitvirtino ir 
atlaikė Romelio atakas

Bijodamiesi lietuvių aiš
kesnio ir griežtesnio pasi
priešinimo naciai Lietuvoje 
įvedė aštrią cenzūrą. Ypač 
cenzūruojama tie spaulos 
leidiniai, kuriuose kalbama 
apie lietuviškąjį patriotiz
mą.

“Spaudai buvo paruošta 
viena lietuviška knyga,” pa
sakoja prieš mėnesį iš Lie
tuvos išvykusi Bulotienė. 
“Buvo jau viskas sutvarky
ta spaudai. Bebaigiant dar
bą vokiečiai apsižiūrėjo, kad 
knygoje įdėtas vienas Mai
ronio patriotinis eilėraštis. 
To ir užteko, kad naciai ne
išleistų knygos iš spaustu
vės.”

Panašiai suvaržytas ir
lietuvių kultūrinis veikimas. rinkimą vokie4iai taip inte„. 
Pasak Bulotienės, "katalikų syviai pravedj varp.JS
kultūrinės organiz acijos, 
kaip ateitininkai ir pavasa
rininkai uždarytos. Pradė
jus siautėti šiltinės epide
mijai bažnyčios buvo užda
rytos. Bet per pereitas Ka
lėdas bažnyčias atidarė ir 
dabar pamaldos eina norma
liai.”
SUNKUS BELAISVIŲ 
LIKIMAS.

“Eepidemijos metu,” anot 
Bulotienės, “lietuviai pasi
rodė atsparesni. Daugiau 
šiltinė pakamavo pačius vo
kiečius. šiltinei plėtotis da
vė palankias sąlygas dėl ka
ro susidaręs nehigieniškas 
gyvenimas.

“Ypač sunkiausiai nuken
tėjo rusai belaisviai. Jų gy
venimas nepaprastai sun
kus. TekoJ pivyzdžiui, žiemą 
matyti, kaip jie valydami 
gatves patys turėjo sniego 
vežimus traukti šalin.” 
KARTUVES VYTAUTO 
PARKE.

Apie vokiečių griežtą el
gimąsi su vietos žmonėmis
Bulotienė patiekė keletą sisak? lietuviais esą. 
vaizdų.

“Kaune prieš Kūno Kultū
ros Rūmus buvo pastatytos
kartuvės,” pasakojo Bulo-1 tuvos geležinkelius naciai
tienė. “Iš anksto per spaudą 
ir plakatais vokiečiai garsi
no, kad bus pakarti trys ko
munistai, kurie daugiausia 
esą Lietuvoje žmonių išžu- 
dę. Juos vokiečiai tūkstan
tinės minios akyvaizdoje 
juos ir pakorė. Ar jie tikrai 
buvo komunistai, šiandie ne
galėčiau pasakyti.”
NACIAI LIETUVIAIS 
NEPASITIKI.

Naciai vietos gyventojais 
aiškiai nepasitiki ir juo ma
žiau jie pasitiki lietuvių ka-

nuomene.
Bulotienė pasakoja, jog 

“vokiečiai, žinodami lietuvių 
nusistatymą, matyt, nepasi
tiki, kad jie kariaus kartu 
su naciais ir todėl lietuvių 
kariuomenės rytų fronte nė
ra. Buvusieji lietuvių pulkai 
stovi prie Minsko.

“Lietuvoje karo pabaigos 
šią žiemą nesitikima. Parti
zanų kovos vyksta net už
frontėje, kur nuleidžiama 
parašutininkai.”
GELEŽIES “RINKLIAVA”

Lietuvoje sunkiausia karo 
našta tenka vietos gyvento
jams, nes okupantai suran
da būdus ir priemones iš gy
ventojų viską išplėšti.

“Sakysime, vien metalo

nukabinėja, iš namų durų 
išlupamos metalinės ranke
nos, net kai kurie metaliniai 
dalykai paimti ir iš Karo 
Muziejaus Kaune. Tačiau 
amerikiečių dovanotojo Lai
svės varpo naciai dar nedrį
so paimti,” pareiškė p. Bu
lotienė.
NELEIDŽIA GRĮŽT 
ŠKIRPAI.

“Škirpai vokiečiai neleid
žia grįžt į Lietuvą. Jis gy
vena kažkur netoli Insbru- 
ko,” papasakojo Aldona Bu
lotienė. “Taip pat neleidžia
ma Lietuvon grįžti dauge
liui lietuvių. Jų tarpe nelei
džiama Lietuvon grįžti ir 
kun. St. Ylai.”

Apie spaudoje skelbtąjį 
nacių optacijos pravedimą 
Lietuvoje ji pareiškė, jog 
nepastebėjusi. Buvęs tik pa
prastas gyventojų surašinė
jimas, kurio metu lietuviai 
visur pasisakę lietuviais. 
Net ir daugelis lenkų, kurie 
mokėję kiek lietuviškai pa-

SUSISIEKIMAS
SUVARŽYTAS.

Pasak p. Bulotienės, Lie-

paėmė imtinai savo nankos- 
na savo kariuomenei. Karo 
transportai eina vienas po 
kito. Civiliams esą sunku į 
traukinį patekti. Jai pačiai 
tekę į Eitkūnus vykti pašto 
autobusu.

Bendrai susisiekimas viso 
je Lietuvoje visai sunykęs. 
Kaune autobusų jau nebesą. 
Belikę tik keletas vežėjų.

LONDONAS, liepos 13 d. 
—Naciai suėmė dar daugiau 
įkaitų Olandijoje.
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("Draugas" Acrae teiepbotol 
Keturi iš aštuonių nacių sabotažninkų, kurie karinės komisijos teisiami teisingu

mo departamento rūmuose. Iš kairės: 5yerner Theil; Richard Quirin; neidentifikuotas 
armijos karininkas; Herman O. Neubauer, ir Ed. John Kerling. (Official U. S. Army 
Signal Corps photo).

Naciai bijosi 
prancūzų riaušių

LONDONAS, liepos 13 d. 
—Italijos pasienyj esančioj 
Jugoslavijos provincijoj Dra 
vaska Jugoslavijos partiza
nai nužudė tris aukštus oku
pantų valdininkus, kai tuo 
pačiu laiku Vokietijos Ges
tapo agentai būriais siunčia
mi okupuotojon Prancūzijon, 
kad sulaikytų Bals t iii jos de
monstracijas antradienį.

Už nužudymą trijų valdi
ninkų esą sušaudyta penkio
lika jugoslavų, bet kaltinin
kų suimti neteko.
Bijosi Riaušių.

Pnanešimai skelbia, jog 
naciai bijosi, kad prancūzai 
nepasinaudotų savo patrio
tinės dienos minėjimu ir ne
sukeltų riaušių.

Kai kurie Londono sluogs
niai įsitikinę, jog minėdami 
Bastilijos 153 metų sukaktį 
prancūzai galį pravesti sen
sacingus užpuolimus ant vo
kiečių.

Tuo tarpu Gestapo virši
ninkas Himmleris siunčiąs 
Prancūzijos visus galimus 
vyrus 24 valandų tarnybai, 
kad jie griežčiausiu būdu 
išsklaidytų ir ramias dienos 
demonstracijas.

Naciai išnaikinę 
Norvegijos kaimą

LONDONAS, liepos 13 d. 
— Sovietų informacijų biu
ras paskelbė pranešimą, kad 
naciai sunaikinę ištisą kai
mą Telemark provincijoj, 
pietinėj Norvegijoj, kur “vi
si gyventojai sušaudyti, įi- 
mant ir moteris su vaikais,“ 

Norvegijos vyriausybės 
ištrėmime atstovas Londone 
pareiškė, jog “mes negavom 
jokių informacijų, kad kai
mas Telemark provincijoj
būtų išnaikintas.”

Suėmė vieno sabotažninkų 
tėvus, 6 chicagiečius

WASHINGTON, liepos 13 
d.—Attorney General Biddle 
šiandie paskelbė, jog suim
ta vieno aštuonių nacių sa
botažninkų, Herbert Haupt

Naciai šaudys gimines
NEW YORKAS, liepos 

13 d.—Pasak britų radio, 
Paryžiuje naciai paskelbę, 
jog “ateityj, jei ieškomas 
asmuo dešimties dienų bė
gyje nepasiduos, jo arti
mieji giminės vyrai, įskai
tant sesrų vyrus, pusbro
lius virš 18 metų, bus su
šaudyti. Moterys bus pa
siųstos priverstinam dar
bui, vaikai bus pasiųsti į 
taip vadinamuosius “pat
virtintus namus.”

Pasak radio, tai esą nau 
ji nacių teroristiniai žy
giai kovai prieš sabotažą 
ir žygius prieš okupacinę 
kariuomenę.

Kaip naciai prievar
tauja lietuvius

LISABONA.—žurnalistas 
ir rašytojas Alantas Lietu
voje yra Vilniaus teatro di
rektorius.

LISABONA.—Hitlerio gi 
mimo dieną vietinės įstai
gos Lietuvoje turėjo pasi
puošti vėliavomis: vokiška 
svastika, dalia jos buvo lei
sta iškabinti ir tautinę lietu
višką, nedidesnę už aną. Pri
vatūs namai galėjo pasipuo
šti kuria nors vėliava, tačiau 
per radiją buvo patariama 
iškelti ir vokišką, jei tik kas 
turėjo. Mokyklose buvo dar
bo diena, tačiau mokytojai 
turėjo paaiškinti fuehrerio 
“nuopelnus,” išvad u o j a n t 
Lietuvos žemę iš bolševikų.

tėvai, jo dėdė ir penki kiti 
Chicagos gyventojai.

Biddle pareiškė, jog su
imtieji asmenys davę para
mą priešo sabotažninkams 
Vokieijos karo vadovybei 
sutinkant.

Tuo pačiu laiku pranešta, 
jog New Yorke suimta dar
y y •sesi.
Padėjo Sabotažninkams.

FBI viršininkas J. Edgar 
Hoover pareiškė, jog Haup- 
to tėvai ne tik jį užLaikė, bet 
ir nupirko jam automobilių, 
kad jis juo galėtų pasinau
doti savo sabotažo veikime.

Jis taip pat pabrėžė, jog 
visi suimtieji žinojo apie sa
botažninkų pasiskyrimą A- 
merikoje, bet nė vienas ne
dėjo pastangų, kad apie tai 
praneštų federaliams agen
tams ar kitoms įstaigoms. 
Tėvai Gavo Pinigų.

Haupto tėvai pirmiau bu
vo pareiškę, jog sūnus už
traukęs jiems gėdą ir tėvas 
privertęs sūnų užsiregistruo 
ti karo tarnybai, bet vėliau 
paaiškėjo, jog jie tik suma
niai savo dalį atliko.

J!ie prisipažino, jog sūnus 
papasakojo jiems apie savo 
tikslus ir jog jis atsivežęs 
daug pinigų. Vėliau jų na
muose buvo rasta 2,550 at
gabentųjų pinigų.

Naciai skelbia suėmę 
30,000 rusu

BERLYNAS, liepos 13 d. 
—Berlyno radio paskelbė 
savo karo vadovybės prane
šimą, jog pietinėj fronto da- 
lyj rusai stumiami atgal 
“plačiu frontu.”

Specialus karo vadovybės 
pranešimas skelbia, jog į 
pietus nuo Rževo per vienuo 
liką dienų kovų esą suimta 
30,000 rusų kareivių.

. ALEKSANDRIJA, liepos
13.d. — Anglijos, laivynas 
šiandie smarkiai bombarda
vo Mersa Matruh, tolimiau-

Naciai tik 200 
mylių nuo Volgos

MASKVA, liepos 13 d. — 
Dono slėnio kovos pasiekė 
šiandie pavojingos linkmės 
ir vokiečių kariuomenės pir
mieji daliniai pasuko volgos 
ir svarbaus pavolgio indus
trijos centro Stalingrado 
linkui, šiuo metu naciai nuo 
Volgos bėra tik per 200 my
lių.

Į vieną savaitę pasistūmė- 
ję į rytus 170 mylių naciai 
šiandie yra jau Boguoa.ro 
apylinkėje, daug toliau negu 
jie buvo pasiekę pernai va
sarą.
Dvi Unksmės.

Šiuo metu vokiečių ofen
syva pietiniam fronte vyks
ta dviem linkmėm: viena 
skersai Dono prie Voronežo 
ir kita Dono slėniu, tarp 
Dono ir Donetso, žemyn.

Abu šie žygiai yra užten
kamai galingi, kad sudarytų 
pavojų Rostovui, šiauriniam 
Kaukazui ir pavolgio apy
linkėms.
Nacių Nuostoliai Milžiniški.

Pranešimai iš fronto pa
reiškia, jog šių laimėjimų 
vokiečiai atsiekią tik per 
milžiniškus savo nuostolius.

Rusai kiekvieną žemės pė
dą perleidžia naciams tik po 
nepaprastų kovų ir pasitrau 
kdami nusėja žemės plotus 
minomis.

Prie Bogučaro, kuris yra 
50 mylių toliau į rytus, ne
gu Rostovas, naciai buvo' 
prasiveržę pdo rusų linijas, 
bet vidurdienio komunika
tas pareiškia, jog sovietų 
kariuomenė įsiveržusi būrį 
sunaikinusi.

Kinai atsiėmė 
Fufuou salą

CHUNGKINGAS, liepos 
13d.—Kinai šiandie paskel
bė. j°g jU kariuomenė atsi
ėmė Futuou salą, netoli Foo 
chow uosto Fukien provin
cijoj.

Kovos tebevykstančios į 
šiaurvakarius nuo Wenchow, 
Chekiango provincijoj. Va
kar japonai buvo paskelbę, 
jog uostas atitekęs jiems.

Japonai, susikoncentravę 
prie Linchvvan, Kiangsi pro
vincijoj, bandė pasitraukti į 
k a va rus. bet jie buvo atmuš
ti.

šią ašies reikmenų bazę šiau 
riniam Afrikos pajtfyje.

Bombardavimo metu su
kelta skaitlingi gaisrai uos
to įrengimuose.

i- oKAIRO, liepos 13d._Šian- 
die britų armija, misilauku- 
si australų karių, paramos 
tvirtai įsitvirtino savo nau
jose pozicijose 10 mylių į 
vakarus nuo EI Alamein.

Po nepavykusių atakų 
maršalas Rommelis stiprina 
savo pajėgas gauta parama 
orlaiviais ir jūromis ir ruo
šiasi naujiems žygiams.
Tikimasi Aršių Kovų.

Tuo pačiu laiku ir gen. 
Sir Claude Aushinleck stip
rina savo pajėgas traukda
mas naujų pajėgų iš rezervų 
Egipte.

Naujai britų užimtosios 
pozicijos prie Tel EI Eisa, į 
vakarus nuo EI Alamein, yra 
taip svarbios Rommeliui, 
jog tikimasi, kad stengsis 
jas atsiimti prieš pradeda
mas platesnio masto ofensy
vą.
Suimta 2,000.

Naująsias pozicijas britai 
atsiėmė vakar aršiose kovo
se, kurių metu suimta 2,000 
ašies kariuomenės ir sunai
kinta aštuoniolika tankų.

Bendrai šiuo metu Egipto 
frontas esąs palyginamai 
ramus ir ofensyva esanti-są- 
jungininkų rankose. Nuola
tos bombarduojama ašies 
fronto vidurys ir praveda
ma puolimai fronto spamuo 
se.

Reikia pulti japonus, 
arba jie puls '

MELBOURNE, Australija, 
liepos 13d.—Užsienio reika
lų ministeris H. V. Evatt 
pareiškė, jog sąjungininkės 
tautos turi būti pasiruošu
sios kitai japonų ofensyvai 
Pacifike, nebent jos pačios 
pirma pultų Japonijų netru
kus.

Jis pažymėjo pripažįstąs, 
jog karo veiksmų vietos, kur 
Vokietija yra sukoncentra
vusi savo pajėgas yra svar
bios, bet “mes neturime pa
siduoti netikram saugumo 
jausmui Pacifike. Japonijos 
pajėgumas neturi būti per- 
menkai vertinamas.”

LONDONAS, liepos 13 d. 
—Lavalis atmetęs Amerikos 
pasiūlymą perkelti Prancū
zijos laivus iš Aleksandrijos 
į Martini ką ar pietų Afrikos 
uostus.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
Mes čia patiekiame lietu

vių tremtinių Sovietų Rusi
joje sąrašą.» Daugelis krei
piasi į redakciją, teirauda- 
mteei apie tremtinius, jų gy
venamąją vietą ir tt Mes 
jokių ypatingų žinių negali
me apie tremtinius suteikti, 
nes jų neturime. Patariame 
kreiptis tremtinių reikalais į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
Washington, D. C., prašant 
surasti tremtinių adresus ir 
teikti jiems pagalbą.

Audrė11301 Tomaitė, 
(Adolfas), 2.

11302 Tomaševiėius, Adol 
fas (Pranas), born 1896, 
storekeeper, res. N. Vilna

11303 Tamoševičius, Be
nediktas, 60, engineer, res. 
Labūnavos p. ag. Josvainis.

11304 Tomaševičienė-Dau 
girdaitė, Kristina (Stasys), 
51.

11305 Tomoševičienė, An
gelė, 38, housevvrfe, res. Jo 
nava, Kauno apskr.

11306 Temkauskas, Kos
tas, 70, farmer, res. Klo- 
neacu dv. Maišiogala.

11307 Tomkauskienė, Ve
ronika, 32.

11308 Tomkevičius, Jokū
bas, 41, poMceman, res. Bor 
tiškiai, Zarasai.

11309 Tomkevičienė, Ele
na, 34, res. Bartiškiai. Za
rasų apskr.

11310 Tomkevičiūtė, Vale
rija, (Jokūbas), 10.

11311 Tomkevičiutė, Eli- 
na (Jokūbas), 8.

11312 Tamoaeviėius, Vla
das (Boleslovas), 21, tailor, 
ras. Vilnius.

11313 Tonkūnas, Juozas 
(Mykolas), born 1894, pro-

,fes8or of Agronomy, Dot
nuva.

11314 Tonkūnienė-Mildvi- 
daitė, Janina (Viktoras).

11315 Tonkūnas, Rimantas
(Juozas), T.

11316 Tonkūnaitė, Vida 
(Jtaozas), 5.

11317 Tonkūnas, Petras 
(Miksa), bom 1888, Dec. 22, 
farmer, res. Stačiūnai, Pas
valys.

11318 Tonkūnaitė, Irena 
(Petras), 10.

11319 Tonkūnaitė, Aldo
na (Petras), 8.

11380 Tttarenkienč, Ele
na (Motiejus), 35, house- 
wife, res. Ignalinas, Šven
čionys.

11321 Totarenkaitė, Jad
vyga (ISppoteonas), 16, mo
ksleivė. ;

11322 Totarenkaitė, Elena 
(Napoleonas), 12.

11323 Totilas, Jurgis 
(Jurgis), 45, farmer, Rau
doninai, Raudonė.

11324 TotiKeuė, Marijona, 
4*

11325 Totilas, Joaas, 18.
H32& Totoraitis, Juozas

(Simanas), 46, farmer, res.
Slavikai, Aukštosios km.

11327 Totoraitienė, Mar
celė (Konstantinas), 44, 
farmer.

11328 Totoraitis, Pranas 
(JOoaas), 15.

11329 Totoraitytė, Dana 
(Juozas), 15

11330 Totulas, Jurgis 
(Jurgis), 50, farmer, res. 
Raudonėliai Raudonė.

11331 Trainauskas, Vla- 
(Pranks), 26, liricklayer, 
i*R8. AžOlų-Rūda, Kazlų Rū-

11332 Trainavietus, Gab- 
riebus (Petras), 68, Kabe
lių U km., Marcinkoniai.

11333 Trainavičienė, Rožė 
j Juozas), 64.

11334 Trainavičius, Vin
cas (Gabrielius), born 1920.

11335 Trakinskas, Povi
las (Benediktas), born Feb. 
28, 1918, Army officer, res. 
Vilnius.

11336 Trapas, Jonas and 
family (Simonas), 40, Chief 
of Police, res. Tauragė.

11337 Trapikienė-Akelai- 
tytė, Marija (Bronius), born 
1912, res. Kaunas.

11338 Trasytis, Juozas 
(Kazys), 45, farmer, res. 
Daržiškiai, Vabalninkas.

11339 Traškevičius, Pra
nas (Petras), 52, Chief of 
Police, res. Adomiškiai.

11340 Traškevičienė, Emi
Uja, 48. . I

11341 Traškevičius, Juozą 
pas (Pranas), 15, farmer.

11342 Totarenkaitė, Mari
ja (Napoleonas), 14.

11343 Traškevičiūtė, Ona 
(Pranas), 12.

11344 Traškevičiūtė, Da
nutė, (Pranas), 5.

11345 Trebytė, Ona (Juo
zas), 20, worker, Kaunas.

11346 Trečiokas, Vincas 
(Tamošius), born 1898, em
ployee, res. Kybartai.

11347 Trečiokienė, Ona 
(Jonas), 38.

11348 Trečiokaitė, Aldo
na (Vincas).

11349 Trečiokas, Albinas 
(Vincas), 8.

11350 Trimonis, Stasys 
(Petras), born 1910, emplo
yee, res. Utena.

11351 Trinkūnas, Pranas, 
30, employee, res. Buitūnai, 
Kntkiškis.

11352 Trinkūnienė, Jadvy
ga, 30.

11353 Trinkūnas, Algir
das (Pranas).

11354 Trinkūnas, Mindau
gas (Pranas).

11355 Trikolskis, Povilas 
(Leonas), 26, worker, res. 
Vilnius.

11356 Triponis, Jonas' (Jo 
nas), born 1903, teacher, 
res. Zarasai.

11357 Triška, Juozas, 23, 
shoemaker, res. Biržai.

11358 Triušis, Juozas 
(Juozas), 35, employee, ree. 
Gargždai.

11362 Triušis (Juozas), 1.
11363 Trockis, Povilas 

(Adomas), 37, employee, 
res. Grlkiškiaij Trakai.

11364 Trockienė, Qna 
(Vincas), born Jan. 1909, 
nūn, res. Vilnius.

11365 Truchanovičius, Sta

IEŠKOKIM TREMTINIŲ
Teko nugirsti įdomią Rau- retų būt adresuojami: The 

donojo Kryžiaus transliaci- American Red Cross, Wa- 
ją. Buvo dramatizuota vieno shington, D. C. Laiško turi- 
dano ieškojimas ir taip pat nys galėtų būt maždaug se- 
buvo pateikta žinių apie kantis:

QUAVAQUIL, Ecuador,, 
liepos 12 d. — čia šiandie 
buvo jaučiamas smarkokas 
žemės drebėjimas.

Gentlemen:
I noticed in the

sys (Andrius), 55, govern-1 Amerikos ir Tarptautinio 
ment employee, les. Vilnius. Raudonojo Kryžiaus žygius

11366 Truikas, Marcelijus giminių ir pažįstamų ieškoji įnian newspaper (arba in the 
(Jonas), 35, employee, res. me kariaujančiose ir okupuo Lithuanian daily ‘Draugas’)
Kaunas. I tose šalyse. Tarptautinio

11367 Truikienė, Marija • Kryįiaua atstoTas, ka,Mda.
(Jonas), 30, employee. , ' ... ..

11368 Truikaitė, Giedrė mas 18 Washmgtono, pareiš
(Marcelijus), 2.

11369 Truikas, Kęstutis 
(Marcelijus), 6.

11370 Truškovskis, Jonu
šas, born, invalid, res. Lent
varis.

11371 Truškovskienė, 
Aleksandra, born 1894.

11372 Tšecieckienė, Van
da (Algirdas), 45, house- 
wife, res. Vilnius.

11373 Tšecieckytė, Sofija, 
13.

11374 Tšecieckytė, Mari
ja, 9.

11375 Tšepočius, Ignas, 
40, army officer, res. Varė
na.

11376 Tšepačienė, Marija, 
29.

11377 Tšepačiūtė, Irena 
(Ignas), 6.

11378 Tšepačiu, Ričardas 
(Ignas), 2.

11379 Tučinskis, Marijo
nas (Juozas), 20, student, 
res. Vilnius.

11380 Tuinyla, Edvardas 
(Antanas), 13, res. Alytus.

11381 Tukanavičienė, Sofi 
ja (Kazys), 45, houewife, 
res. Vilnius.

11382 Tukanavičiūtė, Ona, 
4.

11383 Tulauskienė, Katrė 
(Andrius), 44, res. Belevi- 
čiai, Veiveriai.

11384 Tulauskaitė, Mari
ja, (Juozas), 18, student.

11385 Tulauskas, Juozas 
(Juozas), 14 yrs oid.

11386 Tulauskas, Algirdas 
(Juozas), 11-2 yrs aid.

11387 Tumanovičienė, Ja
nina, 21, housetvife, res. 
Vilnius.

11388 Tumas, Adolfas, 
26, teacher, res. Gataičiai, 
Trinkūnai.

11389 Tumas, Juozas, 
born Dec. 1897, worker, res. 
Šiauliai.

11390 Tumas, Kazys (Jo

kė, kad nuo karo pradžios 
Tarptaunis Kryžius persiun
tęs apie 3 milijonius laiškų

Lithua-

that Antanas Šarka (paim
ta iš Draugo), son of Ignas, 
teacher, resident of Gelgau
diškis, Rokiškis county, Li- 
thuania, has been deported 
to Russia and his where-

kareiviams ir civiliams žmo 'about are not known. He is 
nėms, ir gavęs apie 30 tūks my (brother, sister, ir tt.). 
tančių prašymų surasti gi- | Kindly be so good as to
minės ir pažįstamus įvai
riuose kraštuose. Jis taip 
pat pareiškė, kad su visais 
civilizuotais kraštais Tarp
tautinis Kryžius turi santy
kius ir tuose kraštuose žmo
nes suranda.

Kadangi iš Lietuvos yra 
išvežta kelios dešimtys tūk
stančių žmonių ir kadangi

ascertain the address of the 
above mentioned šarka and 
advise me regarding his sta
tus and the possibility of 
communicating with him.

Very truly yours, 
(Parašas ir adresas).

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Iftegzanitnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslus 

gali suteikti.
85 METAI VATYIIIMO 

pririnkime akinių, kurie pasalina
visą aklų (tempimą. ..

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

01*1051 ET KIŠTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523. Oiicagt 

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

Trečiad. ir Seštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:09 O. m.

X Brolis Aleksandras, Tė
vų Marijonų ūkio užvaizdą, 
džiaugiasi ne vien savo svei
kata, bet kad Dievas laimi
na Tėvus Marijonus, sulau
kę daugiau pašaukimų į vie
nuolyną, taip pat, kad lau
kuose matosi didelis der
lius, jei tik Dievas duos gra
žiai suimti iš laukų į pasto
gę.

SKAITYKITE “DRAUGI”

AJAklLlVib LIAJkAAtVAa 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akiniu 
atliko minga! oi

11369 Triušienė, Staniala- ‘ nas), 34, army officer, res.
va, 35, teacher, res. Gargž
dai.

11360 Triušytė, Gražina 
(Juozas), 6.

11?,61 Triušis, Juozas
(Juozas), 2.

Vilnius.
11391 Tumas, Pranas

(Antanas), born 1906, em
ployee, res. Paprudžiai, Pil
viškiai.
11392 Tumas, Pranas

"DRAUGAS'
Ir Šiais Metais Spausdina

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

IR

1943 M. KALENDORIŲ

Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių 
KALĖDOMS.

Skaitytojai laukite dienraščio “Drsngo” 
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite noMtky- 
■uiM i “Dranga" raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui uždylrą! Neskaityto jas 
25c.

Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
Ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi 
visiškai naujas!

X Elzbieta Drukteuienė 
su dukrele Maryte, vestsai- 

daugelis jų turi gimines ir dietės, atostogauja Tėvų Ma
pažįstamus Amerikoje, tai, 
rodosi, būtų žmoniška ir iš
mintinga pradėti ieškoti tų 
žmonių, kurių vardai pavar
dės ir kilimo adresai yra 
skelbiami laikraščiuose, ir 
kurių skaičius jau yra pa
siekęs netoli 11 tūkstančių.

Pasiteiravimo laiškai tu-

(Adomas), 46, gov’t. emplo
yee, res. Kupiškis.

11393 Tumas, Stasys 
(Kostas), 44, merchant, res.

rijonų gražiame ūkyje; se
miasi tyro oro, stiprina svei
katą, kad grįžę į Chicagą ir 
vėl galėtų tęsti pirmoji sa
vo organizacinę parapijoje 
darbuotę, o pastaroji, sulau
kus rudenio baigti parapijos 
pradžios mokykla.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI8

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dienų.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Mariem Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ava., Cicero, III 

TeL: Cicero 7681

prieinamų kalną

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
YARDA S0R8

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards ’ 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtnvč 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Kaunas.
11394 

(Vincas), 
res. Kaunąs.

11395 Tumas,

LIETUVIAI DAKTARAI

Mano 20 metų praktikavimaa 
jūsų garantavimas 

Optonetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kūris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Kostas svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

(Stasys), 12, student. skaudamą akių-.-.ori/? m •/.- /-? ,• 80 trumparegystę ir toliregystę.11396 Tumaite, Galina Prirengia teisingai akinius. Visuo-
(Stasvs) 10 se atsitikimuose egzaminavimas da-

norvr m. ’ i romas su elektra parodančia ma-
11397 iumasonis, Pranas, žiausias klaidas. Specialė atyda at-

34, teacher, res. Lapiai. kreipiama į mokyklos vaikus.
1.OAO rrv • - ,T i Kreivos akys atitaisomos.11398 Tumasomene, Van- valandos: nuo io ryto iki 8 v. 

da (Dominikas). 28, teacher vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-
11399 Tumasonis, Vidas

(Pranas), 3. uos be akinių. Kainos pigiau kaip
Tumasonytė

Tumienė, Elena 
41, housewife,

11400 Tumasonytfe (not 
baptized), daughter of Pra
nas, 8 days oid.

pirma.
<712 South Ashland Ar.

YARDS 1373

AJMtlKOg LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VFestern Avė.

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

Nuo 0:00 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 sutartį.

Ofiso tek VUtginia 00S6 
Beatdeneijes laL: BBVerhr 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: I—3 ir 0—8:30 P. If 

Trečiadieniais i pagal sutartį.

Rse. 8868 So. Taliam Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office tsL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONA IT IS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—8 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis Smitams.
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SUBGSOR 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nue 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

OCfice t«L YARda 4787 
Namų taL PROipect 1880

Tai. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YVest Cennak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas. 
REZIDINCUA:

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

£

TsL YARda 6WL
KENvood 6107.

DR. A J, BERTASK
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

Ofiso vaLt euo 1-3; nao 4--3O-8.80 
756 YVest 3L5th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksą.

Kaa bus Ištverminga® ild 
galui, taa bu išgelbėtas.

TsL OANal 0267
Rea. tel.: PROipect 6G68

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sd. Halsted Street
Beeidencija: 8600 8o. Artcsian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 0 vai. vakare.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELIA
DANTISTAS

6656 So. Weetern Avė. 
OFISO VALANDOS:

Kasdien aoo #:00 vai. ryto Iki >:eo 
oe i] vaL vak.; trečladlenlala nuo »:te 

"b *•/• * gii im t>i|f nL eMOb

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTA8

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 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. W,NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 YVest Cermak Road 

Ofiso tsL OANal 2346 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutarti.
Ree.: 7004 So. Falrfleld Avenue 

Ree. toL: HEMleek 3150

Tel YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
erti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

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

1913 So. Halsted 8L
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipari pagal sutartį. 

Res. telefonu SESIey 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
OFISO VALANDO8:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50tli Avenue 
Tel. Cicero 1484

Rez. Tel. LAFavette OOM 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. 2-4 P. M.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

TeL YARda 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CAN ai 5969

DR. WALTER1 PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisas ic Rezidencija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. Western Avė.

Tet OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto IU S vaL kasdieų

Ofiso Tel................ VIRgtala 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariąs.

UR. CHARLES ffiGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa laboe)

TeL IdDvay 2886 Ohta«ą DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vėl. popiet ir noo 7 iki 8:3© vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 1? vaL ryte.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBUROAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofise Tai.: Yarda OOftl 
Ree. Tel.: Kenwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nao 16 ik> 12 vaL d>ea*

DR. 1JENKBIS
(Lietuviai

GYDYTOJAS IB OHIBUROAS 
2500 YVest 63rd Street 

OFI8O VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nue 7—0 vakare 

Taipgi pagal eutartį.
Ofiao telefonai PROipect 6737

KEMUTB &RAUG4’
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LIETUVIAI VERČIAMI BERNAUTI VOKIEČIAMS 
LetuviŲ neleidžia iš Vokietijos grįžti į namus
Lisabona. — Jau buvome 

rašę, kad Vokietijos valdžia 
rengiasi grąžinti Lietuvon 
vokiečius, kurie išvažiavo 
Vokietijon bolševikų okupa
cijos metu. Taip pat buvo
me patyrę, kad lietuviai, iš
vykę Vokietijon su vokie
čiais, nebūsią atgal leidžia
mi.

Dar neturime žinių, ar 
masinis vokiečių gražinimas 
jau prasidėjo. Bet esame 
konkrečiai patyrę, kad lie
tuviai tikrai neleidžiami 
grįžti į Lietuvą. Mums yra 
žinomi du atsitikimai, kad 
į dviejų lietuvių prašymus 
leisti grįžti Lietuvon vokie
čių generalinis komisariatas 
Lietuvoje davė neigiamą at
sakymą. Šie lietuviai ūkinin
kai, kurių motina buvo vo

kiečių kilmės, gelbėdamiesi 
nuo bolševikų teroro (jų ša
limais esantieji ūkiai buvo 
numatyta paversti kolcho
zais, o kolchozninkai jau bu
vo atvažiavę iš Sovietų Ru
sijos), išvyko 1941 m. žiemą 
Vokietijon kartu su vokiečių 
repatriantais. Bet kadangi 
nei jie, nei jų žmonos nemo
kėjo vokiškai, tai, trumpai 
juos palaikius Lodzėje, jie 
buvo išsiųsti Vokietijos gi- 
lumon, kur bernauja vokiš
kuose dvaruose. Panašios 
kategorijos lietuviai gavo 
specialinius pažymėjimus su 
raide “A” (Altreich). Da
bar vokiečių komisariatas 
Kaune kategoriškai atsakė, 
kad “A” kategorijos repat
riantai Lietuvon grąžinami 
nebus. Matomai, jie pirma 
turi būti suvokietinti!

NACIŲ SABOTAŽNINKŲ BYLA

("Draugaa” Acme telephoto)
Gen. Myron C. Cramer, U. S. karo departamento Judge 

Advooate (dešinėje), apklausinėja FBI agentą Denman 
apie kastuvo vartojimą. Tas yra dalis įrodymų nacių sa
botažninkų byloje Washingtone. (Official U. S. Army 
Signal Corps photo).

LIETUVIAI NACIŲ RAGINIMŲ NEKLAUSO 
Lietuvos ūkininkai nepatenkinti naciais
Lisabona. — Gegužės mė

nesio pirmoje pusėje Vokie-' 
tijos generalinis komisaras 
Lietuvoje von Renteln važi
nėjo po Panevėžio komisa
riato sritį, aplankydamas 
Panevėžį, Biržus, Rokiškį ir 
kitas vietoves. Vokiečių laik
raščiai tą komisaro kelionę 
plačiai aprašinėja, pabrėžda
mi, kad komisaras norėjęs 
asmeniškai išsikalbėti su į- 
staigų pareigūnais, mieste
lėnais ir ūkininkais. Iš ap
rašymų matyti, kad komi
saras keliavo, norėdamas pa
kelti Lietuvos gyventojų 
nuotaiką.

Iš komisaro kalbų maty
ti, kad Lietuvos gyventojai 
daug kuo nusiskundžia. Ta
čiau lietuvių pareigūnų ar

šiaip gyventojų pasakytos 
kalbos niekur neatpasako- 
jamos. Iš komisaro kalbų 
matome, kad jose nieko kon
kretaus nepasakoma, o tik 
linksniuojama “naujoji Eu
ropa”, “geras gyvenimas” po 
karo ir t.t. Net lankydamas 
ūkininkus, komisaras nieko 
neprasitarė dėl žemės nuo
savybės. Šiaip gi jis vis gąs
dino bolševikais ir priminė, 
kas būtų įvykę, jei bolševi
kai būtų ilgiau Lietuvoje 
pašeimininkavę. Be to jis 
ragina vykti darbams į Vo
kietijos fabrikus.

Lietuviai nacių komisarų 
raginimų neklauso. Jie ne
nori savo priešams vergau
ti.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Ereeted Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRETPKTTfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthnanlan CJtiamber of Comneroo.

REZIDENCT J A *
5919 Sonth Troy St.

MODERNI Išvidini PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

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

PER KAUNO RADIJĄ NEBESIGIRDI KARŠTŲ 
LIETUVIŠKŲ KALBŲ

Apie Kauno radijaus pro
gramą taip pranešama:

“Po to, kai generolas Raš
tikis Velykų antrą dieną ta
rė žodį, praėjo daug savai
čių, ir nuo tos datos jau ne
besigirdi karštų lietuviškų 
prakalbų, nė dainų, nė dek
lamacijų. Paskaitos, dainos 

.ir vaidinimai yra • daugiau 
bukoliško pobūdžio. Tikras 
pirmutinis šaltas vėjas pa
pūtė tuojau po Velykų, kai 
Kauno-vokiečių teismo pro
kuroras priminė “generali
nės srities” gyventojams, 
kad už saugojimą sprogsta
mos medžiagos, ginklų, šau
namų, duriamų, medžiokli
nių ir jų mažiausių dalių, 
granatų ir t.t. gręsia mirties 
bausmė. Prokuroras visai 
laisvai kalbėjo lietuviškai ir 
aiškino klausytojams, kad 
ginklas, girdi, esąs visai ne
baisus įrankis ramių gyven
tojų nuosavybėje, bet visa 
bėda glūdinti tame, kad tie 
ginklai dažnai patenką į pik
tos valios žmonių rankas. 
Pastaruoju laiku Lietuvoje 
įvykę daug nusižengimų ir 
todėl tenką vėl prisiminti 
seniau išleistą potvarkį apie 
mirties bausmę. Toliau jis

Sąjungininkų štabas Aus- Z"* T flCCTFTFB S T> C 
rtalijoj, liepos 13d. — Gen. A V 0
MacArthur komun i k a t a s
šiandie paskelbė, jog sąjun
gininkų ir priešo aviacija 
tepravedė tik žvalgybinius 
skraidymus.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” n EI.P WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 
* 127 No. Dearbom Street

Tel.: RANdoLuh 9488-0489

HELP WAXTED — MOTERYS

MERGINOS REIKALINGOS- paty
rusios prie •’cruckers’’ lr ‘‘cookles” 
pakavimo. Atsišaukite prie

LOOSE-WILE8 BISCU1T CO. 
3659 So. AslUand.

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviftkumo. drebulio, nemigos, 
skausmo ar silpnumo kojų (neu- 
rtt s ar rheumatlzmo), tankiai vi
dui lai užkietėja ar perdaug lluos- 
nūs, širdies skausmus. Vartotojas 
lr aankial gali pradėti negirdėtus 
balsus girdėti, Ishalzdlntl nebūtus 
daktus ar kalbėti su savimi. 
VI-MIN pagelbsti apga'ėti mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas Šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo Jpratlmo. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti lr 
per paStą, prisiunčiant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsilių 

kainuoja $2.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3.00.
Parsiduoda tiktai prie:

STEVEN’S PHARMACY
903 W. 03nl Street, Tel. ENG. 0515 

CHICAGO, ILL.

H EI.P WANTED — VYRAI

MOTERYS nakties valymo darbams. 
Turi būt Amerikos pilietės. Atsišau
kite Janitor's Dlvision, 9-tam auk
šte, Service Corrldor.

MERCHANDISE MART,
Weills Ir prie upės

MAŠINISTAI
“Ali around" patyrimo prie . “Jig" 
ir ”flxture'’ darbų.

AIRCRAFT PRODUCTION 
ENGINEERS 

1834 Mest 59tli St.

BEAUTY OPERATORES — paty
rusios; pastovūs darbai. Atsišauki
te sekančiu adresu;

2152 SO. KEDZIE AVĖ.

kalbėjo, kad piktadariai pa
prastai užpuolą asmenis, tu
rinčius ginklus ar jų dalis. 
Iš tų dalių jie surankioją vi
są ginklą ir tik tuomet jau 
padarą nusižengimą.

Tikimasi sabotažninkų 
teismo galo šeštadienį

WASHINGTON, liepos 13 
d.—Šiandie tebetęsiama na
cių sabotažninkų, atgaben
tų Amerikon submarinais 
teismas ir manoma, jog nuo
sprendis bus išneštas šią 
savaitę.

Kaltinamasis aktas tiki
masi bus baigtas rytoj ir 
kaltinamųjų gynimds gali 
užimti apie dvi dienas.

NEW DELHI, liepos 13 d. 
—Amerikiečiai lakūnai bom 
bardavo japonų užimtą My- 
ilkyina aerodromą, šiauri
nėj Burmoj.

WASHINGTON, liepos 13 
d.— Alaskos gubernatorius 
ir civiliai vadai kreipės į 
Prez. Rooseveltą, kad būtų 
subendrinta karinė vadovy
bė Alaskoj.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN 1
laidotini

F. E

i D
iUDEIKIŠ

Mtorins
AMBUHANCE Dieną Ir Falrt|

4606-07 SOUTH HFRM1TA0B AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayette 0727

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

ANNA GAJAUSKAS

(po tėvais šiaulikė)

Mirė liepos 11 d., 1942 m., 
sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Raseinių apskr., Gaurės parap., 
Elmontų kaimo. Amerikoje iš
gyveno apie 37 metus . .

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris — Suzanną ir jos 
vyrą Jurgį švarlius ir anūką 
Robert, Elvanor ir jos vyrą Ed- 
wardą Hellyer; 2 brolienes — 
Eugeniją Siurblis ir jos šeimą, 
Anną Saulis ir Jos šeimą: 2 
pusbrolius — Pranciškų lr Juo
zapą šukalus ir jų šeimas; dė
dienę M-rs. Gudjonas lr jos šei
mą, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas paširvotas namuose: 
4153 S. Maplewood Avė., tel. 
Lafayette 6221.

Laidotuvės Jvyks ketvirtadie
nį. liepos 16 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo Panelės šven
čiausios parap. bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės stelą. Po pa
maldų bus nu ydėta f Švento 
Kazimiero kapines..

Nuošlrdž ai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliū’ę:— Giminės, Draugai 
lr Pažj-taini.

Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus, telefonas Grove- 
hlil 0142.

GAl'GE MAKERS 
TOOL M/VKERS

Aukščiausios algos mokamos. 
PEERLESS TGįOL A ENGINEERING

COMPANY 
1133 No. Kllbourn.

TOOL IR DIE MAKERS — prie 
Defense darbų. Užtenkamai “©ver
time'’.

WACO PRODUCTS 
457 No. Oakley.

j DIE MAKERS
$1.40 į valandą, su užtenkamai “over- 
tinie." Turi būt Ist class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
9705 Cottage Grovc.

MAŠINŲ OPERATORIAI 
Engine Lathe Operatoriai, kurie tu
ri pirmlaus tame patyrimo ir Ver- 
tical Boring Mill Operatoriai, ar vy
rai su Turret Lathe patyrimu. 
FEDERAL LE MOON TRUCK CO. 
____________ 849 No. Kedzle.________ ~

TOOL IR DIE MAKERS. prie 100% 
Defense darbų. Pastovūs darbai A-l 
darbininkams. Atsišaukite į;

AV. JENSEN, 4417 W, Klnzle St.

IST AN BULIS, liepos 13d. 
— Italai, bombanešiais išl 
sprogdino tris Albanijos 
kaimus. Gyventojai nebuvo 
įspėti.

^Itčhinf. terReuer

Forąuick relief from itching of eezema. pimples, 
athlete’s foot. seabies. rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous 
cooltng. antiseptic. liquid D. D. D. Prescription 
Creaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itching. 35c trial bottle 
proves it. oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PMCSCRIPTION.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Tf

VISOSE MIESTO DALYSE

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias išmokinslm. 
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus. 
Atsišaukdamos kreipkitės prie BO- 
LAS PALUTSIS, ant 4-to aukšto. 

M. BORN & CO.
1060 West Adams Street

OPERATORES, prie '‘single needle” 
mašinų. Patyrusios prie siuvimo ray- 
on dresių, sejonų ir jaukėta, jeigu 
ieškote smagios darbo vietos, gero 
užmokesčio, atsišaukite prie — 
KOKACH BROS., 913 W. Van Buren

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 

FILING \V0RKS

Taisome visokius plūki us.‘ ‘Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų r specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kalnavlmo sąrašo. . > si

Prlslųsklte plūktus paštu, “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKlnley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitėg prie: 
Mr. IValter Nutow. 2200 AV. 37th SL, 
Chicago, UI., tel. LAFayette 6098.

BUDINKAS su ilgo laiko leasu tu
rintis štorus ir hotelj, piet-rytinls 
kampas Halsted ir Root Sts. Ilgai 
įsteigtam tavernul vieta. Storas da
bar tuščias. Tikras bargenas. Atsi
šaukite prie JONĖS & KERFOOT, 
140 No. Dearbom St.. telefonas 
STATE 4674.

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

KOPLYČIOS DYKAI I A M B U L A N C E
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP 

1040 Wcst 46th Street

Tel. YARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SENAI 
2314 We»t 2Srd Plsre 

Tel. CANal 2515 

42*44 Esat 1081 h Street

Tel. • PULlm&n 1270

P. J. RIDIKAS 

8854 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 West 18th Street 

Visi telefonai: TARds 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituantca Avenue 

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

8319 IJtnanlca Avenue 
Tel. TARds 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue 

Tel. PULlman 9661

J. LIULEVICIUS
4848 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572
s
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- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visu? prisiųstus 
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
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Dėl antrojo fronte
Vokietijos kariuomenė visomis aavo jėgomis, tiesiog 

desperatiškai veržiasi į Kaukazą. Jiems ten kvepia tur
tingi žibalo šaltiniai, kurie reikalingi tolimesniam ka
ro tęsimui. Vokiečiai, matyti, mano, kad karas bus il
gas. Modernišką karą vesti be žibalo neįmanoma. Dėl 
to, matydami, kad netrukus jiems tų gėrybių pritruks, 
žūtbūt užsimojo paimti Kaukazo šaltinius.

Iš paskutiniųjų rusų-vokiečių karo fronte įvykių ma
tome, kad Kaukazui pavojų vis tik yra labai rimtų. 
Vokiečiai, paėmę tą kraštą, daug ką pelnytų. Jų pra
gariška karo mašina galėtų ilgiau veikti ir ilgiau dar 
terorizuoti pasaulį.

Dėl 'to Jungtinės Tautos turėtų sukoncentruoti savo 
pajėgas ir skubiai veikti, kad sulaikyti vokiečius nuo 
žygiavimo į Kaukazą, Jei tik yra galimumai ir tinka
mi pasiruošimai dabar, ištikro, būtų laikas atidaryti 
antrą karo frontą Europoje. Atidarius tokį frontą, vo
kiečiai būtų priversti atitraukti daug savo jėgų iš ry
tinio fronto ir tai galėtų sustabdyti juos nuo ėjimo į 
Kaukazą. Jei tai nebus padaryta, jei naciams pavyks 
perkirsti rusų kariuomenę, kaip jų planuose matoma, 
padėtis susidarys dar kritiškesnė. Be antrojo fronto 
vakaruose Berlyno ašį sudaužyti tikrai bus nelengva. 
Reikia neišleisti iš galvos dar ir to, kad netrukus gali 
atsidaryti antrasis frontas prieš Rusiją. Juk labai ge
rai yra žinoma, kad Japonijos imperialistai jau seniai 
traukia savo karo jėgas prie Rusijos rubežių. Jei taip 
įvyktų, Rusijos padėtis pasidarytų visai rimta, kritiš
ka. Todėl ir šiuo atžvilgu reiktų skubintis sn atidary
mu naujo fronto prieš nacius.

t

Garsinkime lietuvių vardą
Lietuvių Kultūrinis Institutas, kurį įsteigė ir palaiko 

A. L. R. K. Federacija, jau išleido trečią iš eilės knygą 
anglų kalba apie Lietuvą ir ruošia keletą kitų. Be to, 
institutas užsakė ir išplatino keletą šimtų egzemplio
rių Aniceto Simučio parašytos ir Columbia universi
teto išleistos knygos “The Economic Reconstruction of 
Lithuania after 1918”.

Paskiausių laikų LKI išleista knyga apie lietuvių 
literatūrą “Outline History of Lithuanian Literature” 
'daro tikrai gražų įspūdį. Ji, kaip aną kartą jau paste
bėjom, tiks platinti ir amerikiečių tarpe ir ypač bus 
naudinga besimokančiam lietuvių jaunimui.

Visiems, berods, yra labai suprantama, kad kelti ir 
garsinti lietuvių tautos vardą ir laikraščiuose ir paski
romis, specialiai išleistomis knygomis šiais laikas s yra 
labai svarbu. Bet taip pat reikia žinoti, kad tasai dar
bas yra sunkus, brangus ir nepelningas. Dėl to mes 
čia ir kreipiame visuomenės dėmesį, kad ji tą svarbųjį 
darbą visais galimais būdais paremtų. Lietuvių Kul
tūrinis Institutas, kurs bent kol kas yra vienintelė mū
sų institucija besirūpinanti anglų kalba knygų leidimu, 
negalės to darbo ilgai vesti, jei tuojau nesusilauks prak
tiškos lietuvių paramos. Toji praktiška parama, tai — 
įsirašymas LKI nariais, platinimas jo išteistų knygų.

Sakysim, jei “Outline History of Lithuanian Litera- 
ture” būtų tuoj išpirkta, institutas galėtų tuoj piduoti 
spaudon keletą kitų vertingų, jau parašytų knygųt In
formavimas angliškai kalbančio pasaulio apie Lietuvą 
eitų plačiu mastu. Jei mes visi suprastume, kaip yra 
svarbu skleisti lietuviškosios informacijos kitataučių 
tarpe, mes visi ne tik patys sau tuojau nusipirktu me 
knygą apie lietuvių literatūrą, bet nupirktume vieną 
ar kėlia egzempliorius, kad padovanoti kuriam nors žy
mesniam 'amerikonui. Panašiai reiktų elgtis ir su visais 
kitais Lietuvių Kultūrinio Instituto leidiniais.

Tad, visi, kurie trokštame gerovės savo tautai- padė
kime garsinti ir kelti jos vardą.

Nuošimtis tautos reikalams
Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės (liepos 4) die

ną veik visuose lietuvių didesniuose centruose buvo 
didesni parengimai — piknikai arha. “lietuvių dienos”. 
Kiek tenka spręsti iš gautų korespondencijų, tie paren
gimai gerai pavyko. Dėl to reikia džiaugtis, nes pada
ryta lietuviškai veiklai ir medžiaginės ir moralinės 
naudos.

Mes ypač džiaugėmės, kad Marianapolio kolegijos 
vadovybė padarė gražų, patri jot išką gestą, paskirdama 
Lietuvai Gelbėti Fondui liepos 4 d. buvusios Thompsone 
lietuvių dienos pelno dešimtą nuošimtį. Pavyzdys sek
tinas. Būtų gražu, jei panašiai pasielgtų ir kitų apy
linkių “lietuvių dienų” rengėjai. Būtų gera ir naudin
ga, jei visos mūsų organizacijos ir draugijos Lietuvos 
reikalams skirtų bent dešimtą nuošimtį nuo visų savo 
parengimų.

Visi sąmoningieji lietuviai stovi už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Bet to neužtenka. Reikia dirbti ir 
aukotis, kad tą mūsų nusistatymą ir troškimą reali
zuoti. Be lėšų nieko daug nenuveiksime. Tad, skirdami 
nuo savo parengimų atitinkamą nuošimtį, padėsime fi
nansuoti akciją dėl atstatymo laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos.

•

Patrijotiškas pasielgimas
Praėjusį sekmadienį visa Amerika girdėjo dainuojant 

per radiją lietuvaitę operos artistę Apoloniją Stoškiūtę. 
Jos gražiu balsu ir dainavimo tobula teknika gėrėjosi 
kiekvienas klausytojas. Mums, lietuviams, tai buvo tik
ras džiaugsmas ir pasididžiavimas.

Ją dainuoti pristatė žinomas Amerikos kompozito
rius ir muzikos kritikas Taylor. Džiugu pabrėžti, kad 
pasikalbėjime su juo A. Stoškiūtė su ypatingu pasi
didžiavimu pasisakė esanti lietuvaitė, atlankiusi Lie
tuvą 1935 metais Pasaulio Lietuvių Kongreso metu.

Milijonai žmonių gėrėjosi Apolonijos dainavimu ir 
tuo pačiu kartu sužinojo, kad toji dainos meno pažiba 
yra lietuvaitė. Panaudodama duotąją progą dainuoti 
per radijo milijonams klausytojų lietuvių vardo pagar
sinimui, artistė Stoškiūtė pasielgė tiknai patrijotiškai. 
Už tat ją reikia sveikinti ir jai nuoširdžiai dėkoti.

•

Viltis demokratijoj
“Darbininkas” rašo, kad lietuviai nieko gero nesitiki 

sulaukti iš diktatorių. Iš jų praeities darbų žinome, kad 
jie žmonij,ii vergiją neša. Įdomus rašinys taip yra bai
giamas :

“Vienatinė viltis tikrojoj demokratijoj: kad iš šių 
kruvinų pasaulio varžytinių išeitų vyraujančiu, ne- 
užginčyjamu ir viską tvarkančiu autoritetu.

Tokią demokratiją sudaro amerikiečių ideologija. 
Jie laisvėje gimę, laisvėje išaugę, turi poros šimtme
čių laisvės tradicijas. Jų demokratija pilnai užgrū
dinta. Už savo įsigyvenusią socialinę tvarką jie ko
voja kaip tikrieji pasišventėliai. Tai įrodo skaitlingi 
laisvanorių būriai, kuriuose yra žymūs lietuvių jau
nimo nuošimtis. Ir senieji lietuviai lahai demokra- 
tingai nusiteikę. Bet kokia kūno ar dvasios baudžia
va, kurią jiems slavai ir teutonai primygtinai perša, 
jiems baisesnė už juodąją epidemiją. Lietuviai glau
džiasi tik prie nuoširdžios neveidmainingos demokra
tijos.”

Džiaugiasi 1 'Wl
“Garsas”, džiaugdamasis Lietuvių R. K. Susivienymo 

Amerikoj 53-čiojo seimo pasisekimais, .pastebi, kad —
“seimas išlaikė gražias lietuviškumo tradicijas. Juk 
Susivienymas tam ir įsteigtas, kad suvienyt lietuvius 
katalikus, gaivinti ir palaikyti lietuvystę. Priimtoje 
rezoliucijoje seimas šaukia visus Susivienymo narius 
neužmiršti savo senos tėvynės Lietuvos. Raudoni ir 
pilki okupantai pridarė jai skaudžių žaizdų. Daug va
dų išlikvidavo, daug patriotų išblokšta į tolimus Ru
sijos užkampius, kur jiems gręsia išnykimas dėl ba
do, epidemijų ir kankinimų. Naciai ir bolševikai savo 
planuose turi Lietuvos pavergimo ir išnaikinimo sie
kimus. Amerikos lietuviams nevalia ramiai ir šaltai 
žiūrėti į savo tautos kančias, į kaimynų šėtoniškus 
planus ją išnaikinti. Dėl to 53-čias seimas ragina vi
sus narius dėtis prie organizuotos Amerikos lietuvių 
katalikų akcijos šelpti savo brolius ir seseris nuken
tėjusius dėl okupacijų ir karo, remti politinę akciją 
atkovojimui Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės.”

Hartfordo diecezijos laikraštis gražiai ir plačiai ap
rašė Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 53-tįjį sei
mą. Kai kurias žinias apie LRKSA ir seimą pakartojo 
ir kiti anglų kalba leidžiami kataliku laikraščiai.

15 KARO IR POLITIKOS LAUKO
Didįjį karą dviem metais pailgino vieno 

sekretoriaus apsileidimas
Taip kaip šiame kare na

ciai ir fašistai bando užim
ti Suezo kanalą, kad galėtų 
valdyti Vidurinius Rytus ir 
Viduržemio jūrą, taip 1915 
metais, vasario 2 d. turkai, 
anuo metu vokiečių sąjun
gininkai, vos nepaėmė Sue
zo kanalą. Anuo metu smar
kiai veikė smėlio audros ir 
20,000 turkų karių nepajė
gė paimti Suezo kanalo. Per
kasą gynė tik dvi anglų di
vizijos. Tačiau anglams čia 
tada atskubėjo į pagalbą 
trys karo laivai, kurie savo 
galinga ugnimi atmušė vi
sas turkų atakas. Taip da
bar anglams į pagalbą at
skubėjo amerikiečių jėgos 
ir vokiečiai tapo sulaikyti 
Egipte ir reikia tikėtis, kad 
bus iš jo ir išvyti.

Turkai tada norėjo paimti 
Suezo kanalą, o anglai Dar
dančius, taikydami savo 
smūgį turkams į pačią šir
dį — Konstantinopolį. Tuo 
būdu anglai būtų atidarę sau 
laisvą susisiekimą per Juo
dąją jūrą su Rusija.

Anglai manė, kad jiems 
pavyks paimti Dardančius 
vien tik stipriomis jūrų o- 
peracijomis, todėl 1915 m. 
vasario 19 d. pradėjo bom
barduoti fortus, kurie den
gė įėjimus į sąsiaurius, bet 
šios kovos nepavyko.

Po šio nepasisekimo an
glai su dideliais nuostoliais 
išlaipino savo kariuomenę į 
Galipolio pusiausalį, kurį 
1916 m. iš sausio 8 d. į 9 
dieną santarvininkų korpu
sas paliko Galipolio pusiau
salį. Lengvai galėjo užimti 
Dardanėlius, nes 1915 m. ko
vo 18 d. Nuresto pastatytos 
minų užtvaros jau buvo iš- 
traliuotos: anglų laivams 
nebebuvo pavojaus. Bet an
glai to nežinojo ir bijojo ei
ti į priekį. Turkų batarejos 
buvo iššaudę visą sviedinių 
atsargą. Minų atsargų tur
kai nebeturėjo. Kovo 18 d. 
anglai visiškai sustojo puo
lę, bet jei anglai būtų savo 
antpuolį pakartoję 19-tą ir 
20-tą dieną, be abejo, Dar- 
danelius būtų paėmę.

Kodėl gi nepaėmė Darda- 
nelių?

Jūrų vadovybė, kurioj prie 
šaky tada stovėjo admiro
las de Robekas, nutarė, kad 
tolimesnės kautynės Galipo- 
ly yra bergždžias darbas. 
Tada admirolaą Keisas, nu
važiavęs į Londoną, Galipo
lio operacijų štabo grupės 
vardu pareikalavo, kad bū
tų toliau tęsiamos operaci
jos. Tuo metu pirmasis jūrų 
admirolas buvo lordas Bil- 
furas, kuris taip pat palai
kė admirolo Keiso reikala
vimus tęsti operacijas. Lor
das Kitčeneris irgi buvo tos 
pačios nuomonės, kad tuč 
tuojau reikia pakartoti ant
puolį ir viską daryti, kad 
būtų galima užimti Galipolį 
ir įsibriauti į Konstantino
polį. Kada šis labai svarbus 
klausimas buvo galutinai iš
spręstas, lordas Kitčeneris 
pasiuntė R. Keisui telegra
mą, paskirdamas Marsely 
susitikimą. Čia ir įvyko ne
susipratimas, kuris priešin
gai nukreipė visą tolimesnę 
įvykių eigą. Kitčenerio te
legrama buvo sulaikyta vie
no iš admiraliteto sekreto
rių, kuris, skubėdamas į ka- 
ęin kokius pietus, pamiršo 
ją laiku išsiųsti, Rodzeras 
Keisas, negavęs telegramos, 
nieko neatsakė lordui Kitče- 
neriui, o anglų vyriausias 
vadas, negaudamas jokio at
sakymo, nutarė, kad jūrų 
vadovybė atsisakė nuo ope
racijų Galipoly ir sausumos 
kariuomenė jų nepalaikys.

Admirolas Keisas savo at
siminimuose rašo: “Todėl, 
kad aš neatvažiavau į Mar
selį ir todėl kad admirolas 
Robekas buvo priešingas jū
rų jėgų atakai, lordas Kit
čeneris suprato, jog laivy
nas armijos nepalaikys”.

Toliau admirolas Keisas 
rašo savo karo atsiminimuo
se:

“Mūsų dabartinių žinių 
šviesoje nėra jokio pagrin
do abejoti, jeigu mes Darda- 
nelių operaciją būtumėm 
privedę iki galo, tai karas 
mažiausiai bent dviem me
tais būtų anksčiau pasibai
gęs ir būtų buvę išgelbėta 
milijonai gyvybių”.

SI LAIKYTAS LAIVE

i"Drougas”' Actu- telephoto)
Herbert Carl Friederich 

Bahr, 29 mč amž., Vokieti
joj gimęs, bet Amerikoj na- 
turalizuotas, kurį FBI agen 
tai suėmė bėglių laive Drott- 
ningholm, atplaukiančiam į 
Nevv Yorką. Jis kaltinamas 
espionažu.

Naciai bruka lietmatis 

vokiškumą

Lisabona. — Iš laikraščių 
atrodo, kad žinomąjį 
Kauno viešbutį ir restoraną 
“Versal” yra perėmusi kaž
kokia bendrovė. Viešbutis 
dabar pavadintas ‘Viktoria’. 
Restorane atliekama meninė 
programa susideda vien iš 
vokiečių numerių, ši bendro
vė neseniai Kaune atidariu
si naują restoraną, pavadin
tą “Victoria-Bar”. Šis baras 
vadinamas “vokiškai-lietu- 
višku”.

Iš to matome, kad kar
tais, rodos, ir labai menkas 
kokio sekretoriaus apsilei
dimas gali turėti nepapras
tos reikšmės: jis tik laiku 
neperdavė telegramos, kuri 
gal jam rodėsi nelabai svar
bi, o kiek tai kaštavo pa
sauliui ir kiek milijonų žmo
nių turėjo dėl jo apsileidi
mo žūti?

Taigi, karo frontuose 
daug reiškia apdairumas, 
patogių sąlygų panaudoji
mas laiku ir gudria taktika.

Jei šiame kare neįvyks 
panašių dalykų, kaip Darda- 
nelių kovose, tai mes sulauk
sime karo pabaigą greičiau 
negu manome. «K. B.

PRONACINIS AKTYVUMAS U. S.

("Draugia" Acmo trtiapM*.
Viena iš daugybes nuotraukų, kurios kliuvo į FBI agentų ranaas. kai atkreiptas dė

mesys į vokiečių amerikiečių suorganizuotą 1935 metais vadinamą ‘Vocational 
Riverdale, N. J. šios organizacijos jaunimo grupė (viršuje), vaikai nuo 8 iki 18 metų 
amž. suregimentuoti Vokietijos nacių vaikų pavyzdžiu. Jie turėjo uniformas, buvo ma 
nkštomi su evvastikos vėliavėlėmis ir stovyk lose kariškai apmokomi.

t —'
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IS CICEROS PADANGES
Šv. Antano dr-jos 
susirinkimas

Liepos 5 d. įvyko šv. An
tano draugijos susirinkimas, 
kuriame pirmininku išrink
tas A. Zakaras, sekretoriu
mi Liaugaudas ir kasieriu- 
mi jaunasis J. Gribauskaa. 
Jie išrinkti į tas vietas, nes 
buvo tuščios vietos.

Nors susirinkimas nebuvo 
gausus, bet savo nutarimais 
reikšmingas ir svarus. Šv. 
Antano draugijos nariai nu
tarė remti visomis išgalė
mis “Draugo” pikniką, kuris 
įvyks Labor Day ir iš kasos 
nupirko “Draugo” prisiųstas 
tikietų knygutes. Taip pat 
nutarta visu gyvumu palai
kyti ir 'platinti laikraštį — 
“Draugas”.

Susirinkime išrinkti atsto 
vais A. Zakaras ir A. Va
lančius dalyvauti Lietuvių 
Dienos, įvykstančios liepos 
25, viešame posėdyje, kuris 
įvyks liepos 14 d.

Cicero lietuviai ir visos

įrengti prieglauda seneliams
Pranešta,' kad šv. Antano 

draugija liepos 26 dieną tu
rės savo parengimą. Ar lis 
ir į)us giedra, vistiek, paren
gimas įvyks. Komisija deda 
pastangas, kad parengimas 
pasisektų. Nariai kviečiami 
uoliai platinti tikietus. Taip 
pat pranešta, kad draugijos 
susirinkimai įvyksta pirmą 
valandą ir nariai prašomi 
nevėluoti. A. Valančius

Cicero. — Šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų Klū 
bo susirinkimas įvyks lie
pos 15 d. 8 vai. vakare pa
rapijos svet. Kviečiam visus 
atsilankyti.

A. F. Pocius, pirm.

Ragina gaminti 
medinius puspadžius

dinius puspadžius.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S* BONO DAY

2 I

Lisabona. — Vokiečių ko
misaras Vilniaus mieste iš
leido skelbimą, kuriuo bat
siuviai, dailidės ir kitos į- 

draugijos yra nusistačiusios ^onės raginami gaminti me- 
gausingai dalyvauti Lietu
vių dienos iškilmėse.

A. Valančius pranešė apie
Labdarių veiklą ir pažymė
jo, kad pereitą mėnesį Lab
darių centras turėjo virš tris 
tūkstančius pajamų. Bet dar 
daug reikia, kol bus baigta

Šį vakarų rinksis Vargdienių Seserų 

Gildos nariai bei narės
šį vakarą 7:30 valandą į; ir jos apylinkės yra didelės . ®°* ^a^orn'a

Aušros Vartų parapijos mo- ir plačios, gerų žmonių pa-, ve’’ cago’ 1 • 
kyklos salę (West Side), kur našiems labdaringiems ir ka- Į Trečias prizas — $25.00 
klebonauja visų mylimas ir talikiškiems darbams nieką- x‘~ 
gerbiamas kun. J. Dambraus dos netrūksta, kvieskite, pra
kas, rinksis įsikūrusios Varg 
dienių Seserų Gildos arba 
Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos Seserų nariai bei 
narės tartis svarbiais orga
nizacijos reikalais, kaip ge
riau ir sėkmingiau padėti 
viršminėtų seserų vienuoli
jai jų sunkiame darbe. Susi
rinkimas labai svarbus, ir 
ka:o žinote, šios dar tik įsi
kūrusios draugijos pradžia

šykite ir apaštalaukite, 
Dievas gelbės visame.

Tikimės, kad į susirinki
mą ateis ir daugiau kunigų, 
ypač Tėvų Marijonų, kurių 
globoje viršminėtos seselės

vertės Karo bonas, neatsi
šaukė, U. Matejūnas, 10532 

0 Indiana Avė., Chicago, III. 
Ketvirtas prizas — tikie

to numeris 3937, atsišaukė 
laimėtoju Bernadette Paukš
tis. Gavo puikią table lamp, 
aukotą Rooseve It Furniture

randasi; jie padės visuose | » Įjūrių savininkai yra Jo-
mūsų tarimuose. Pakviestas varauskas ir Bertulis.

Penktas prizas — tikieto 
numeris 3415, neatsišaukė

kun. Kazimieras Barauskas 
plačiau apibudinti ir supa
žindinti su viršminėtomis se
selėmis. Kalbą pasakys ir Ar

yra dar sunkesnė, užtat ma-1 patsai dvasios vadas, kun. 
lonėkite brangiosios ir bran- J. Dambrauskas, kuris irgi 
gieji visi kuo skaitlingiau- kviečia visus geraširdžius-es 
šiai suvažiuoti, atsivežkite atvykti laiku. Lauksime vi- 
ir naujų įsirašyti. Chicago ' sų! Narys

Negali siųsti laikraščių 
per paštų

Lisabona. — Paskelbtas 
pranešimas, pagal kurį tarp 
“Ostlando” ir Vokietijos pra 
plečiamas pašto susisieki
mas. Bet privatiniai asme
nys ir toliau neturi teisės 
siuntinėti laikraščius. Jų 
siuntinėjimas gali eiti tik 
per laikraščių administraci
ją arba per ekspedicijos ben
droves.

WHOLESALE
LIQUOR

IŠTAIGA

fo

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Paaturtog a Pregram •<

TUGOSLAV FOLK MUSIC 
Every Satnrday,1 to 2P.M. 
STATION WH1P

(Twd»

Wf)LK STIJOin
1945 West 25* Strset

Ifttržlojamepo vių Chl.-ųo.

RKMKITB
SENĄ

I.TKTT'TrV
DRAUGĄ.

N. RANTER, mt.
MUTUAL LIQUOR CO.

4707 So. Halsted St 

Telefoną*: BOULEVARD OO14

D B X V G X B

VIETOJE SUNAIKINTO ČEKŲ MIESTELIO

, įvyksta šį vakarą, liepos 14 
d. 8 v. vakare Dariaus-Gi
rėno svetainėje, 4416 South 
Western Avė. Čia bus suda
ryti galutini planai, kaip 
geriau ir iškilmingiau pa
minėti du, o gal ir tris di
dingus įvykius mūsų tautos 
gyvenime.

Visoms, arba daugumai 
draugijų buvo išsiuntinėta 
laiškai kviečiant dalyvauti 
didingame paminėjime ir šį 
vakarą draugijų atstovų su
sirinkime. Jei kurios drau
gijos neturėjo savo susirin
kimų, labai prašome daly
vauti šiame posėdyj drau
gijų valdybos narius. Lauk
sime.

Vincas Rėkus,

C Draugas • Actu, lelepiiuiO)
Gen Ruddy (kairėje) ir June Janke taiso iškabą Lidice 

miesteliui, arti Jolieto, III. Šis naujai kuriamas miestelis 
pavadintas Lidice atminimui nacių sunaikinto čekų Lidice 
miestelio arti Prahos ryšium su koriko Heydricho per- 
šovimu.

Lietuvos Vyčių Dienos prizų laimėtojai
I

Pirmas prizas — $50.00 laimėtojas, F. Jaukštis, 2137 
vertės Karo bonas, neatsi-1W. 23rd St., Chicago, Illinois.
šaukė laimėtojas — tikieto 
numeris buvo — 645.

Antras prizas — $25.00 
vertės Karo bonas, atsišau
kė laimėtoja, Mrs. Anna Gu-

Penktasis laimėtojas gauna 
plunksną, kuri yra aukota 
L. V, Chicagos apskrities.

šeštasis prizas — tikieto
numeris 9657, neatsišaukė 
laimėtojas, J. Yecuzetes, ,atsišaukė laimėtojas, Charles 
5362 Miludes, Chicago, III.1 Stulgaite, Kenosha, Wis. 
šeštasis laimėtojas gauna A. i Vienuoliktame laimėjime bu- 
Skiriaus auką, kuris yra «ur- v0 baksas lietuviškų saldai-
prise paketas.

Septintasis prizas — ti
kieto numeris yra 9413, ne
atsišaukė laimėtojas, J. Vai- 
sutis, 4421 S. Artesian Avė., 
Chicago, Iii. Septintasis lai
mėtojas gauna Skiriaus pri
zą — Ladies Travel Kit.

Aštuntasis prizas — tikie

to numeris 1768, neatsišau

kė laimėtojas, N. Kariavvitz,

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. V-n-I-ū frepo 
I CTrCtS ZOoo

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

’i
P) A 3 A Q Yrs Geriausias Lftfltas Pirkti Pirmos RAšles 

Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
PIRM PIRKIMO

Atvyk Į- mdwų jardą k* aoIMvSk st» 
ka ir aukštą rūšį I.PSNTŲ—MILI/- 

. WV)RK — STOGŲ IR NAMŲ HV 
TERIJOMu DM garrif, porAių, viš- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS dM komtmfc* 
djoa ir pertaisymo namų. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS IMTKAI •
Caah arba Lengvais lAmokūjlaato 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted SL Tel. VICtory 1272

Protection 

/our i

Labai svarbus posėdis Vyčiu seimas įvyks 
rugpjūčio mėnesįDariaus-Girėno paminklo 

statymo komiteto ir visų 
lietuviškų draugijų atstovų' Boston, Mass. L.
labai svarbus susirinkimas vYČių 17 Algirdo kuopa, So.

Bostone, Mass., kuri S. m., 
rugpiūčio 11, 12 ir 13 dd. 
rengia Lietuvos Vyčių 30-jį 
seimą So. Bostone, Mass.

So. Bostono Vyčių kuopa

RADIO
Šiandie, antradienį 7 va

landą vakare iš stoties WG 
ES bus transliuęjamas re- 
guliaris antradienio Peoples 
radio programas. Šio prog- 
ramo išpildyme dalyvaus re
guliariu štabo artistai, ku
rie yra gerai prisirengę jį 
išpildyti. Dainos, muzika, 
dramos, juokai, patarimai,

yra labai veikli ir turtinga pranešimai etc. O iš Peoples 
ne tik narių skaičiumi, bet' krautuvės bus pranešta daug 
ir finansiniai. , gerų žinių apie didį July

Seimui kuopa jau baigia Clearence išpardavimą. Yra 
ruoštis ir nuoširdžiai kvie- progos įsigyti geresnės rū- 
čia kaip organizacijos na-! šies reikmenis su dideliu pi- 
rius atstovus, taip ir visus į nigų sutaupymu. Rep. XXX 

Vyčių prietelius profesiona- 1 -------------------
lūs bei rėmėjus.

Jei tamstų sūnus ar duk
relė nepriklauso prie šios 
kilnios organizacijos, prira
šyk jį-ją tuojau!

Ankara, liepos 12 d. Va
kar Turkijos teritorijoj nu
sileido Jugoslavijos orlaivis 
su trim keleiviais, kurių vie
nas sužeistas.

:^1
CRANE COAL CO.

12200 W. 21 Place, Chicago,. 
III. Aštuntasis laimėtojas 
gauna A. Skiriaus prizą, aur- 
prise paketą.

Devintasis prizas — tikie-! 
to numeris 6618, neatsišau-j 
kė laimėtojas, J. Pikiel, 1818 Į 
S. Halsted St., Chicago, III. 
Devintojo laimėjimas yra 
auka A. Skiriaus, baksas sal
dainių.

Dešimtasis prizas — tikie
to numeris 11177, neatsišau
kė laimėtojas, J. Z i u b o, 
12022 Halsted St., Chicago, 
III. Dešimtojo laimėjimas y- 
ra auka L. V. Chicagos aps
krities — plunksna.

Vienuoliktasis prizas —

'8.65

WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS

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

GENUINE POCAHONTAS, $n An
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai O.T’U 

GENUINE POCAHONTAS, $
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri Si A CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.3v 

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

. .. • '

nių. Auka A. Skiriaus. Ant. 
Skirius yra Ateitininkų drau 
govės pirmininkas.

Kas dar neatsiėmė laimė
jimų dovanų, tai prašom 
kreiptis pas S. Šimulį, 2150 
S. Hoyne Avė., Chicago, III.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

lintų iNsrrRUMEirrv. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, EILU
TES sa "cases" — 135.00, 137.50. 
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
N1ŠKI MANDOLINAI. BANJOH. 
HMUrKOS. TUNO R BANJOS — 
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 Ir $156.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. ffMlčE-
LAI SMUIKOMS, STRIl’N'LNI- 
NIAMS BASAMS, VIOLAS Ir 
CKLLO — >1.60, $3.00, $5.00,
$10.20 Ir $15.00. Striūnos d?l vi
sų virSminėtų InstrBmentų. BAHh 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00, $50.00. PEDAIA.
Hl BOYS. CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jflsi) lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Cl«.rne
tarus. Triūboms, Saxaphones, 
Smuiko ra s Ir Oultarams. 

GOLDSTETN’S MU8IC SHOP 
•14 MarsMI Hk, Chicago.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue* Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — ti 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR (■

APYLINKES LIET U VIJ A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI: f

IBARGIJTI^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

VlenintSlln Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -|

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

WHFC-I45O kilj
6755 So. VVestern Avenue 

Pitone: GROvehill 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo- s 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federai Savings and Loan In- [n
surance Corporation. Mokame 31^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 4d Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

"KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jm> M. Mbaerto, See’y. 3236 SO. HALSTED ST.

,Avt<
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Automobiliai atostogoms gali 
būt vartojami - Vfashingtonas

Automobilių vartojimas 
nėra varžomas ir drauiti- 
nas, praneša apsaugos tran
sportacijos ofisas Washing- 
tone.

Šis ofisas apie tai pain
formavo American Automo
bile Association, o ši— Chi
cago Motor klubą.

Transportacijos ofisas pa 
reiškia, kad atostogos visais 
žvilgsniais yra svarbus da
lykas ir reikalingas žmonių

sveikatai, gerovei ir darbi
ninkus darbo našumui karo 
vykdymo pastangose.

Bet vasarotojai patariami 
ir raginami, kad prieš va- 
žiuosanti atostogauti iš ank
sto būtų parinkta vieta, 
kad paskui nereikėtų kilno
tis iš vienų vietų į kitas, ir 
kad pasirenkamos vietos ne
būtų per toli nuo namų. 
Taip pat patariama saugo
tis per greito važiavimo.

Tikrasis tarnybos vyrų draugas
Sam Yaksic turi valgomų 

jų daiktų ir kitų smulkme
nų krautuvėlę, 143 W. 103 
gt., rašo Chicago Sunday 
Tribūne. Jis iš savo kostu- 
merių neima pirkimo tak
sų. šiuos taksus jis išmoka 
iš savo gaunamo pelno — 
apie 25 dol. kas mėnesį.

Tačiau po Pearl Harbor 
įvykio, Yaksic ant staliuko 
pastatė pusgalionį nuo pie
no indą ir prilipytų skelbi
mu pasiūlė kostumeriams 
vietoje pirkimo taksų sava
noriai ten įmesti vieną kitą 
centą tarnyboje esančių vy
rų naudai.

Tuo būdu Yaksic surinko 
467 dol. 49 c. Už tai jis nu
pirko 250 svarų saldainių 
4,000 skustuvėlių, 70 pini
ginių, 9 kartonus cigarečių, 
ir 15 dol. perlaidais. Tai vi
sa pasiuntė 105 jauniems 
vyrams, užsieny karo tar
nyboje esantiems.

Patsai Yaksic, kurs yra 
33 m. amž., draftu pašauk
tas karo tarnybon. Liepos 
18 d. jis išvyksta stovyklon.

Krautuvėlę vesti palieka 
namiškiams. Yaksic juos įpa 
reigojo ir toliau palikti savo 
vietoje tą indą.

Miestelis pavadintas 
Lidice vardu

Čekoslovakijoje naciai su
naikino čekų miestelį Lidice 
išžudę visus vyrus ir išblaš
kę moteris su vaikais. Kad 
to miestelio vardas neišnyk
tų Amerikos čekų ir jų bi
čiulių dėka Illinoise arti 
Jolieto federalinis namų pro 
jektas, vadinamas Stern 
Park Gardens, kur jau pas
tatyta apie 100 namukų, pa 
vadintas Lidice vardu.

Praeitą sekmadienį ten 
įvyko iškilmės oficialiam 
vardo pakeitimui. Pamaldas

if

LIDICE ATGAIVINTAS

-MB

mu

>1
1

C "D r* u ras” Acme teiephoto) 

Moravijos tautiniais kostiumais apsitaisiusi čekų grupė žygiuoja Lidice, III., gatve,
susirinkus minioms žiūrovų, kurie suvyko į Lidice pavadinimo iškilmes. Naciai Mo
ravijoje sunaikino Lidice miestelį, tad jo vardas Illinoise atgaivintas.

Naciai giriasi
sumušę rusus

Berlynas, liepos 12 d. — 
Nacių radio paskelbė, jog 
vokiečiai sumušę rusus į va
karus nuo Dono upės ir įsi
tvirtinę keliose vietose ant
rajam Dono krante.

Vokiečiai taip pat skelbia 
suėmę 8,689 rusus ir suėmę 
ar sunaikinę 1,007 tankus 
ir 1,688 armotas.

Tuo tarpu pranešimai iš 
Stockolmo sako, jog savo o-

turėjo Šv. Prokopijaus vie- (fensyvoj prie Dono von 
nuolyno, Leslie, III., abatas. Bock panaudojus 1,000,000
Kalbas sakė W. L. Willkie, 
buvęs respublikonų partijos 
prezidentinis kandidatas, 
pulk. Vladimiras Hurban, 
Čekoslovakijos pasiuntinys, 
ir kiti. Prez. Rooseveltas 
prisiuntė sveikinimus.

NEW SHRINE OF ST. ANNE
St. Louis of France Church

117th and STATE STREETS, Chicago, Iii. 
ĮH3jHL>y/ .m
SOLEMN PUBLIC NOVENA July 17th to 26th
HOURS OF SERVICES:

Low Mass at 8:00 and High Mass at 9:S0,
Followed by Novena Prayers and Instrnction.

EVENING SERVICES: 7:00 and 8:00
Solemn Blessing for the children and the siek -------
Sunday July 19, and Sunday July 26th, at 3:00 P. M.

Solemn Procession with the relic of St. Anne on Sunday,
July 19th, Wednesday, July 22nd, and Sunday, July 26th, ai 
9:00 P. M.
Rev. Father Pler, C. P. P. S., Rev. J. A. Dione,

Preacher Pastor

kariuomenės ir dvidešim- 
penkias šarvuotąsias divi
zijas.

Berlynas, liepos 12 d. — 
Nacių radio paskelbė, jog 
vokiečių bombanešiai nus
kandinę du britų destroje- 
rhis Anglijos sąsiauryje.

24 priimtos motery 
armijos korpusan

Moterų auxiliarinin arrri 
jos korpusan iš Chicagos 
srities priimta ir prisaikin- 
ta 24 moterys. Tarp jų yra 
keturios negrės. Liepos 19 
dieną jos išvyks stovyklon į 
Dės Moines, la. Tenai jos 
su kitomis bus mokslinamos 
karininkėmis
mam moterų 
korpusui.

St. Loula of France Church can eaally be reached by the Illinois 
Central to State Street Statlon. or by the State Street Surface Lines 
to 117th Michigan.
AMPLE PAKKING SPACE TELEPHONE PULL. 0150

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

S
LEO NORKUS, Jr.

DISTRIBUTOR
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

"L" UNIJA BALSUOS 
STREIKO KLAUSIMU
Chicagos viršutinių geležin

kelių konduktorių ir motor- 
menų unija, kuri priklauso 
Amalgamated Asociation of 
Street and Elevated Railway 
Employes’ organizacijai, lie
pos 21 d. turės susirinkimą 
ir balsuos streiko klausimu, 
jei iki to laiko geležinkelių 
kompanija nepasisakys už 
darbininkų reikalavimus. O 
šie reikalavimai yra: 12 cen 
tų daugiau atlyginimo už 
darbo valandą ir 15 dienų 
apmokamų atostogų vietoje 
10 dienų. Viršutinių gele
žinkelių unijai priklauso

apie 4,500 darbininkų.
Gatvekarių linijų 

15,000 darbininkų buvo pa
siryžę streikuoti. Tačiau 
streiko išvengta, kai kom
panija šutiko nesusipratimų 
klausimą pavesti arbitraci- 
jai.

Vienos ir kitos darbinin
kų unijų kontraktai su kom 
panijomis užsibaigė gegu
žės 31 d. Nuo to laiko veda 
mos derybos daryti naujus 
kontraktus nebuvo sėkmin
gos, kai darbininkai iškėlė 
naujus reikalavimus.

apie

X Gražina Steikūnaitė, 
kun. K. Bičkausko, Indiana 
Harbor lietuvių parapijos 
klebono, sesers duktė baigė 
labai gerai garsią Hammond 
Business College. Ji yra 
prieš kokia pora metų atvy
kusi iš Lietuvos.

X John Mikšis atidarė 
naują garažą, kuriame tai
somi automobiliai ir kiti 
daiktai. Garažas randasi 830 
W. 35th St. šiame garaže 
darbas atliekamas kuo ge
riausiai ir sąžiningiausiai.

X Stepas Petravičius, Lie
tuvos Piliečių Sąjungos Chi
cagos skyriaus iždininkas, 
rytoj gauna Amerikos pilie
tybę. Dabar jis dirba plieno 
dirbtuvėje. Stepas Petravi
čius Lietuvoje buvo Jonišky 
banko buchalteris ir Lietu
vos kariuomenės puskarinin
kis.

X Petrikai, bulvariškiai, 
stato Indiana valstybėje nau 
ją vasarnamį.

X Dr. P. Vileišis, Lietu
vių Tautinės Tarybos vice
pirmininkas, pereitą savai
tę, bedirbant prie laivų sta
tybos, buvo sužeistas ir par 
guldytas šv. Antano ligoni
nėje. Šią savaitę vėl pradė
jo dirbti plieno fabrike. Dr. 
P. Vileišis jau kelintas mė
nuo kaip dirba plieno fabri
ke, atliekamu laiku dirba ir 
apdraudos kompanijoje.

Pranciškiečiy seserų 
stovykla mergaitėms

Šv. Pranciškaus seserys 
iš St. Francis, Wis., iš nau
jo atidarė Šv. Jono Vasaro
ti Namus mergaitėms šią va 
sąrą Waynersville, N. C. Ši 
vasarojimo stovykla nuo ki
tų skiriasi tuo, kad ji yra 
didžiausioj aukštumoj į 
rytus nuo Rocky kalnų. Yra 
apie 3,000 pėdų aukštumo
je. Iš stovyklos puikiai ma
tosi aplinkiniai slėniai ir 
ūkiai. Stovykloje yra pato
gumų sportui ir mokslini- 

organizuoja-' muisi. Atostogos dviem pe- 
auxiliariniam rijodais po 4 savaites liepos 

ir rugpiūčio mėnesiais.

Pradėta rinkti 
skardinės

Vakar Chicagoj pradėta 
vykdyti karo gamybos boar

Plėšikas nušautas 
kai bandė pabėgti

Plėšikas William McKon- 
sky, 18 m. amž., vietoje nu-

do programa, kuri, kaip i §auta8) kai jjs bandė pabėg-
pranešta, tęsis visu karo 
metu. Pirmoje vietoje nusi
statyta rinkti skardines ir 
kitas įvairaus metalo lieka
nas. Metalas reikalingas ka
ro gamybai.

Cukraus racijonavimo kny
gutės ženklas No. 7 yra bo
nus. Su šiuo ženklu kiekvie
nas asmuo gali gauti du 
svarus cukraus priedo nuo 
liepos 10 d. iki rugpiūčio 22 
d. imtinai. Tad patartinu 
visiems tuo pasinaudoti. Ki
ti ženklai turi savo origina- 

’linę vertę.

X Mykolas Navickas, žy
mus Cicero oldtaimeris gy- 
ventojas ir rėmėjas visų kil
nių darbų, su savo sūnumi 
Antanu išvyko atostogų į

Legijonas rinks 
senus rekordus

Amerikos Legijonks pas- i Pittsburgh, Pa
kelbė, kad ateinantį penk
tadienį visoj šaly bus prade

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicagos provincija šią sa-

ta kampanija rinkti senus vaitę ruošia savybės išva- 
ir sulūžusius grafofonų re- žiavimą į Powers Lake, kur
kordus (plokšteles), Bus 
bandoma surinkti daugiau 
kaip 37 milijonai rekordų. 
Šie rekordai bus parduoti ir 
gautais pinigais nupirkti 
nauji rekordai, kurie bus pa 
vesti ginkluotosioms ame
rikiečių pajėgoms.
Senų rekordų rinkimo kam

panija tęsis iki rugpiūčio 
2 d.

ti nuo policininko Philip 
Hels ties Shakespeare avė. 
policijos nuovada. McKons- 
ky jau buvo pasukęs vienon 
gatvaitėn, kai kulka jį pa
kirto.

McKonsky buvo areštuo
tas su kitais keliais savo 
sėbrais ir kaltinamas taver- 
ninko nužudymu.

Tolokai už miesto šeši 
Chicagečiiai važiavę automo 
biliu apvirto važiuotojui ne
tekus mašinos kontrolės. 
Vietoje žuvo Miss Virginia 
Martin, 16 metų amž. Kiti 
penki asmenys sunkiai su
žeisti.

kasmet įvyksta jų smagi ge
gužinė.

X Kun. Abromavičius, šv. 
Antano lietuvių parap. asis
tentas, serga.

X Tomas Poškus, bulva- 
riškis, Lietuvos Nepriklauso 
mybės kovų dalyvis, jo žmo
na Domicėlė ir dukrelė Al
dona atostogauja Wisconsin, 
Rhinelander lietuvių apylin
kės kolonijoje. Taip pat su 
jais yra išvykusi atostogau
ti ir Albina Činikienė.

X Pranciška Ivanauskie
nė, žmona biznieriaus Iva
nausko, 18-tos kolonijos, jau

Marian Hills, Hinsdale, III. 
Ištikrųjų, ši garbinga veikė
ja ir didelė visų labdaringų 
darbų rėmėja, būtinai reika
linga poilsio, kad grįžus į 
kasdieninius vargus, ir vėl 
galėtų sulyg aplinkybių tęs
ti savo gražią darbuotę pa
rapijoj ir toliau.

X Jonas Richertas, Mar
ąuette Park namų savinin
kas, jau trisdešimt metų 
leaip dirba Reyersok didžiau 
šiame plieno fabrike. Jonas 
Richertas per 30 metų yra 
sukalęs apie 7 milijonus ri- 
vetų. Taigi lietuvis yra ri- 
vetų karalius.

X Netoli Indiana Harbor, 
prie 12 vieškelio, jau pradė
tas statyti didelis sintetinės 
gumos fabrikas.

X Pereitą sekmadienį 
daug Chicagos lietuvių bu
vo nuvykusių į Long Beach 
maudytis ir pailsėti gražios 
gamtos prieglobsty.

f / ,

X Miss Josephine Patri- 
cia Aleksa-Misiurevičius y- 
ra atėjęs laiškas iš Sibiro. 
Laiškas randasi “Draugo” 
redakcijoje.

X Leonas Šalpauskas 
(Shelp) pereitą savaitę iš
vyko į kariuomenę. Jo tėve
liai Jonas ir Julija šalpaus- 
kai yra ilgamečiai Bridge- 
porte kolonijos gyventojai.

X Bubnienė, Bridgeport 
lietuvių kolonijos žymi vei
kėja buvo sunkiai susirgusi, 
dabar jaučiasi geriau. Neuž
ilgo tikisi visai pasveikti.

X Už Prano Dielininkai- 
čio sielą pamaldos įvyks 
Bridgeporte, Šv. Jurgio baž
nyčioje, ketvirtadienį, liepos 
16 d. 7 vai. Pamaldas užpra
šė Gilienė, pagerbdama to 
garsaus lietuvio atminimą.

X Ona Kvietkus išvažia
vo pasimatyti su savo vyru 
Bernardu, kuris dabar yra 
Dėdės Šamo kariuomenėje.

X Helen ir Walter Balis 
susilaukė dukrelės, kuri sve
ria devynis ir pusę svaro. 
Motina, buvusi Paukštytė, 
jaučiasi sveika.

X Tėvų Marijonų įstaigos, 
Marian Hills, Hinsdale, III., 
tai tikra pažiba mums chi
cagiečiams ir abelnai visiems 
Amerikos lietuviartis, nes 
ne tik ūkis, bet ypač Tėvų 
Marijonų seminarijos rūmai 
skęsta medžiuose. Nepapras
tas gražumas. Dabar visi tie 
gerieji rėmėjai, kurie tik sa
vo centais padėjo Tėvams 
Marijonams įsikurti, šiandie

antrą savaitę pradėjo atos- atsilankę negali atsidžiaug-
togų pas Tėvus Marijonus, ti.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt apsangotoj įstaigoj, kad užtikrinti mvo ateity. Apart ap- 

odos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijojdra

Sekmadienį visos Chica
gos paežerio maudyklės bu
vo nepaprastai prisigrūdu
sios. Popiet buvo 92 laips
niai šilumos. I

Duodam paskolas už 41/z^° ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justln Macklevrich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENIJE Tel. VIRGINIA 1141

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

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


