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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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NACIU BLITZKRIEGAS NEVYKSTA
U. S. lakūnai
atakavo Bengasi

NEBUS GALIMA GAUTI.

Daug kas žmonių tikėjosi
ir turėjo vilties, kad arti
moj ateity Amerikoje bus
užsimota plačiai gaminti
sintetinė guma ir privačiams
automobiliams teks padangų
kiek reikiant.
Dabar tą viltį visiškai pa
kirto karo gamybos boardo
pirmininkas Donald M. Nel
son, kurį senato žemės ūkio
reikalų pakomitetas apklausinėjo gumos reikalu. Jis
pareiškė, laikas Amerikos
visuomenei stačiai pranešti,
kad visokios kalbos apie
gumos substitutų gamybą
yra tik pasakos. Visu karo
metu privačiai automobiliai
negaus padangų. Jei sinteti
nė guma ir bus gaminama,
tai vargiai jos pakaks ir ka
ro reikalams.

KAIRO, liepos 16d.—P nu

nešama, jog geležinkelio
stotis prie Tel EI Eisa, kur
vyko aršiausios kovos, šiuo
metu yra britų rankose.
KAIRO, liepos 16d.—Bri
tai paskelbė, jog sunkieji
Jungtinių Valstybių bomba
nešiai dienos metu atakavo
ašies bazę Bengasi, Libijoje.
Kiti sąjungininkų aviaci
jos daliniai atakavo Tobruko uostą, kuris nuolatos ir
pakartotinai bombardoūjamas.

Kovos prie Midway
JAP CARRIER FORCE. (4J-JAP STRIKIRG
->" i FORCE 0F 3 CARRIERS. BATTLESHIPS.
CRUISERS. OESTROYERS LAUNCH AIR AT
TACK 0N MIDVVAY MORNING JURE 4- AT
TACKED BY ARMY. MARINE BOMBERS.
■į'
TORPEDO PURES MORNING JURE 4. (5)—
CARRIER OIVE BOMBERS. TORPEDO
PURES LEAVE 3 CARRIERS AFLAME.
OVEICAST
HELPLESS, STOPPED; 1 BATTLESHIP
MASS 0F FLAMES; 1 DESTROYER SUNK.
. •:<įxkv. _(6)
—SUB LEAVES CARRIER SCRYU SINKi ING. (7)—FOURTH. UST CARRIER HIRTU
• CRIPPLED BY CARRIER OIVE BOMBERS
AFTERNOON JURE 4. LATER SINKING. 2
BATTLESHIPS OAMAGED. 1 CRUISER HIT.
S. MASTERS AIR. (8)—ARMY FLYING
FORTRESSES ATTACK ‘OAMAGED SHIPS
»<
AFTERNOON JUNE 4. CARRIER. BATTLE
SHIP. CRUISER HIT. OESTROYER SUNK(9)—JAP REMNANTS ESCAPE IR BAD
y® WEATHER.

THE BATTLE OF MIDWAY
JAP OCCUPATIOR FORCES. (1)—
MANY JAP SHIPS SIGHTED BY SAVY
PATROL PURES MORNING 0F JUK
X (2)—FLYING FORTRESSES AT
TACK AFTERNOON JURE X CRUISERS. - TRARSPORTS HIT. (3)—
H AVY PATROL PUNES SCORE HITS
IR RIGHT TORPEDO ATTACK. (10)
-FLEEIRG JAPS ATTACKED BY
MARINE DIVE BOMBERS ANO FLTING FORTRESSES MORNING, AFTERHOOR JURE 5. SEVERAL HITS
0H CRUISERS. (II). (12). (13)—
CARRIER DIVE BOMBERS MAKE REPEATEO ATTACKS. TW0 CRUISERS,
TW0 OESTROYERS SUNK.

JUNE 6
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Rusai pasitraukę Stalingrado linkui,
bet sulaikę nacius prie Kalinino
ir Voronežo
MASKVA, liepos 16 d.—
Sovietų kariuomenės laik
raštis Raudonoji žvaigždė
šiandie rašo, jog nacių ofensyva Dono fronte aiškiai
netekusi savo pajėgumo.
Taip pat ir Kalinino fron
te rusų kariuomenė atmu
šusi keletą vokiečių atakų
ir pastūmėjusi vokiečius at
gal.

BERLYNAS, liepos 16 d.1
—Oficialus nacių radio pa
skelbė, jog savo kontratako
mis rusų kariuomenė laimė
jusi kai kuriose vietose prie
Voronežo.
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(§>•

ltJ***M MITfOST^,.

Naciai pripažįsta rusų laimėjimus
prie Voronežo

J*

Padėtis geresnė,
karo taryba

Tuo tarpu pranešama, jog
Atstumti nuo Voronežo.
S?
saužemio kovose italų ir na- j
t
Vėliausieji pranešimai iš
VVASHINGTON, liepos 16
P
cių kariuomenė centriniam
d.—Pusantros valandos kon Dono fronto skelbia, jog na
fronte priversta pasitraukti,
TEISĖJAS BLACK APIE
ferencijoj Prezidentas Roo ciai išmušti iš vieno Voro
re
bet britai pripažįsta jog vo
M
“
,WAY
KARĄ.
seveltas ir Pacifiko karo nežo priemiesčio ir dabarti
kiečiai laimėję pajūrio zono®
Vyriausiojo teismo teisė
taryba apsvarstė karo rei nėse pozicijose prie Vorone
je.
(ADAPTEO
FROM
OFFICIAL
U.
S.
NAVY
MAP
AND
CAPTION.'
NA
jas Hugo R. Black kalbėjo
kalus ir pareiškė, jog padė žo naciai apsikasa ir, mato
("Draugas” Acme telephotol
“Laimėti karą” mitinge, RaU. S. laivynas šiuo braižiniu atvaizduoja, kaip Midway kovoje japonai nugawu ir tis Egipte esanti aiškiai ge mai, tikisi ilgesnių kovų.
Vokiečiai liepos 7 dieną
resnė.
leigh, N. C. Pareiškė, kad i Roma: britai Egipte
kaip jie skaudžiai nukentėjo.
buvo
paskelbę, jog Vorone
nėra išmintinga kritikuoti j
w
Naujosios Zelandijos mi
Amerikos sąjun gi n i n k u s SitTIUSl I
nisteris VValter Nash pareiš žas esąs paimtas ir jog gy
šiame kare—Britaniją, Ki
kė, jog situacija Egipte žy- nėjai išnaikinti. Tačiau šian
ROMA,
liepos
16d.
—
Itali

niją, Rusiją. Anot teisėjo,
miai pagerėjusi, bet kliūtys1 die karo vadovybė paskelbė,
jos
radio
paskelbė
italų
kašios valstybės per šį karą
ir sunkumai yra labai aiš- jog rusų kariuomenė “tebetaip daug pasitarnavusios ^vadovybės pranešimą, jog
| tęsia stiprias atakas” prie
VVASHINGTON, liepos 16 giausia dėka 21 metų am kūs.
ašies
pajėgos
atmušusios
Amerikai, kad ji už tai nie
d. — Šiandie paskelbta, jog žiaus pajūrio sargybos nario Jis taip pat pažymėjo, jog Voronežo.
smarkias britų atakas cen
kados neįstengs joms tinka
nacių agentai suimti dau- John C. Cullen.
vokiečiai greičiausia patys
triniame Egipto fronte. Be
mai atsimokėti.
Pajūrio sargyba paskelbė, nustebinti savo laimėjimais
Europoj padidėjo
to, ašies pajėgos dar pravejog Cullen netyčiomis už Afrikoje, bet jie būsią dar
• dusios kontratakas.
VVASHINGTON, liepos 16 Vichy nesutinka
klupo nacius, kai jis pradėjo labiau nustebinti savo pra kūdikiu mirtingumas
VATIKANAS IR POLITIKA
d.
—
Karo
seki.
Stimsonas
“Mes suėmėm virš 1,200
vidurnakčio sargybą Ama- laimėjimais.
Paskutiniais laikais kai
šiandie
pareiškė,
savo
įsiti

perkelt
laivu
LONDONAS, liepos 16 d.
gansett pajūryje, Long Iskurių šalių pasauliečių spau britų,” pareiškia italų ko kinimą, kad jauni vedę vy
—Patikimų sluogsnių apskai
land.
da padavė žinių iš Romos, munikatas, “ir sunaikinom rai ir jaunuoliai tarp 18 ir
Kinai
atsiėmė
čiavimu Europoje paskuti
būk Šventojo Tėvo valstybi gerą skaičių šarvuotų auto 20 metų turės būti imami
niuoju laiku kūdikių mirtin
nis sekretorius kardinolas mobilių.”
kariuomenėn, kad laimėtugumas pakilęs beHt 40 nuo
Pro tirštus rūkus jis pa
Maglione pasirengęs apke
mėm karą prieš ašį.
matė pajūryje tris vyrus—
CHUNGKINGAS, liepos šimčių.
liauti kai kurias kariaujan Churchill prašo
Šie sluogsniai pareiškia
du maudymosi kostiumuose 116d.—Kinijos karo vadovySpaudos atstovams jis nu
čias šalis, kad ištirti tikrąjį
ir vienas civiliai apsirengęs. bė šiandie paskelbė, jog jog daugiausia kūdikių mir
rodė, jog šiuo metu kai ku
dalykų stovį. Girdi, Vatika-1 sulaikyti siuntinius
Jam besiekiant elektrinės Chekiango provincijoj iš šta nuo maisto stokos ir ki
rie vedę vyrai jau šaukiami
no diplomatija ryžtasi ak
LONDONAS, liepos 16 d. kariuomenėn ir jis tikįs, jog
lemputės jie matomai pagal japonų atsiimta Tsingtien lusios nešvaros. Kūdikių
tyviai dalyvauti pasaulio —Anglijos ministeris pirmi
VICHY, liepos 16d.—Vi vojo, jog jis siekia ginklo miestas. Kovose nukauta ar mirtingumas daugiausia pareiks šaukti kariuomenėn ir
politikoje.
chy vyriausybė šiandie ofi ir sustojo.
ninkas Churchill pasiuntė jaunuolius 18 metų.
sužeista 500 .ar 600 japonų. sireiškia nacių okupuotuose
NCWC dabar praneša,
Rooseveltui laiš
cialiai pareiškė Washingtokraštuose.
Vienas jų pareiškęs, jog Likusioji japonų kariuome
kad Vatikanas griežtai nu- ką, kuriame jis prašo, kad
nui protestą dėl paskyrimo
nės dalis pabėgo Wenchow
ginčija tas žinias. Sako, jos.
sutaupyta daugiau vie. Sukilime metu Vengri militariniu atstovų gen. De jie esą žvejai iš Southhamp- linkui.
tono ir vėliau jam pasiūlė
Britai atakavo
neteisingos. Vatikanas, kaip tQ8 laivu08e Rar0 reiRme.
Gaulle. Notoje pareiškiama,
Kinų komunikatas taip
$100,
kad
jis
visą
įvykį
pa
joj
nukauta
2,500
visados, taip ir dabar neturi nims siunčiant mažiau pri
jog tai sudaro “puolimą ant
pat pareiškė, jog kinai pra-Į Vokietiją dieną
mirštų.
nieko bendra su politika. Jis vačių dovanų ir reikmenų iš
Prancūzijos
suvereniteto.
”
laužę japonų barakų linijas
LONDONAS, liepos 16 d.
stovi tik Bažnyčios reikalų Jungtinių Valstybių.
LONDONAS, liepos 16 d
Autorizuotieji Vichy šiuo $300 už Tylėjimą.
prie Sinyango, pietinėj Ho— Vokiečių žinių agentūra
sargyboje.
—
Autoritetingi sluogsniai
ganiai pareiškė, jog esą ne
Vėliau jis “sutiko” tylėti,1 nan provincijoj ir
ir nužudė
Kad šį prašymą išpildytų paskelbė, jog pereito sausio

j

naciai papirkti U. S.
Turės šaukti karo Norėjo
pajūrio jauną sargybininką
tarnybon jaunuo
lius 18 m.: Stimson

VICHY,

chy

leisti

cūzijos
jos

dams

ir

jėga

griežtai

perkelti

laivus

kitur

16 d.—Vi

liepos

vyriausybė

sisakė

iš

i

at

Trys

Vyrai.

Tsingtien miestą

Pran

Aleksandri

įsakė

laivų

perkėlimui

vai

pasi

priešinti.

IŠ NACIŲ NASRŲ.

Keturi prancūzai kanadie
čiai, du kunigai ir du semi
narijos auklėtiniai, pabėgo
iš Vokietijos nacių koncentracijos stovyklos ir atvyko
Londonan. Jie yra Saint Marie Tinchebray kongregaci
jos nariai. Kaip jie pabėgo,
nepasakoja. Sako, naciai;
yra barbarai. Todėl pabėgu
siųjų lūpos turi būti sučiaup
tos.
UŽ KITŲ PAVERGIMĄ.

Japonų okupuoto Thailando (Sijamo) projaponiška
vyriausybė paskutiniais lai
kais pripažino Nankingo

užsienio biuras paskelbė, jog
ateityj laivuose vieta bus
paskirstoma tiktai per Ame
rikos Raudonąjį Kryžių į
Anglijos Raudonąjį Kryžių
ir kitas panašias organiza
cijas.

(Kinijos) kinų vyriausybę,
pasidavusią japonų globai.
Tad kinų laikraštis Ta Kung
Pao iškelia sumanymą, kad
po karo Thailando soverenumas turi būti panaikintas
ir fa valstybė turi būti įjun
gta Kinijon.
Ta Kung Pao nemato skir
t ūmo tarp projaponiškos
vyriausybės ir valstybės.

mėnesio pabaigoje Vengri
jos pietinėj dalyj buvo iški
lęs sukilimas ir jog už tai
atsakingi asmenys esą šiuo
metu teisiami.

Pasak Berlyno radio, Ven
grijos premjeras Nicholas
Kallay pareiškęs, jog nukau
ta 2,500 serbų .kuriuos jis
ir kaltina viešu sukilimu.
Apie vengrų žandarmerijos
ir kariuomenės nuostolius
sukilimo metu neskelbiama.
Kallay pareiškė, jog suki
limas prasidėjęs, kai grupė
serbų partizanų užpuolė ven
grų žandarus ir pasienio
sargybą ir septynis jų nuko
vė viena diena.
M

įmanoma, kai Amerikos vy
riausybė, kuri palaiko “nor
malius santykius su Prancū
zijos vyriausybe, taip pat
palaikytų santykius su su
kilėliais.”
Protestas paskelbtas prieš
paskelbimą Prancūzijos nu
sistatymo dėl savo laivų, ku
rie internuoti Aleksandri
joj. Manoma, jog Vichy at
sisakys sutikti, kad šie lai
vai būtų perkelti kitur.
VVASHINGTON,
d. — Senatas

mo

projektą,

kuriuo

Administracijai
$125,000,000.

liepos

priėmė

kai jam pasiūlyta $300. Bet
pirmiausia jis paklaustas ar
galėtų pažinti juos. Atsakius
neigiamai, vyrai jį paleido.
Cullen tuojau apie reikalą
pranešė pajūrio sargybai.
Tačiau tuo momentu nie
ko surasti, be smėlyje įkas
tų dėžių nepavyko. Tik vė
liau FBI agentai nacių agen
tus suėmė.

kainų

paskiriama

Dnttningholm išplaukė
su 800 keleiviu

į savo uostą Gothenborgą,
Kai kurių sluogsnių pareiš| Švedijoj. Laivu vyksta apie.
kimu vyriausių agentų vadu 800 ašies piliečių namo.
yra George John Dasch.
Valstybės departamentas

labai
kurie
kavo
stotis

suvaržytas, bet kai
sargybos orlaiviai ata
tiltus ir geležinkelių
Prancūzijos pajūryje.

pareiškė, jog dauguma vyk-i

16

įstaty

ar sužeidė daugelį kareivių šiandie paskelbė, jog anglų
bombanešiai dienos metu
’r paskerdė 100 arklių,
bombardavo Vokietiją.
Be kovos orlaivių, palydų,
britų bombanešiai numetė
bombų industriniam Ruhro
krašte, kitose šiaurvakarių
NEW YORKAS, liepos 16 Vokietijos dalyse ir Olandi
d.—Šiandie diplomatinio pa joje.
Kovos orlaivių veikimas
sikeitimo laivas Drottningholm jau yra jūrose, pakeliui dėl blogų oro sąlygų buvo

MEXICO CITY, liepos 16
d. — Čia atgabenta didelis
kiekis
karo
reikmenų iš
Jungtinių Valstybių.

stančių ašies piliečių yra iš
LONDONAS, liepos 16 d.
—
Britų vyriausybė nema
kitų Amerikos respublikų,
kurios paskelbė karą ašies nanti pasitraukti iš Indijos,
rašo Londono spauda.
valstybėms.

Penktadienis, liepos 17, 1942
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New Cartoon Sclls War Bonds | Niagara
r* «.•

‘A

is goot to hear
Americans are now pudding
JOX of der pay into Bunds /

Fails,
N. Y. Žinios

lt

D-I^IRIB©K©1

Lietuviu Diena
Parapijoj šiuo laiku yra
didelis susirūpinimas, lau
kiama “Lietuvių Dienos”,
kuri įvyks liepos 26 d. Su
prantama, kad tai turės bū
ti ne tik paprastas vietos
lietuvių susirinkimas arba
piknikėlis, bet rimtas pasi
reiškimas: a) karšto troš
kimo palaikyti vienybę sa
vųjų tarpe, b) nuoširdaus
palaikymo lietuviškų įstai
gų Amerikoj, ypač parapi
jų, mokyklų, spaudos ir vie
nuolijų ir c) išmintingo pri
sidėjimo prie visos Lietuvių
Tautos pastangų atstatyti
Europoj prabočių žemėse
nepriklausomą valstybę. Lie
pos mėnesy visur Amerikoj
lietuviai mini dvilypes su
kaktuves: J. Valstybių pri
pažinimą Lietuvos Nepri
klausomybės ir Dariaus-Gi
rėno žygio. Tiems dalykams
paminėti turės atsirasti lai
ko “Lietuvių Dienoj” ir Nia
gara Fails kolonijoj.

East Chicago, Ind.

1,216 mokina
vaikus religijos

Lt. Rose Mary Kayden,
slaugė ramiai darbuojasi
Detroito arkivyskupijoje Fort Slocum, N. Y., nes jį
apie*50,000 katalikų vaikų gavo žinią, jog josios sužielanko viešąsias mokyklas, dotinis davė žodį laukti kol
praneša kun. J. C. Ryan, ar- sugrįš iš karo. O panelės
kivyskupijos Krikščioniškos visad giriasi jog Josioa turi
Doktrinos sambrolijos direk- į laukti karių ’ sugrįžtant
torius. Šios sambrolijos va
dovybėje tie vaikai moki SKELBKITfiS “DRAUGE’
nami tikėjimo tiesų paski
rose klasėse. Juos mokina
Lik, A U Via DAniAttAS
1,216 kunigų, vienuolių se
OPTOMETRISTAS
serų ir pasaulinių vyrų ii
Pritaikina akinius
moterų.
atsako mingal ui

Antanas Pranciškus Bertauskas, sūnus Antano ir 0no3 Bertauskų, 3829 Fir gat
vės, buvo pakrikštytas pe
reitą sekmadienį. Krikšto tė
vais buvo Pr. Mayer ir M.
Mayer, iš Šv. Trejybės (Cro- Be to, tikėjimo tiesų mo
atian) parapijos, East Chi kinami neregiai, kurti neby
cago.
liai, invalidai ir raiši vai
kai.
Antras piknikas

A. a. Ignacas Kučinskas,
67 m., 4002 Deodor gatvės,
pereitą šeštadienį po ilgos,
sunkios ligos. Nuliūdme pa
liko moterį Marijoną, duk
terį S. Kudlienę, sūnus: Pran
ciškų, Petrą ir Karolį ir Lie
tuvoje brolį Pranciškų. Ve
lionis paėjo iš Raseinių aps
kričio.
Antras piknikas įvyks rug
Per 30 metų dirbo pas A- piūčio 16 d. Visos draugijos
merican Steel Co. Buvo na dalyvaus ir jį rems. Federa Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!
rys Šv. Pran. dr.
cija jau aukavo $5.00. Kitos
Tik viena pora akių visam gy
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
Laidotuvės įvyko antra draugijos yra širdingai kvie išegzaminuoti
jas moderniškiausia
The above cartoon poster, especially drawn to promote the sale
čiamos
sekti
tą
gražų
pametodą, kuria regėjimo mokslas
dienį
su
dvejom
šv.
Mišiom,
of War Bonds and Stamps, will soon be seen throughout the United
gali suteikti.
States. It is one of four new posters stressiug new themes in the
kurias atnašavo kun. K. Bič- I ^i- visi rengkimės iš ank83 MKTAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie pašalina
,War Bond campaign.
U. S. Treasury Dept,
visą akių Įtempimą. ..
kauskas ir kun. J. J. Naukad perviršintumėm pirU-MMtbt
. ■,...
.> j
WSS 4S1A
džius. Palaidotas Šv. Kazi mąjį pikniką, kuris labai Dr. John J. Smetana
___ _________ ________________
mums pavyko.
miero kapinėse.
V. Tamkūnas, 4728 Bar- Dr. J. J. Smetana, Jr.
O PTO M ET lt IKT Al
Reiškiame šeimai paguo ing gatvė, kurs laimėjo pir
1801
So.
Ashland Avenue
dos žodžius ir meldžiame mą dovaną, pirmame pikni
Kampas 18-tos
OANAL 0523, Oliieagt
amžiną atilsį.
ke aukavo $5.00 parapijai. Telefonas:
Naujas klebonas
OFISO VALANDOS:
Stasys Atkočiūnas žada
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:30 p. m.
Nuoširdžiai ačiū.
Platinkime "Draugą" dalyvauti bankiete
Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m.
Jau pasklydo žinia, kad Svečiai
iki 7-o« n. m
Motiejus
f
Šv.
Jurgio
parapijon
atvyk

ir remkime jo pikniką
Stasys Atkočiūnas, Stepo
J. Balsis ir duktė Kata-1
nas Rokas liepos 4 d. nespė sta naujas dvasios vadas —
LIETUVIAI
Pereitą savaitę lankėsi jo į Chicagą nuvažiuoti, tai kun. Adomas Jeskevičiu3, rina iš Visų šventų para-i
pijos
Roselande
atvažiavo;
DR. SELMA SODEIKA,
Detroite Aukškalnis iš Ga pasuko į Grand Rapids, Mi marijonas. Visi žinojo, kad
DR. P. ATKOČIŪNAS
pas
jo
seserį
Marijoną
Si

ry, Ind. “Draugo” agentas chigan, kur S. Atkočiūnas kun. M. Urbonavičius tik
O. D.
DANTISTAS
ir gabus spaudos platinto seniau yra gyvenęs ten sma laikinai rūpinosi parapijos mutienę, 3821 Elm gatvė. Jis
AKIS
ISTIRINfiJA
1446
So.
49th Court, Cicero
jas. čia besisvečiuojant už giai laiką praleido ir dar dalykais, kai kurie tikėjosi grįžta atgal, o duktė pasi AKINIUS PRITAIKINA
Antradieniais, Ketvirtadieniais
rašė kelias “Draugo” prenu Grand Rapids lietuviai už kun. J. Pauliukonio sugrį lieka dar pas savo tetą. Ji
ir Penktadieniais
f•
4/
baigė
šiemet
parapijinę
mo

Ofise
randasi
kiti
pataisymo
Valandos:
10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. II.
meratas ir pardavė kelias lai kvietė dalyvauti kun. Ant. žimo, dabar gi daug kas
metodų įrengimai akims, ku 3147 S. Halsted St., Chicago
kyklą.
rioms akinių pagelba neužtenka.
mėjimo knygutes. Vadinasi Deksnio pagerbimo bankie- džiaugiasi, kad naujas kle
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
dirbant viskas galima atlik te, kuris įvyks liepos 26 d. bonas yra Amerikoj gimęs
VALANDOS:
Krikštai
Valandos: 3 — 8 popiet.
ir
kaipo
toks,
bus
įtakin

ti.
Nuo ,10 iki 5 vai. kas dieną.
Jei Stasys suorgavizuos bū
Antradienio ir ketvirtadienio
gesnis
jaunųjų
tarpe,
ir
stip
Helen
Bulovą,
dukrelė
Jo.
4
• vakarais.
DR. F. C. WINSKUNA5
“Drąugo” skaitytojai yra relį pritarėjų, žada dalyvau
riau juos suburs prie lietu kubo ir Marijonos Bulovų,
ti
bankiete.
137 No. Marion Street
gavę iš “Draugo” pikniko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viškos parapijos. Visi irgi 4840 Carey gatvė, buvo pa
2158 VVest Cennak Road
Oak
Park,
Illinois
laimėjimo knygutes. Patar Serga
džiaugiasi, kad naujas kle krikštyta pereitą sekmadie
Ofiso UL OANal 8345
(Prie kampo Lake St.)
tina, kad gautas knygutes
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Kazimieras Jokūbaitis, rė bonas atvyksta ne kaipo lai nį. Krikšto tėvais buvo Mr.
Telephone: — EUCLID 906.
Seredoj pagal sutartį.
kiekvienas išplatintų, nes mėjas spaudos ir Federaci
kinas parapijos reikalų ve ir Mrs. H. Nutzel iš Šv. Bri— REEIDENCIJA* —
Res.:
7004 So. Fairfield Avenae
“Draugas” per keliolika me jos darbuotės, buvo sunkiai
fttth Avė., Cicero, Dl
Rea. UL: HEMlook 81B0
dėjas, bet pastovus ganyto gytos parapijos, Hobart, In 1441 So.
Tek: Cicero 7681
tų Detroito žinias talpina, susirgęs. Iš ligoninės par
jas, kuriam dar prieš at diana.
Tai. YARda 8846
per tą laiką plačiai detroi- vežtas namo. Ligonio svei
vykstant visi linki ilgiausius
tiečių darbuotė buvo išgar kata gerėja. Linkime greit
DR. C. VEZEUS
metus išbūti šioj vietoj Die AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
sinta. Už t o k J “Draugo”
DANTISTAS
pasveikti.
Koresp. vo garbei, žmonių gerovei
Ofiso
taL
VIRginla
00S6
Telefonas:
HEMLOCK
0201.
4645 So. Ashland Avenue
prielankumą Detroito lietu
ir savo dvasinei naudai.
Residencijos UL: BEVerly 8844
47th Street
viams, mes irgi “Draugui”
DR. A. W. PRUSIS vaL: auo arti
Rap.
9 vaL ryto iki 8 vai. vak
atsilyginsime pla t i n d a m i WEST SIDE
Seredoj pagal sutartį.
DR. T. DUNDULIS
6924 So. VVestern Avė.
“Draugo” pikniko laimėjimo
Chicago, ūl.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas: HEMIock 5849
knygutes ir surasdami nors Žinutės iš Mot. Są-gos
OFISO VALANDOS:
BUY
4157 Archer Avenue
DR. PETER T. BRAZIS
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
po vieną naują skaitytoją, 64 kuopos
UNITED STATES
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. lf nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OC FENSE
tai labai lengvai galima at
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
6757 So. VVestern Avė.
BONDS
A.
L.
R.
K.
Moterų
Są-gos
likti, o tai atlikę, dar pla
AND
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
OFISO VALANDOS:
Res. 6958 8o. Talman Are.
STAMPS
rais pagal sutartį.
čiau bus galima “Draugo” 64 kp. pusmetinis susirin
Ree. TeL GROvehiU 0617
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Office UL HEMIock 4848
Nedėliomis pagal sutartį
skiltyse Detroito veikimas kimas įvyko liepos 9 d., šv.
TaL OANal 6188
Antano parapijos mokyklo
išgarsinti.
DR. J. J. SIMONAITIS
DR. S. BIEŽIS Telefonas CANaI 4796
je.
Sus-mą uždarė vicepirm. GYDYTOJAS IR OHIRURGAB
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sus-mą vedė vice pirm. P.
Lietuviai kareiviai
P. Gosčevskienė.
Vai.: 2-4 ir 7—9 vak.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 VVest Cennak Rd.
Gosčevskienė.
Išklausytas
Australijoje
Ketvirtad.
ir
Nedėliomis
susitarus.
M. S-gos 64 kp. kor. A. A.
1913 So. Halsted 8t
1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
komisijos narių raportas iš
2423 VVest Marųuette Rd. Valandos:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Jonas ir Veronika Ūsoriai, surengto išleistuvių vakarė
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
ir pagal sutartį.
karais ofisas uždarytas.
geri katalikai, gerų darbų lio seselėms mokytojoms
SekmadiCHiais taipgi pagal autartį.
DR. VAITUSH, OPT.
REZIDENCIJA:
Ree. telefonai SEEley 0434.
DR. STRIKOL’IS
rėmėjai, gavo nuo savo sū Pranciškietėms, šv. Antano
LIETUVIS
3241 VVest 66th Place
PHYSICIAN AND SURGEON
naus Juozo iš Australijos parapijos. .
TeL Cicero 1484
TeL REPubUc 7868
4645
So.
Ashland
Avenue
laišką. Dėdės Šamo karei Finansų raštininkė prane
TaL OANal 0867
DR. S. R. PALUTSIS
OFISO VALANDOS:
vis Juozas Usoris rašo, kad šė, kad gauta pašalpa ligo
Rea. UL: PROipect 0659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak
ilgą kelionę turėjo, bet ne je narei A. Kovalsky.
Nedėliomis pagal sutartį.
DR.
P.
Z.
ZALATORIS
Mane N metą praktikavimas
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
nuobodu buvo keliauti, nes
Office UL YARda 4787
jurų garantavimas
Plačiau ir rimtai buvo
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
)spact 1930
kasdien laive buvo šv. Mi svarstoma dėl šv. Antano Optometrlcally Akių Speclalintas Namų teL PROsp«
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakari,
akių įtempimą, kuria
1821 So. Halsted Street
ir pagal sutartį.
šios laikomos ir priimdavo bažnyčios įrengimo minkštų estiPalengvina
TeL
YARda
6981.
priežastimi galvos skaudėjimo,
Ras.: KENrrood 5107.
Res. 1625 So. 50th Avenue
svaigimo, akių aptemimo, nervudšv. Komuniją. Juozas toliau klūpojimui suolelių.
Residencija: 6600 8o. Arteaian Avė.
Tel. Cicero 1484
tumo, skaudamą akių karitj, atitai
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
. rašo, jog australiečiai žmo Vienbalsiai nutarta iš kuo so trumparegystę ir toliregystą.
DR.
A.
J.
BERTASH
6 iki 9 vai. vakar*.
Rez. Tel. LAFayette 0091
Prirengia teisingai akinius. VisuoGYDYTOJAS IR OHIRUROA8
Ofho Tel. LAFYETTE 3210
nės yra geros širdies, tik vi pos iždo paaukoti $25.00. 1 se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
Emergency KEDZIE 2868
Tek: HEMLOCK 2061
Ofiso
vaL:
auo
1-3;
nuo
6:30-8:60
sa bėda, kad negalima susi Paskirtą auką Šv. Antano žiausias klaidai. Speciali atyda at
756 We»t 35th Street
1 mokyklos vaikus.
Dr. Emily V. Krukas
kalbėti. Australijoj su Juo bažnyčios klaupkoms įgalio kreipiama
Kreivos akys atitaisomos.
DR.
JOSEPH
KELLA
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
nuo 10 ryto iki 8 v.
zu dar randasi kiti Detroito tos įteikti vicepirm. P. Gos- VALANDOS:
Kur kas yra geriau turėti
4146 Archer Avenue
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
DANTISTAS
; čevskienė ir A. .Ambrasienė.
kėlioj
pagal
sutartį.
išmintį,
negu
auksą.
kareiviai — Albinas PetroVai. 2-4 ir 6:20 : 8:30 P. M.
6558 So. VVestern Avė.
Aptartas klausimas d ė 1 Daugely atsitikimų akys atitaiso
Trečiad. 2-4 P. M.
mas
be
akinių.
Kainas
pigiau
kaip
Kas bus ištvermingas iki
kas, Leonas Teleškevičia, šeimyniško išvažiavimo, šis
Mon., Thurs., Fri — 2-4, 6-8:30
plrnuu
OFISO VALANDOS:
Wed., Sat. — 10-2:30
Jurgis Kratavičius, Denis klausimas bus svarstomas 4712 South Ashland Av. galui, tas bus Išgelbėtas.
Kasdien nuo 8:00 vai. ryto Iki 9:#o
trečiadieniai* nuo
riMM TAKOS 1178
1 kitame susirinkime.
Vasiukonis.
SKAITYKITE “DRAUGĄ.”
(Mat 10, n). vai.■akvak.;
UU IU Uiti aak

IŠDETROIT LIETUVIU VEIKIMO

AR ŽINAI?...

prieinamą kainų.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:

TARDS 80RB

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
S401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti

DAKTARAI
TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

jl

U|U

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS
Ofisas ir Rezidencija:

|

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vai. vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
TeL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien
Ofiso Tek ...........

VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

4729 So. Ashland Avė.
,(2-troe lubos)
Tet lUDiray 8880

Okicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 9
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 rai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 raL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofiso TaL: Yards 0994

<

Res. Tel.: Kenwood 4300
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROupect 6737
Namu telefonas VTRginia 9421

REMKITE “DRAUGĄ”

D B & n B X ■

Penktadienis, liepos 17, 1942

KAS GI YRA TAS TYRU AITVARAS MARŠ. ROMMEL
- Miegojo ant grindų Hitlerio kambaryje. - Slapti Rommelio kelionės tikslai po Egiptą. Afrikai karius pratino dirbtinėse smėlio audrose. - Jis net italus priverčia kariauti.
Jei vokiečiai Afrikos tyruošė, kaip skelbia sąjungininku spauda, neturėdami
persvaros nei aviacijoje, nei
kitose ginklų rūšyse, pasiekia protarpiais didelių laimėjimų, tai tas priskiriama
jų generolo Rommelio sugebėjimams vadovauti.

triuškino Maginot liniją,
Iššnipinėjęs Egiptą
Hitleris jau prieš kurį laiką jį parinko vadu būsimojo karo Afrikoje. Jau keletą metų prieš karo pradžią
Rommelis, kaip Mussolinio
svečias nukeliavo į šiaurinę
Afriką. ‘Sveikatos reikalais’
vėl dar jis ten lankėsi ant
Karo žygiai
ru kartu ir “grožėdamasis
Rommelis ^ra Bavarijos reginiais” jis apkeliavo Adarbininko sūnus. Jis jau leksandriją, nuvykdamas net
pasižymėjo Didžiajame ka- i taip tolimą vietą, kaip Merre. Tada su keletą šimtų vo- sa Matruh, Sugrįžęs į Vo
kiečių jisai paėmė į nelaisvę kietiją jisai pradėjo ruošti
12,500 italų kareivių. To p it vy™s busimosioms kautykaro metu jisai smarkiai ! nėms Afrikos tyruose,
kovėsi Prancūzijoje ir gavo Kalp ,£ommelis panloJ5
medalį Pour le Merit - sav0 karius
aukščiausį, kokį tik vokie-i
čiai tada duodavo. Karui
Dar 1940 metų vasarą, po
pasibaigus išėjęs iš armijos Prancūzijos žlugimo jam
jisai buvo policininku Wur- Hitleris pasakęs:
ttemberge, bet jau nuo 1920
“ Išsirink sau vyrus ir
m. susipažinęs su Hitleriu 3U0S paruoški puikiausiais
pasidarė vienu iš nacional- dykumų kariais pasaulyje”,
socialistų partijos organiza- Tropikų Institutas Hamburtorių. Jis taip buvo atsida- Se padėjo Rommeliui išrinkvęs naujam darbui ir taip ti tinkamiausius vyrus. Bunereikalavo sau jokių pato vo specialiai pastatyti na
gumų, kad net miegodavo mai 300 pėdų ilgio ir 120 pė
su vienu draugu pasitiesę dų pločio. Juose įrengti prie
apsiaustą Hitlerio kambary taisai, kurie gali padaryti
je ant grindų. Jau tada ji aukštą temperatūrą ir net
sai nekartą pasirodė labai smėlio audras. Čionai Romkietas: išvaikydavo priešų mėlis busimąją savo armiją
mitingus, jei reikėdavo ne- pratino darbuotis 104 laipssigailėdamas ir kam nors nių karštyje, pratino pakelgalvą sutriuškinti. Kai Hit- ti karštą vėją su lekiančio
leris įsigalėjo Vokietijoje, smėlio pusnimis. Kareiviams
Rommelis buvo pakviestas čia buvo pritaikyti geriausi
karininku į Reichswehrą. apsaugos akiniai, jie buvo
Jau tada Rommelis buvo di- pripratinti prie specialaus
delis šalininkas mechanizuo- maisto, čia jie pratinosi išto karo. Jisai vadovavo tan- būti ilgai be vandens. Ir
kams paskutiniame kare patsai Rommelis perėjo per
prieš Lenkiją ir vadovavo tokias kietas bandymo ir
šarvuotam daliniui, kursai pratinimosi sąlygas, tik jis
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

tą atliko specialiose atski-i
rose patalpose. Busimieji Af
rikos kampanijos vokiečių
kariai pratiųosi tokiame
karštyje ir audrose net kau
tis tankuose. Viskas buvo
numatyta, kareiviams net
pasiūti specialūs lengvi žu
vies odos bątai.
Viskuo aprūpinti

Šitaip paruošti kariai bu
vo pasiųsti į Afriką. Dalis
jų ten stovėjo nuo karo pra
džios, o kiti vis buvo naujai
ruošiami. Afrikos batalijonų taęnyba sunki, bet tiems
parinktiems vyrams nei
Rommelis, nei vokiečių ka
rinė vadovybė nesigailėjo
nieko, į Afriką buvo pri
siunčiama visko, ko tik jie
galėjo pageidauti, neišski
riant nei vokiško alaus, nei
jų pamėgtos naminės duo
nos.
Lekia į priešakines linijas

Jau 1941 m. Rommelis į
Afriką buvo pargabenęs ke
liolika tūkstančių savo vy
rų. Tie daliniai stengėsi ir
savo apginklavimu, ir tak
tika, ir vadovybe būti pra
našesniais už anglus. Rom
melis paprastai mėgsta pat

sai vesti į kautynes savo
motorizuotąsias dalis. Kai
britų vadai būdami užpaka
lyje komanduoja, Rommelis
sėdęs į tanką lekia į prie
šakines linijas, čia jis pas
katina, stebi kovos eigą ir
pagal reikalą labai staigiai
pakeičia iš anksto numaty
tą kovos planą. Kai tenka
Labai skubiai veikti, jisai
duoda įsakymus per radiją
nevartodamas nei slaptojo
šrifto, staigaus reikalo atvėjuose jis net karo atsar
gas gabenantiems sunkve
žimiams liepia visu greičiu
lėkti nakčia uždegtomis švie
somis (tai didelė rizika su
silaukti lėktuvų atakos). Pa
sakojama, būk Rommelis
mėgsta tankų ataką praves
ti iš ryto, lėktuvų kautynes
prieš pavakarius, o vakare
— aiškinti belaisviams, ko
dėl jie pralaimėję. Romme
lis sugeba iš savo vyrų ko
vos lauke išspausti viską,
ką tik jie gali parodyti. Vie
nas nelaisvėn paimtas jo
karininkas pasakęs:
— Svarbiausia, kad Rom
melis moka priversti kau
tis net gi italus....

CLASSIFIED

MAKE
EVERY
PAY DAY

f

HEI.P WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

BOND OAY

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

MERCHANDISE M ART.

“DRAUGAS”
WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolph 94M8-9489

Nervous? Shakyl
No Pep!

W<ills

TOOL ir DIE MAKERS
Pastovūs Defense darbai. Atsišaukit:
BADGF.R TOOI. A MFG. CO., 1501
AVest Polk, tel. Canul 5510, arDa
Bervvyn 32 (vakarais).

DIE MAKERS
$1.40 Į valanda, su užtenkamai ‘‘over
time. ” Turi būt 1 st class.
UNITED SPECIAI.TIES CO. ,
9705 Cottage Grove.

TRIM
SJAWYERS
Jr
RORINO
, HANDS. Atsišaukite j :PULI.MAN
i COI'CH CO., 8759 South A-blanil
Avenue.

VV. .IENSEN CO.. 4417 VV. Kia/.i e St.

Tool ir Die Makers
First Class Mechanlcs
Patyrę pnio labai araaus (elose to1 ata nee) darbų. Puikios darbo są
lygos. Aukščiausia rata užmokesčio
mokoma ir užtenkamai ‘‘overtime”.

STEVEN’S PHARMACY

FEDERAL TOOL CORP.
401) NO. LEAVITT STREET

ILL.

AVest

.Adams

Street

STITCHERS
Prie “s ngle needle” mašinų. D°fense darbai. Atsišaukite j — J. F,
SMITH SHOE CO., 071 N. Sangamon Street.
MOTERIS REIKALINGA p ii Orė
ti namus ir gaminti va’gius dėl 3
asmenų. Užmokestis pagal sutartj.
Da.rbas nuolat'nis. Atsišaukite tik
tai vakarais po 6 valandos ar srkmadienj visą dienų sekuičiu adresu:
•IOS. NENISKIS, 4543 S. AVashtenaw Ave., (ant 2aio aukšto iš prie
šakio).

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

903 W..63rd Street, Tel. ENG. 0515

upės

prie

M. BORN & CO.
1000

GRINDERS

>

Ir

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

HEI.P WANTED — VYRAI

SVAIGINANČIŲ GĖRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
nerviškumo,
drebulio,
nemigos,
fkausmo ar silpnumo kolų (neurlt s ar rheumatizmo), tankiai vi
diniai užkietėja ar perdaug lluosnūs, Širdies skausmus. Vartotojas
Ir aanklai gali pradėti negirdėtus
balsus girdėti, Jshalzdintl nebūtus
da^tus ar kalbėti su sivimt.
VI-MIN pa gelių,t i upga ėtl mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai
yra tas trūkumas kuris priveda
prie kenkimo nervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas šimtų.
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo Jpr.itimo. Pamė
ginkite lr “pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti ir
per paštų, pris'unčiant 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:

CHICAGO.

ADS

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo surašo.
Prisiųskite plūktus paštu "pareel
post.'*
28 NO. LOOMI8 STREET
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI
PAIEŠKOMAS vaikinas ar vyras ke
lioms valandoms kas vakaras, ku
ris moka vairuoti automobilj Ar
būtų ger'au, kad būtų apsigyvenęs
arti darbo vietos, šuukCe CANaI
8010 arba ats1 lankykite po adresu
2334 So. Oakley Ate., Cliktago, III.

MIDDLE-AGED
’ PEOPLE

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

are common offenders

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”
Kas gėdisi viešai išpažinti
savo tikėjimą, tas jau ne
krikščionis.

K. J. Prunskis

“DRAUGĄ’

REMKITE

Mr. VValter Nutow. 2200 W. 37th SL,
Chicago. RI.. tel. I.AFayetto 6098.
BUDINKAS su ilgo laiko leasu tu
rintis Storus ir .hotelj,
piet-rytinis
kampas Halsted ir Root Sts. Ilgai
įsteigtam tavernui vieta, štoras da
bar tuščias. Tikras bargenas. Atsi
šaukite prie JONĖS & KERFOOT,

140

No. Dearbom
4674.

SL.

telefonas

STATE

PARSIDUODA — 2 fl lų mūrinis
namas, po 6 kambarius. “Tile” mau
dyklė, karšto vandens šiluma, stokeris, 2 karams ga-adžiua. Namas
I y.ra A-l padėjime. Atsišaukite prie
SAVININKO — 6547 S. Wa*htenaw
Axe., (pirmam aukšte).

SKELBKITĖS

“DRAUGE”

VALANDOJE

NULIŪDIMO

If you’re past 40, the chances are
that your breath will he offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny fleud particles
caught by partial platės and dantures freąuently cause this condition
vvhich you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptie employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St.Louia, Mo.
Befo^ Any Date U te

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

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JČSŲ PATOGUMUI:

r

LISTERINE ANTISEPTIC

1410 South 50th Avenue, Cicero

To Make Your Breath Suieeter '

Telefonas CICERO 2109

(Įsteigta 1889 m.).

r'

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
PASITIKftJIMO MUMIS
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

Memorials Erected Anywhere

1646 West 46th Street

8807 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

Tel. YARda 0781-0782

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

LACHAVVICZ IR SCNAI

MAŽEIKA

ir

EVANAUSKAS

2814 Weet 2Srd Piece

8819 Lltnanlca Avenne

Tel. CANaI 2515

Tel. YARda 1138-1139

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

42-44 F.aat 1081h Street

LEONARD F. BUKAUSKAS

JOHN W. PACHANKIS

Tel. PULlman 1270

10R21 Sonth Mlchlpan Avenne

P. J. RIDIKAS

Tel. PULlman 9661

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce.

t

MODERNI ISvtdinS PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

Tel. ESTebrook 3645

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; ftc&tad. Ir Sekm. 9-6 vai.

8854 Sonth Halsted Ttreet

Skyrlna: 710 VVest IRth Street
Viai

telefonai: YARda 1419

J. LIULEVIČIUS
4848 Sonth Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
BtS4 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptlons: 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
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
iedakcija 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.
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Entered as second-Class Matter March 31. 1916
.Under the Act of March 3, 1879.
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Chicago, III.

Netikslios žinios apie Vatikaną
Diplomatiniuose rateliuose Vichy, Prancūzijoj, sklei
džiamos žinios, kad Vatikanas rengiąs naują encikliką.
Ši enciklika, kuri būsianti išsiuntinėta visiems pasau
lio vyskupams, liesianti taikos klausimus. Ji būsianti
paremta Jo šventenybės Pijaus XII-tojo pirmiau pa
skelbtais taikos ir pokarinio planavimo dėsniais.
Nors šios žinios nėra patikrintos, bet joms pagrindo
gali būti. Tačiau toji spaudos agentūra, kuri iš Vichy
paskelbė žinias, kad Popiežius enciklikoj sieksiąs pa
remti Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Vichy dabarti
nius valdžios rėžimus, yra gryniausia netiesa. Šios ži
nios, jei pasieks Vatikaną, tuoj bus, neabejojame, už
ginčytos.
Reikia žinoti, kad Vatikanas nesikiša į jokių valsty
bių vidujinius reikalus. Jam rūpi tik žmonių dvasios
reikalai. Skelbimas, kad Vatikanas parems ar užgirs
vieną ar kitą bet kurios nors valstybės valdžios for
mą, yra prasimanymas, daromas tuo tikslu, kad pa
kenkti visuotinosios Bažnyčios darbui.
Visas tas žinias, kurios ateina apie Vatikaną ne iš
paties Vatikano, bet iš kitur, reikia priimti su dideliu
atsargumu. Jei Vatikanas planuoja išleisti naują en
cikliką ir daryti vienokius ar kitokius pareiškimus, jis
pats painformuos pasaulį apie savo planus ir darbus.

Trokšta nepriklausomos ir demokratiškos
Lietuvos
Lietuvių tauta pergyveno visokių laikų, visokių oku
pacijų, visokių valdžios santvarkų ar formų matė. Ji
kovojo su lenkų įtaka, Rusijos caro valdžia. Ji kentė
Vokietijos kaizerio okupaciją, Rusijos bolševikų oku
paciją ir dabar velka Vokietijos nacių jungą. Dėl to,
kaip tenka patirti, Lietuvos žmonės dabar dar labiau
ilgisi laisvės ir nepriklausomybės, dabar dar lab:au ir
griežčiau atmeta ginklo ir jėgos pagalba nešamas į
Lietuvą svetimas idėjas — komunizmą, nacizmą, fašiz
mą ir t.t. Sakysim, labai yra karakteringa, kad Lietu
vos darbininkija pirmoji sukilo prieš iš Rusijos prie
varta atneštą komunizmą; ne vienas fašizmo šalinin
kas, paragavęs “fašistų pyrago”, atsisuko prieš dikta
torius. Rugytės-Bulotienės pasakojimu ir iš kitų šal
tinių gautomis žiniomis, Lietuvos gyventojų 99 nuo
šimčiai šiandien aiškiau ir griežčiau negu kuomet nors
pirmiau trokšta savo kraštui laisvės ir nepriklauso
mybės. Jie trokšta ne komunistiškos, ne naciškos ar
fašistiškos Lietuvos, ne autonomiškos, bet nepriklau
somos ir demokratiškos pilna ta žodžio prasme.
Mes padėsime tokią Lietuvą atstatyti ir realizuoti
jos žmonių troškimą visa pilnuma. Padės ir Jungtinės
Valstybės ir Jungtinės Tautos, kurios kariauja prieš
visokios rūšies diktatūras, kariauja dėl demokratijos
atstatymo, kariauja dėl mažųjų tautų išlaisvinimo.
•

Teisingumas - demokratijos pagrindas
Slaviškosios grupės Chicagoje rengia Žalgirio-Grunvaldo mūšio (1410 m. liepos 15 d.) paminėjimą busi
mąjį sekmadienį. Kad jie tokį minėjimą daro, nieks
tam negali būti priešingas. Tepagerbia to svarbaus isto
rinio įvykio dalyvius, kurie gynė Žemaitiją nuo. Vo
kiečių Ordino. Tepagerbia Lietuvos kunigaikštį Vytau
tą, to mūšio suplanuotoją ir vadą, tepagerbia jo ka
riuomenę, svarbiausią vaidmenį suvaidinusią.
Bet, matyti, slaviškųjų tautų grupės to tikslo netu
ri. Tą įvykį jos panaudoja saviems tikslams. Komuni
katuose anglų spaudoj apie Žalgirį nemini nei Vytau
to, nei lietuvių. Majoras Kelly paskelbė “Slavų dieną”,
rengėjai skelbia, kad “It will be the 532-nd anniversary of. the Battle of Grunwald, when the Teutonic

knights vvere decisevely defeated by the united Slavdom of Europe”.
Pirmoje vietoje, kaip visi istorikai mums sako, Zalgirio-Grunvaldo mūšių tikslas buvo apginti Lietuvą ir
sulaikyti vokiečius nuo veržimosi toliau į Rytus. Tuo
se mūšiuose vyriausią vietą užėmė Lietuvos kariuome
nė su vyriausiuoju vadu Vytautu. Svarbiausiuoju jo
padėjėju buvo Jogaila, Vytauto pusbrolis, kttrs surin
ko mūšiui kariuomenę iš visų Lenkijos dalių. Kadangi
ir Jogaila buvo lietuvis, tuo būdu visa mūšių vadovy
bė buvo lietuvių rankose. Čekai, tiesa, irgi dalyvavo
kovoję, tačiau ne kaipo savanoriai, bet pasamdyti už
pinigus.
Taigi, lenkų, čekų ir kitų slaviškųjų grupių vadai
vis tik elgiasi neteisingai. Už Žalgirio mūšį, kuris vo
kiečių veržimąsi į Rytus sulaikė keletai šimtmečių, ne
duoda kreditą tam, kam jis pirmoj vietoj priklauso.
Tame minėjime, kuris rengiamas sekmadienį, lietuviai
turėtų užimti pačią pirmąją vietą. Tačiau rengėjai, siek
dami savo siauro tikslo, nematė reikalo pakviesti lie
tuvius į rengimo komitetą.
Jei parengimo ir oficialiuose pareiškimuose bus iš
kraipyti istorijos faktai, atitinkamos organizacijos tu
rės į tai stipriai reaguoti.
Gaila, kad šių didžiųjų sukrėtimų laikais kai kurių
tautinių grupių vadai nemato reikalo elgtis teisingai
ir korektingai. Jei kada, tai dabar yra reikalingas tei
singumas ir korektingumas, vedąs prie didesnio vie
ningumo ir visų tautų, siekiančių atgauti laisvę ir ne
priklausomybę, solidarumo. Gana to, kad ašies valsty
bių vadai prasilenkia su visais teisingumo, teisėtumo
ir žmoniškumo dėsniais; gana to, kad diktatoriai sie
kia visus sutriuškinti ir pavergti. Visi gi tie, kurie
vienu ar kitu būdu kovoja prieš kruvinąją ašį, turi
būti teisingi, nes teisingumas yra svarbus demoknatybės pagrindas.
•

Ko reikalaus perėjimas į naują erą
Visiems, berods, yra aišku, kad pokarinis pasaulis
negalės pasilikti tokiu, kokiu jis ligšiol buvo. Pokari
nis periodas duos progų sukurti geresnį pasaulį. Bet
galės būti ir priešingai. Jei išanksto nebus suplanuota
tinkama akcija, pasaulis pasiners į tuos pačius blogu
mus, kurie jį privedė prie dabartinės krizės.
Kun. dr. McGowan, N. C. W. C. socialinio departa
mento direktorius, siūk) svarstyti visą eilę klausimų,
kurie yra būtini teisingai ir pastoviai pasaulio taikai.
Štai jo keturiolika punktų:
1. Mes turime sukurti naują erą.
*
2. Tai neturi būti totalitarianizmas.
3. Naujosios eros pagrindu turi būti religinė tiesa ir
žmogaus broliška meilė.
4. žmogaus broliška meilė neturi būti lokalinio po
būdžio, ji turi apimti visą žmoniją, visą pasaulį; nes
paskutiniųjų keturių ir pusės amžiaus išradimai arčiau
suvedė viso pasaulio žmones.
5. Kadangi Dievas sutvėrė žemę visai žmonijai, žmo
gaus broliškoji iųeilė įpareigoja visą žmoniją panai
kinti neturtą visur ir panaudoti mokslą su visais išra
dimais visų gerovei.
6. žmogaus broliškumas reikalauja užtikrinti teises
ir patenkinti visų žmonių reikalavimus. Senasis impe
rializmas ir senasis mažumų pavergimas turi užsibaigti.
7. Broliškumas reikalauja, kad žmonija padarytų ga
lą karams ant visados.
8. Jungtinės Valstybės, kaipo stiprus, turtingas ir
geografiškai centralinis pasaulio kraštas, turi imtis
aukštos vadovybės šiuose žmonijos darbuose.
9. Kadangi tik religija tekelia asmeninę pagarbą ir
žmogišką broliškumą ir ji viena teakstina šiuo žvilgs
niu dirbti, turi įvykti didis religinis ir krikščioniškas
atgimimas.
10. Jungtinės Valstybės turės pakelti didelę pokari
nio pasaulio šelpimo naštą. Jos turės padėti pravesti
viešųjų darbų programą ir tvarką palaikyti.
11. Bus reikalinga saugoti pasaulio ekonominį gyve
nimą, kad visiems užtikrinti gerovę. Bus reikalinga
darbdavių, darbininkų, ūkininkų, profesionalų, varto
tojų ir valstybių pasaulinio masto organizacija.
12. Kad patenkinti žmonių reikalavimus, apsaugoti
teises ir išvengti karų, pasaulio valstybių organizacija
yra būtinai reikalinga.
13. Steigiant pasaulio organizaciją dar nereiškia, kad
neturi būti nacionalinių ar regioninių organizacijų, ekonominių ar valstybinių, bet kad jos visos turi įeiti
į pasaulinę organizaciją, tai aišku.
14. Senosios ir blogosios eros pasikeitimas į naują ir
gerą erą turės padaryti galą totalitarianizmui ir visoms
karo tragedijoms. Tasai pasaulio veido pakeitimas pa
reikalaus heroiškos kantrybės ir milžiniško pasišven
timo.
Čia paduoti punktai, kaipo sąlyga perėjimui senosios,
sugedusios pasaulio eros į naują ir gerą erą, yra rim
ti, svarstytini. Mes kviečiame savo bendradarbius juos
gvildenti paskirais straipsniais. Tie punktai, tai puiki
medžiaga įvairiems studijų rateliams.

Penktadienis, liepos 17, 1942

Gyvenimo įvykiai, atrodo juokingi,
bet daug pamoko

JUSI DUMS

Natūralizacija
padaryta
lengvesnė
Kaip buvo spėjama, nuo
mūsų šalies įstojimo į karą
daugiau ir daugiau žmonių
prašo Am. J. Valstybių pi
lietybės. Daug darbdavių,
nežiūrint prezidento įspėji
mų, nesamdo piliečių arba
atstato nuo darbo darbinin
kus, kurie dar nėra naturalizuoti. Toks pasielgimas įžeidė ne tik ateivius, bet ir
tuos piliečius, kurie dėl vie
nos arba kitos priežasties
negali įrodyti savo piliety
bės.
Nepiliečiai randa, kad jie
negali gauti darbo apsau
gos pramonėj. Norėdami pri
sidėti prie karo laimėjimo,
jie apsunkina natūralizaci
jos ofisus prašymais pirmų
ir antrų popierų. yisiems
yra aišku, kad negalima
greitai sutvarkyti aplikaci
jas asmenų, kurie turi ir ga
li pristatyti tikras informa
cijas apie jų atvažiavimą ir
vardus laivų ant kurių jie
atvyko. Jie taipgi turi lauk
ti mėnesius.
Atsitikimuose, kur ateivis
negali pristatyti šių infor
macijų, jo aplikacija pirmų
arba antrų popierų negali
būti užgirta ir autoritetai
jam pataria užsiregistruoti.
Registravimas ima metus
laiko ir po to ateivis tada
gali prašyti pilietybės. Už
tai yra valdiškas mokestis
$18. Visi ateiviai, kurie ne
gali atsiminti faktų apie sa
vo atvykimą ir jiems yra
sunku tapti piliečiais, gali
rašyti į Immigrants’ Infor
mation Bureau, 156 Fifth
Avenue, New York City, dėl
svarbių informacijų. Tuo
būdu daug ateivių, kurie ga
li gauti pilietybės popieras,
ir net ateiviai, kurie atvyko
iš tų šalių, su kuriomis Am.
J. Valstybės yra kare, da
bar gali tapti piliečiais pa
gal kai kurias sąlygas.
Kad palengvinus ateiviams,
kurie tarnauja Am. J. Val
stybių ginkluotose jėgose,
tapti piliečiais, naujas įsta
tymas pradėjo veikti, būtent,
kad visi kareiviai, jūreiviai
ir marynai, kurie buvo le
galiai įleisti, gali tapti pi
liečiais be pirmų popierų ir
jiems nereikia prisilaikyti
prie rezidencijos patvarky
mų. Bet jie turi įrodyti, kad
buvo legaliai įleisti į Am. J.
Valstybes, jie turi autorite
tams pristatyti atvažiavimo
datą ir vardus laivų, ant ku
rių atvažiavo.
Tikima, kad Tautybės Ko
deksas bus pakeistas toliau
taip, kad lojalūs ateiviai ga
lės tapti piliečiais ir galės
pilnai dalyvauti karo laimė
jimo pastangose.

UB.

Gudrus Amerikos pilietis.
Kun. Maurice Feeney, MM.
išspruko iš japonų nelais
vės apsukrumu. Kun. Fee
ney, misijonierius, buvo lai
komas kartu su kitais nelaisviais prie Hong Kong
miesto, bet jis nuėjęs pas
stovyklos viršininką, aiški
nosi, jog jis ištikrųjų yra
Amerikos pilietis, bet kil
mės atžvilgiu jis tikrai e3ąs
airys ir visi žino, jog Airija
nekariauja si^ japonais, tai
nėra prasmės jį laikyti kalė
jime. Nežinia kaip tai įvyko,
bet japonų karininkas jį pa
leido ir aną dieną jis pateko
į Kiniją, kur dabar darbuo
jasi žmonių gerovei.

Pražiopsojo šimtinę
Skambina vienuolyno du
rų skambutį ir sesuo virši
ninkė randa pasenusį vyrą
prie durų, kuris neprašė pa
šalpos, bet norėjo jai duoti
$100.00. Sesuo nustebo ir
kai paklausė kuriam tikslui,
tai vargšas pasakė, jog nori
padaryti restituciją už pa
darytus neteisingumus jau
nystėje. Susinervavusi sesu
tė pranešė, jog jis turi pa
daryti auką neturtėliams,
ar palikti šimtinę neturtėlių
dėžutėje bažnyčioje, nes ma
nė, kad čia yra koks nors
šposas. Galite įsivaizduoti
vienuolės nustebimą, kai vie
ną dieną klebonas pasakė,
jog rado šimtinę neturtėlių
dėžutėje. Ir toji šimtinė kaip
tik būtų galėjusi patekti
vienuolijos iždan.
•
Replės buvo vartojamas
operacijai viename Kansas
valstybės mieste, kai didelė,
sunki vaga užkrito ant sunk
vežimio vairiuotojo nykščio.
Jis kėlė didelę dėžę ir jojo
nykštis pakliuvo po dėže ir
niekaip negalėjo prisišaukti
pagelbos ar savo ištraukti
nykštį. Paėmęs reples iš ki
šenės, per didelį vargą ir
skausmą jam pasisekė nuka
poti nykštį. Tai padaręs
sunkvežimio vairuotojas nu
vyko pas gydytoją!

Plaukų kaltė. Būsimas ka
reivis visus gydytojo tyrinę
jimus išlaikė, išskyrus šir
dies tyrinėjimą ir gydytojai
negalėjo suprasti, kodėl jojo
širdis taip keistai plakė. Ėjo
prie vieno gydytojo ir prie
trečio, o vis tas keistas šir
dies plakimas. Vėliau kai
jauną būsimą kareivį nuve
žė į ligoninę ištirti jo svei
katos, tai gydytojai supra
to, kad jo gausumas plaukų
ant krūtinės keistai veikė į
elektros aparatus ir krėtė
visokius šposus. Tai vis bu
vo kaltė plaukų, o ne širdies.
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©URING VVORLD WAR 1,

OailROAD

REFRISERATOR CAA SERVICE

ORIGINATED IN l»57 WHEN AN ORDI NARY
BOA CAR *AS FITTED WITH BlNS OF ICE

TO TRANSPORT ORESSED BEEF FROM
CHICAGO TO THE EAST.

[Lašt

ONLY ONE IN EVERY FIVE
RAILROAD CROSSTIES HAD
BEEN CHEMICALLY TREATED
TO GIVE LONGER SERVICE
IN 1942, OF THE BILLION
CROSSTIES IN OSE. ONLY
ONE IN EVERY SIX HAS
NOT BEEN SO TREATED.

falu, the railroads estimated

THEY COULD HANDLE

200,000

BARRELS 0F

OIL A DAY TO THE EASTERN SEABOARD —
LESS THAN NINE MONTHS LATER THEY

WERE ACTUALLY HANDLIN6 A DAILY AVER
AGE 0F MORE THAN 700.000 BARRELS

association
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Penktadienis, liepos 17, 1942

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

“WE’VE HELPED.

HAVE YOU?”

(Tęsinys)

Mes čia patiekiame lietu
viu tremtinių Sovietų Rusi
joje sąrašą. Daugel.s krei
piasi į redakciją, teirauda
miesi 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
Wasbington, D.
prašant
surasti tremtin u adresus ir
teikti jiems pagalbą.

dė, born 1903, teacher.
11730 Vaitkevičienė, Jad
vyga, 50, faumer, res. Mila
šaičiai Plungė.

11731 Vaitkevičius, Ka
zys, chemist, res. Rietavas.
11732 Vaitkevičius, Leo
nas (Kazys), 16, plumber,
res. Kaunas.
11733 Vaitkevičiene, Mari
ja (Leonas), 50, farmer, res.
Teneniai Tauragė.
11734 Vaitkevičius, Me
čys (Aleksas), born 1903,
book-keeper, res. Kaunas.

11735 Vaitkevičienė, My
AMERICAN LEGION WEEK FOR
kolas), born 1902, house11701 Vaitiekūnas, Anta wife.
nas
(Aleksandras), born
11736 Vaitkevičius, Algi
1920, student, res. Plytiš- mantas (Mečius), 2.
kiai, Vaškai.
11737 Vaitkevičienė, Nijo
11702 Vaitiekūnaitė, Fe- lė (Jonas), 7, res. Radviliš
lio, (Aleksandras), born kis.
1923, student, res. Plytiš- j ‘ 11738 Vaitkevičius, Ste
kiai, Vaškai.
pas (Vladas), 48, farmer Ą
11703 Vaitiekūnas, Juo res. Meteliai.
The fighting spirit which 25 years ago was pushing them through the
zas, 48, farmer, res. Pely- 1 11739 Vaitkevičius, Ste
Argonne forests will be turned loose in the interests of their newest,
buddies—the Service men of World War U—by the American Legion
čiai, Viešintai.
pas (Juozas), 55, teacher,
the week of July 20. Throughout Chicago and its suburbs, these men
who know only too well what off-duty recreational facilities can mean
11704 Vaitiekūas, Kazys, res. Linkuva.
to the man in uniform will step out, 15,000 strong. to provide a whirl40, farmer, res. Pelyčiai,
11740 Vaitkevičienė, Pet
wind finish for the United Service Organizations War Fund campaign.
Armed vvith receipt books, they vvill ask everyone—in homes, in neigh
Viešintai.
ronė, 50.
borhood Stores, in shops and offices—"Have you helped?” as part of
11705 Vai -iekūmenė, Ele
11741 Vaitkevičiūtė, Gra
their American Legion \Veek for U.S.O. The window sticker, shovvn
above, vvill offer the only immunity in the ‘‘all-out” attack, and by the
na (Petras), 38, res. Pely žina (Stepas), 22, Student.
elosing time on July 27 Lcgionnaires proposc to have them on at least *
11742 Vaitkevičius, Vaičiai, Viešintai.
million window» throughout the Chicago distriet.
w
11706 Vaitiekūnaitė, Bro nutis (Stepas), 16, student.
nė (Kazys), res. Pelyčiai,
11743 Vaitkevičienė, Tek
(Vincas), 19, student.
lė (Tomas), 69, housewife, das (Bronius), 18.
Viešintai.
11772
Vaituševskytė,
Jani
11803 Valaitienė, Veroni
11707 Vaitiekūnas, Vytau res. Užugiriai Varniai.
ka, born 1905, teacher, res.
tas (Kazys), res. Pelyčiai.
11744 Vaitkevič us, Sta na (Bronius), 16.
11773
Vaituševskytė,
Hali
Jaučiškiai
Vilkija.
sys (Juozas), 38, farmer.
Vieš ntai.
na
(Bronius),
14.
11804
Valančienė,
Zofija
11708 Vaitkevičienė, Aleks.
11745 Vaitkevičius, Jonas
11774 Vajega,' Jonas, 40, (Liudas), 44, assistant pro(Vladas), 58,
hcusewife, (Juozas), 33.
policeman,
res. Vilnius^
fessor, res. Šiau.iai.
res. Maironiškiai, Lapiai.
11746 Vaitkevičienė, Vin
11775
Vajegienė,
Antosė,
i 11805 Valančienė, Stasė
11709 Vaitkevičius, Sta cė (Antanas), 46, house37,
employes.
(Tomas), born 1907 seams
sys (Simas), 34, tailor, res. wife, res. Snaudeliai Salan
11776
Vajegaitė,
Janina
tress,
res. Vilnius.
Maironiškiai, Lapiai.
tai.
(Jonas),
16.
11806 Valasevičius, An
11710 Vaitkevičius, Anta
11747 Vaitkevičiūtė, Van
11777
Vajega,
Stasys
(Jo
tanas,
61, fafmer, re3. Smar
nas (Simas), 32, worker, da (Zenonas), 18, student.
nas),
13.
liūnai
Veisėjai.
res. Maironiškiai, Lapiai.
11748 Vaitkevičaitė, Vero
11778 Vajegaitė, Danutė
11807 Valasevičienė, Ago
11711 Vaitkevičius, Simas nika (Vincas), 20, farmer,
(Jonas),
12.
ta
(Kazys), 50.
(Simas), 26, worker, res. re3. Ožkiniai Kaltinėnai.
11779
Vakalas,
Jurgis
11808
Valasevičiūtė, Jani
Maironiškiai, Lapiai.
11749 Vaitkūnas, Antanas
11712 Vaitkevičiūtė, Ali (Mykolas), 37, soldier, res. (Antanas), 28, worker, res. na (Antanas), 31, farmer.
Apnarai Pažaislis.
11809 Valasevičiūtė, Ma
na (Vaclovas), 11, student, Vilnius.
res. Žekiškių-Kanapinės dv.,
11750 Vaitkūnaitė, Vero 11780 Valienė, Juzė, 67, rija (Antanas), 28, farmer.
11810 Valasevičiūtė, Ele
Padubysio vis.
nika (Vincas), 21, maid, farmer, res. Užubaliai Suba
čius.
na
(Antanas), 15, student.
11713 Vaitkevičius, Vac- res. Ožkiniai Kaltinėnai.
11781 Vata, Alfonsas (Do11811 Valatka, Jonas
lov., 49, landowner, res. Že11751 Vaitkus, Antanas
minikas),
29,
farmer.
(Juozas),
born 1898, emplo
kiškių Kanapinės dv., Padu (Jurgis), 32, so dier.
11782
Valienė,
Bronė,
25.
yee,
re3.
Kaunas.
11752 Vaitkus, Balys
bysio vis.
11783 Vala, Stasys (Al
11812 Valavičius, Vytau
11714 Vaitkevičienė, Mari (Liudas), born 1839, police
fonsas),
1
months
old.
tas
(Jonas), 30, teacher,
ja (Ignas), 39.
man, res. Pabiržė Kaltinėnai
11784 Valačka, Vilius res. Paluobiai šakiai.
11715 Vaitkevičiūtė, Van
11753 Vaitkienė, Anasta
11813 yalavič’enė, Pauli
(Povias),
16, shoemaker,
da (Vaclovas), 9, student.
zija (Jonas), born 1900.
res.
Adutiškis.
na,
22, teacher.
11716 Vaitkevičius, Anta
11754 Vaitkus, Eduardas
11785 Valaišienė, Alina
11814 Valeika, Zigmas
nas, born 1907, teacher, res. (Balys), 16.
(Juozas),
26,
housewife,
res.
(Eduardas),
born 1910, en
Šakiai, Šiaulių g.
11755 Vaitkutė, Danutė
Mickūnai
Vilnius.
gineer, res. Vilnius.
11717 Vaitkevičienė, An (Balys), 12.
11786
Valaitis,
Antanas,
11815 Valentas, Kazys
tanina (Jonas), born 1912,
11756 Vaitkus, Algiman
41,
employee,
res.
Stirniš(Adomas),
40, book-keeper,
employee, re3. šakiai.
tas (Balys), 7.
res. Panevėžyje.
11718 Vaitkevič U3, Algi
11757 Vaitkus, Vincas, kiai Vištyčiai.
11787
Valaitienė,
35,
11816 Valentienė, Stefa
mantas (Antanas), 2.
29, forester, res. Pakruojus.
housewife.
(Adomas),
28.
11719 Vaitkevičiūtė, Ra
11758 Vaitkienė, Liucija
11788 Valaitis, Juozas, 46,
11817
ValCntukevičius,
sa (Antanas), 4.
(Albinas), 24, book-keeper.
farmer,
res.
Plieniškiai
Ša

Stepas
(Motiejus),
26, em
11720 Vaitkevičius, Au
11759 Vaitkus, Povilas
ployee, res. Vilnius.
gustinas (Benediktas) r 40, (Povilas), 36, wcorker, res. kiai. •
11789
Valaitienė,
Petronė

11818 Valeškevičius, Ka
worker, res. Kaunas.
Kalniškiai Plungė.
lė,
43,
farmer.
zys
(Bo’eslovas), born 1900,
11721 Vaitkevičius, Hen
11760 Vaitkienė, Kazė (Ig
11790 Valaitytė, Valerija employee, res. Kėdainiai.
rikas (Konstantinas), 40, nas), 24.
(Juozas),
13.
11819 Valeškevičienė, Ve
engineer, res. Kaunas.
11761 Vaitkutė, Janina,
11791
Valaitis,
Vitas
ronika,
born 1903.
11722 Vai ksvičius, Juo (Povilas), 4.
11820 Valeškevičius, Vy
zas (Pranas), born 1902,
11762 Vaitkutė, Kazimie (Juozas), 11.
11792
Valaitytė,
Genė
tautas
(Kazys), 10, student.
farmer, res. Plytinė Pa ra ( Povilas), 7 months old.
i 11821 Valiauga, Juozas
bradė.
11763 Vaitkus, Vladas (Juozas), 8.
11793
Valaitis,
Gedimi

(Julius), born 1903, emplo
11723 Vaitkevičienė, Ka (Mykolas), born 1903, army
nas
(Juozas),
5.
yee,
res. Kretinga.
mile (Vytautas), 59, house- officer, res. Viln ua
11822 Valiaugienė, Anelė
11794 Valaitienė, Liuda,
wife, res. Kaunas.
11764 Vaitulevičius, Anta
35,
res.
Kupriai
Lukšiai.
(Jonas),
born 1903, emplo
11724 Vaitkevičius, Kos nas, 33, post master, res.
11795
Valaitis,
Romual

yee.
tas (Henrikas), 16, student. Tauragnai Utena.
das
(Pranas),
16.
11823 Valickls, 52, Engi
11725 Vaitkevičius, Pet
11765 Vaitulevičienė, Bro
11796
Valaitytė,
Irena
neer,
res. Vilnius.
ras (Henrikas), 22 months nė, 31.
11824 VaUckis, Tadas
old.
11766 Vaitulevičiūtė, Ire (Pranas), 14.
11797
Valaitis,
Pranas
(Fortūnatas),
21, student,
11726 Vaitkevičius, Bro na (Antanas), 11.
(Prrnas),
42,
army
officer,
res.
Vilnius.
nius (Kazys), 64, farmer,
11767 Vaitulevičiūtė, Ge
11798 Valaitienė, Teofilė,
11825 Valienė, Juzė, 65,
res. Ožkabaliai Bartininkai. novaitė, 9.
11727 Vaitkevičius, Jonas
11768 Vaitulevičius, (An 50, farmer, res. Adutiškis. farmer, res. Užubaliai Suba
1179© Valaitytė, 18.
čius.
(Stasys), 32, army sergeant, tanas), 1.
res. Vilnius.
11769 Vaituševskis, Bro 11800 Valaitis, Vincas ' 11826 Valienė, Bronė, 24,
11728 Vaitkevičius, Jonas nius, 40, worker, res. Vil (Tomas), 47, employee, res. farmer.
Daugelaičiai Kybartai.
(Mikas), born 1906, tea nius.
11827 Valionis, Karo’is
cher, res. Bukanciškiai Dau
11770
Vaituševskienė, 11801 Valaitienė, Ona (An (Kazys), 36, driver, res.
Anelė, 37.
tanas), 39.
gai
Kaltininkai Merkinė.

U s

11729 Vaitkevičienė, Mag-

11771 Vaituševskis, Ričar

11802 Valaitis, Bronius

5
(Jonas) born 1911, house- Murava.
wife, res. Kaltįnėnai Merki 11874 Vanagiene, Marija, Akademijos rėmėjų
ne.
37.
11829 Valiukaitė, Eliza,
11875 Vanagas, Česlovas piknikas
born 1936.
(Pranas), 10, student.
Šv. Kazimiero Akademi
11830 Valinė.U3, Antanas
11876 Vanagas, Vytautas jos Rėmėjų centro piknikas
(Kazys), farmer, re3. Man (l’ranas), 8.
įvyks šį sekmadienį, liepos
kūnai Girkalni i.
11877 Vanagas, Rimvydas 19 d. Labdarių ūky.
11831 Valinčius, Bronius, (Pranss), 3.
ARD piknikas bus labai
40, policeman, res. Alytus.
11878 Vanagas, Povilas
malonus,
kaip ir kas metai.
11832 Valinčienė, Ona, (Antanas), 45, employee,
Rėmėjos deda visas pastan
35.
res. Vilnius.
11833 Valinčiūtė, Danutė,
11879 Vanagienė, Elena gas, kad tik viskas gražiai
1£, studen:.
(Jonas), 27, salesg rl, re3. pavyktų, kad svetelius ska
11834 Valinčius, Vytautas ŠančLi.
niai pavaišinus, gražiai pri
(Bronius), 13, student.
11880 Vanagas, Rimvy ėmus.
11835 Valinčiūtė, Ramutė, das, 5.
Malonūs lietuviai ir lietu11, student.
11881 Vanagas, Pranas
11836 Valionis, Boleslovas (Dominikas), 55, business ! vės, nepatingėkite atvažiuot
' į Labdarių ūkį. Dalyvauda
(Petras), 40, teacher, res. man, re3. Panevėžys.
Kaunas.
11882 Vanag'ene, Vanda mi šiame piknike, paremsi11837 Vai olienė, Genė, (Petras), 45,
te mūsų brangią įstaigą —
30.
11883 Vanagas, Ernestas Šv. Kaa:miero akademiją.
11838 Valionis, Stasys (Pranas), 13, student, res. Įžanga veltui, o malonumo
(Kazys), 45, wo.ker, res. (Panevėžys.
Kašiai Lapiai.
11884 Vancevičienė, Ipoli bus daug. Lauksime jūsų šį
sekmadienį Labdarių ūky.
11839 Valiukas, Kazys, tą (Korolis), res. Vilnius.
Rėmėja
30, teacher, res. Ugininkai
11885 Vanilevičienė, Vin
Merkinė.
centa (Vincas), 69, house*r
1J340 Valiukienė, Marija, wife, res. Kaunas.
11886 Vankovičius, Artu Motinėlės" seimas
27.
11841 Vahukaitė, Liuda ras, 55, farmer, res. Strumi
Amerikos Lietuvių Katal.
(Kazys), 7, student.
lai Kaišedorys.
Apšvietos Dr-jos “Motinėlė”
11842 Valiukaitė (Kazys/,
11887 Vankovičiūtė, Ha- seimas įvyks liepos 29 d. 2
nna (Petras), 14.
J.
11843 Valiukevičius, An
1888 Varanauskas, Anta vai. po piet Šv. Kaz'miero
drius, 45, worker, res. Pil nas, 40, teacher, res. Kalne- parap. salėje, 324 V harton
St. Philadelphia, Pa. Seimas
viškiai.
hšRiai Vaškai.
11889 Varanauskienė, Ona prasidės su iškilmingomis
11844 Valiukevičienė, 33,
worker.
(Juozas), born 1914, teacher pamaldomis. Už draugijos
11845 Valiukevičius, Sta 11890 Varanauskas, Sau gyvus ir mirusius gerada
sys (Tomas), 36, liuetenant, lius (Antanas), 3 months rius šv. Mišias laikys gerb.
res. Babriai Šventežeris.
old.
11891 Varanauskas, Anta kun. I. Valančiūnas 10 vai.
11846 Valiukevičienė, Ona
(Andrius), 32.
nas (Stasys), born 1907, Šv. Kazimiero bažnyčoje,
11847 Valiukevičius, Algi teacher, res. lig' ninkai Mer Phila.. Pa.
“Motinėlės” Dr-jo3 nariai
mantas (Stasys), 6.
kinė.
11892 Varanauskienė, Al ir rėmėjai nuoširdžiai esa
11848 Valys, Jonas (Jooas), 28, pilot, res. Ukmer bina, born 1911, teacher.
te kviečiami Šiame seime
11893 Varanka, Adolfas, dalyvauti.
gė.
res.
11849 Valys, Sergiejus born 1914, employee,
Kun. dr. J. B. Končius,
(Ignas), 22, worker, res. Vilnius.
pirmininkas
11894 Varankienė, Uršulė
Šančiai.
11850 Valkauskas, Stasys (Jonas), born 1888, nurse.
11895 Varankevičius, Ka
(Jonas), 28„ carpenter, res.
zys (Pranas), 40, carpenter,
Kaunas.
jU&r TMtNK11851 Valkauska’s, Vladas res. Vilnius.
I MI&HT |4AN£ BSEN į
(Antanas), 26, army offi 11896 Vardinskis, Silves
ausvrauanow/
tras
(Jonas),
41,
policeman,
cer, res. Kaunas Murava.
11852 Valkauskienė, Ele res. Vilkininkai.
11897 Vareika,
Jonas
na, 23.
11853 Valkauskas, Vytau (Petras), 19, student, re3.
Skuodas.
tas (Vladas), 5.
11898 Vareikytė, Jadvyga
11854 Valkiūnas, Jonas
(Jurgis), born 1907, army (Justas), born 1904, farmer,
res. Salenykai Jonava.
officer, res. Vilnius.
11855 Valnnnas, Vikto 11899 Vareikytė, Salomė
ras (Antanas), 59, farmer, ja (Justas), born 1917, wo>
res. Elmininkai Anykščiai. ker.
11856 Valmusienė, Domi 11900 Varekojis, Povilas
(Pe’tras), born 1910, army
cėlė (Julius), 50.
*42 ALUMltldM IN IZ?
officer,
re3. Vilnius.
11857 Valmusaitė, Alek
DŪKS SOM6S. mmilpbuup
sandra (Viktoras), 20, far
A U. 5. RGUTER PLANE
mer.
I UUite BOK COHTMN5
Išviršinis
švarumas
yra
SNOU&rH STB6L
5
11858 Valmusaitė, Felici
LIGHT MACHINC
vidujinio
tyrun\o
laidas.
ja (Viktoras), 18, student.
11859 Valmusas, Domini
kas (Viktoras), 15, student. f
11860 Vahtys, S lve3tras
"DRAUGAS"
(Justinas), 40, policeman,
res. Gtdziumėliai Dauge
Ir Šiais Metais Spausdina
liai.
11861 Valstienė, .Agota,
28.
LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ
11862 Vaistys, Vytautas
(Silve3tras), 10,
11863 Valstytė, Aldona
KALĖDINIŲ KORTELIŲ
(Silvestras), 8.
11864 Valstytė, Janina
IR
(SUvestras), 6.
11865 Valuckas, Bronius
(Bronius), born 1911, ma
NDORIŲ
se®, rea. Alytus.
11866 Vanagas, Algirdas
i Pranas), 36, employee, res.
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
Vilnius.
11867 Vanag'ene, Ona, 60,
KALĖDOMS.
housewife, res. Tilvikai
Obeliai.
Skaitytojai laukite dienraščio “Drauge”
11868 Vanagaitė, Lionė
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
(Juozas), 27, farmer.
mus Į “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
11869 Vanagas, Juozas,
teles kalnuos $1.00 ui 21 kortelę (14 lie
32, farmer.
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m.
11870 Vanagienė, Marija,
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam
32, teacher.
skaitytojui
oždyką! Neskaitytojas moka
11871 Vanagaitė, Rima
25c.
(Kazys), 5.
11872 Vanagaitė, Ligutė
Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos
(Kazys), 3.
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi
11873 Vanagas. Pranas,
visiškai naujas!

.11828 Valiukienė, Marija 40, secretary, res. Biržai

1943 M.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
WISCONSIN LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS RACINE
LIEPOS 26-tą DIENA

žuvo nuo ledu kalnu.
Ledo kalnai keliauja iš
Šiaurės Blizgančios masės,
nuo mpžo i k i didžiausio,
smailiomis viršūnėmis, lau
kia neatsargių laivų. Jie
privertė laivus pasukti savo
kelią daugiau į pietus, ypač
nuo to laiko, kai kalnas pra
plėšė 1912 m. balandžio m.
didž'.ulio Titaniko šoną.

Privažiavimas patogus au
tomobiliais ir gelžkeliu. Va
huojant iš kitų miestų Elec
tric Railway Line, reikia iš
lipti Union Station. Kas va
žruos tiesiog į svetainės dar
žą, reikia išlipti 17th ir
Mead Street ir eiti viena
bloką į vakarus iki Racine
Str.
B.

Vaiskus,

67

kp.

rašt

LEDU KALNAI KELIAUJA IR KELIA SIAUBĄ
Per 27 metus 13,000 ledu kilnu grasino laivams mirtimi. - Titanikas

Visi kviečiami atvykti, nes daug prašmatnybių
pamatysite
Wisconsin Lietuvių Dienr
šiemet bus Racine, Wis. Re?
gia. LRKSA Wisconsin aps
krities kuopos ir penkios pa
rapijos. Kuriame mieste bū
na Lietuvių Diena, toji pa
rapija gauni dalį pelno. Ži
noma, Lietuvių Diena nėrė
rengiama dėl pelno, bet pa
laikyti draugiškumui ir vie
nybei ir savos kalbos tarp
vienybės Wisconsino lietu
vių, kurie gyvena išsiskirs
tę po plačią Wisconsin val
stiją. Wisconsin lietuviai ži
no kaip pirmiau apvaikščio
davom Lietuvių Dieną su
dideliais paradais, papuoš
tais automobiliais, dalyvau
davo chorai, benai; kalbas
sakydavo gubernatorius
kongresmanai ir aukšti miee
tų valdininkai. Tokie daly
kai labai išgarsindavo Lie
tu vos vardą tarp kitataučių
Šiemet Lietuvių Dieną tu
rime apvaikščioti taip, kaip
aplinkybės leis.

Penktadienis, liepo9 17, 1942
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Šiauriniam Atlante nėra
didesnio pavojaus už šiuos
slenkančius lėdynus. Gražią
dieną jie puikiai žvilga, o
naktį, pranašaudami nelai
mę, paslaptingai tyli. Kai
saulė šviečia ant jų, o ban
gos graužia ramiausiai šo
nus, darydamos gražaus mė
lynumo uolas, tada taip pui
kiai viskas atrodo. O niūro-

pasukti savo kursą smar
Ledų antplūdžio laikas ykiai į pietus, nes ypatingai
ledų kalnai
ra nuo kovo pradžios, kada
Vidutinio dydžiu ledo kal dideli ledo kalnai buvo pa ledo patruliai pradeda dar
nas į pietus nuo Grand Ban stebėti labai toli nuo savo bą, iki liepos mėnesio vidu
ko yra pavojingas nuo 10 nuolatinių vietų.
rio.
iki 25 dienų balandžio, ge Manoma, kad 1939 m. bu
Didžiausių pavojų metas
gužės ir berželio mėnesiais. vo net iki 1000 ledo kalnų
O liepos mėnesį toks kalnas pasiekę 48 laips. geogrtaf.' yra balandžio, gegužės ir
yra pavojingas 10 — 12 šiaurės platumą. 1938 m. birželio mėnesiai. Dieną ir
tik 17 ledų kalnų pasiekė naktį per šiuos mėnesius
dienų.
taip toli, o 1936 m. 22 ledo pakrančių sargybos kuteriai
Pagautas Golfo srovės le kalnai. 1935 m. šis skaičius akylai budi kiekvieną aki
do kalnas ištirpsta per sa siekė iki 875, o 1931 m. tik mirką. Tie kuteriai be pa
vaitę.
13. 1939 metais buvo rekor liovos siunčia pranešimus
Po liepos 15 d. laivų ke das, nes buvo suskaičiuotas apie ledus visiems laivams.
liai praktiškai Yra laisvi net 1,351 ledo kalnas.
4 sykius per dieną bevieliu
nuo ledų iki sekančio pa
telegrafu informuojama VaPo Titaniko žuvimo,
vasario.
šingtonui, kur ledo kalnai
Kada ledų kalnai užplūs mažiau pasitaiko ledų
registruojami jūrų žemėla
iš šiaurės, nežinia, tačiau kalnų aukų
piuose. Atsižvelgiant į šiuos
galima spėti iš jų atsipalai 'Kad dėl šių ledo kalnų ne žemėlapius, siunčiami pra
davimo nuo ledų — tėvų. Pa buvo didesnių nelaimių, tai nešimai laivams, kurie gali
sitaiko, kad šaltą žiemą le reikia dėkoti Tarptautinei būti arti tų ledų.
dai sušąlą į didžiules ma ledo pavojaus sargybai, kuPatruliai kas 2-3 valanses, dėl to sekančiais me rią išlaiko kelios jūros tautais labai mažai ledo paju tos. Jai vadovauja J. Ame-:4“ matuoja vandens temda; tačiau vėliau, kai šios rikos Valstybių pakraščių !P^rat“ri\kurfosJ Sta‘_?“! P!‘
masės atsipalaiduoja, tuo sargyba, ši sargyba buvo į- sikeitimai nurodo esant ar
met 2-3 metus ledų antplū stegta po nuskendusio Ti ti ledo kalnus. Bet visiškai
džiai būna, labai dideli.
taniko, su kuriuo jūra pa tikrai apie ledų kalnus gali
1939 metais transatlanti- reikalavo apie 1,500 aukų. pasakyti t’k tada, kai patnįai įaįvaį buvo priversti .Nuo to laiko kasmet patru-Urulių laivai jį pamato. Ki

Kada pavojingiausi

John C. Cullen, 21 metu
amž., U. S. pakrančių sar
Skridikai susiduria
gybos jūrininkas, kurs pir
masis užtiko išlaipintus iš
su žvėrimis
submarino nacių agentus sa
botažninkus Long Island pa
Amerikiečiai skridikai, ku krantėse. Jis tuojau apie
rie lėktuvus pristato į Af tai pranese savo viršininkui., .
.
.
i mis dienomis visas jų grožis
riką, tenai dažnai turi su XT , .
Netrukus po to FBI išgaudė
pranyksta ir ledynai aptem
sidurti su laukiniais žvėri sabotažninkus.
sta, grasindami plieniniams
mis ir net krokodilais, kaip
laivams.
prisie:na nusileisti į airportus kur raistuose.
Prezidento atstovas
Iš kur atsiranda ledų
Maj. Thomas L. Dawson
iš Kansas City, Mo., grįžęs Kinijon pasitarimams
kalnai jūrose
po aštuonių mėnesių iš Af
WASHINGTON, liepos 16
rikos pasakoja, kad vieną
Šie ledo kalnai, atitrūkę
raistinį airportą, kur reikė d’
Roosevelto nuo vakarinių Grenlandijos
ndrMimarvo
nima
nenoro
mn 4-t ao i krantų,
__j_ ikrenta
__ a *į vandenį
•« . ar
administracinis
asiste
Mes visi turim būti vie jo nusileisti, buvo užplūdę
ningi. Wisconsino Lietuvių šlapiai. Prisiėjo juos iš ten Lauchlin Corrie, atvyko ba atskilę nuo povandeninių
Diena ir yra tam, kad vie išbaidyti prieš nusileisiant. Chungkingas pasitarimams ledo uolų šauna į paviršių
ningai dirbtumėm karo lai Kiti lėktuvai nutupia į upes, su Chiang Kai-sheku karo ir pradeda savo kelionę, ke
lionę be jokio maršruto, vė
ku po garbinga Amerikos kur knibžda krokodilai ir reikalais.
hipotamai.
vėliava.
Currie, kuris yra aplankęs jui ir klastingosioms sro
vėms vadovaujant. PradžioSudano airporte majorą
Šiemet Wisconsino Lietu D.awson pirmasis pasveikino Kiniją anksčiau ekonominiais ir karo reikalais, š į • 3e
nuplaukia pro Baffivių Diena bus sekmadienį, prijaukintas liūtas. Sako,
kartą pasiųstas paties Pre- n4 ir Davis Straitą, iš kur
liepos 26 d. Sokol Hali ir liūtas savo koją jam padėjo zidento.
pagauna juos Labradoro sro
darže, 1625 Racine St., tarp ant peties ir paskiau jo ran
vė. ši srovė nuplukdo ledus
16th ir 17th Sts.
pietų kryptimi, o po to jie
ką apžiojo. Kaip tik juo nu
vingiuoja savo keliais. Kai
Naciai bombardavo
Lietuvių Dienos programa sikratyta, sako majoras.
kurie
iš jų patenka ant sek
prasidės 11 vai .ryto su pa
Anglijos
miestą
lumų ir ten pasilieka iki jų
maldomis šv. Kazimiero baž
W
tautu
studentai
paviršius smarkiai aptirps
nyčioje, 815 Park Avė. So
LONDONAS, liepos 16 d. ta, o tada apatinė dalis (van
kol Hali darže bus kalbų, universitete
—Nacių bombanešiai, šian- deny būna yĄ viso ledo), vi
•
dainų, šokiai, dalyvaus pen " X • • •
die atakavę Anglijos rytų są kalną apverčia. Tada vėl
kių parapijų chorai.
Amerikos Katalikų uni
dalį, apšaudė kulkosvaid prasideda jo kelionės. Ma
Visi lietuviai ir lietuvai versiteto Washingtone vasa
žiais einančius į darbą vy žesnieji ledai dažniausiai iš
tės iš viso Wi8consin ir Wau rinę sesiją sudaro 10 tautų
rus ir moteris ir apmėtė tirpsta nepasiekę laivų ke
kegan, III. kviečiami daly studentai. Išėmus amerikie
bombomis vieną miestelį, lio. Tie gi ledai, kurie neiš
vauti taip svarbiame ir šau čius studentus, Kanada su
kur sukelta dideli gaisrai.
tirpsta (o tokių yra gana
niame parengime. Bus rink daro didžiausią studentų gru
Informuotieji britai parei daug), pasiekia šiltesnius
tiniai muzikantai, gros vi pę — 14 asmenų. Paskui
vandenis maždaug po trijų
sokius šokius. Svetainė di seka Meksika — 5 studen škia, jog blogos oro sąlygos
metų nuo savo pagrindo adelė ir grindys kuo geriau tai. Toliau reprezentuojamos sutrukdė anglų bombanešių
titrūkimo. Jei visi ledai, ku
sios. Seni ir jauni galės šok Kuba, Colombia, Costa R'ca, atakas Vokietijoje.
rie atitrūksta nuo šiaurės
ti. Nepasilikite nė vienas Puerto Rico, Brazilija, VeVakar dienos atakose žu ledynų, pasiektų Newfound- ■
namie, nes gailėsitės. Tat nezuela, Guatemala ir Do vę keturi britų orlaiviai, kai
landą, tai čia turbūt būtų
iki pasimatymo liepos 26 d. minikonų respublika.
tuo pačiu laiku sunaikinta ledo jūra. .
į
trys nacių kovos orlaiviai.
Ledai, paniekę NewfoundLlftS BYVTni'S
Landą, pasuka į pietų vaka
- AS 1 W/L< JRAVINC — CET
Yes'-S'iici\MAlpo : You
Amerikiečiai giria
rus, į gilesnius vandenis
Sems. powm , cet IVKkiip - K«S YOURXX*-F A hKL CI<L AM|7
THEitz'i Hothinc .Likę it - Cocp SToF CHATINC AROUNP - ^rtil'LL
tarp Grand Banko ir Cape
;
HoMCfookiut-ahp
BY-thE SA1S M.MEV -ANPru-R
japonu
orlaivius
TMĖttt'A A MXXT TRICK VE
V/AV - That Ti e LookS Coop Rače, o iš čia į vakarus link
Juet Ra**xt? - jitrr MVl-vrc :
LCT'E PRoT IN HERE Fo
Mi.gelono salos. Kiti gi yra
MELBOURNE, liepos 16d. nunešami į rytus ir paten
—Amerikos lakūnai yra pa ka į Atlantą. Ledai, kurie
reiškę, jog naujieji japonų yra didžiausias pavojus su
kovos orlaiviai, vadinamieji sisiekimui per Atlantą, ju
Zero orlaiviai, yra labai pui da pietų link išilgai rytinių
kūs.
Grand Banko krantų, o to
Anksčiau pagami n t i e j i limesnė jų kelionės kryptis
Zero orlaiviai buvo netaip priklauso daugiausia nuo at
-JuiT TU IM K - A Home All
-AHP A< 1 WAT SAVIM'
patvarūs ir negalėdavo pra sitiktinių srovių, kurių pa
ow»J . vnFE ahp KlFPlES,
V/ALPO
—
Y.
U
’
EH.u.O
•
^>HTOM£ Tk VUARE Your _U>TX
-vesti tokių sėkmingų kovų. sitaiko išilgai kranto, arba
Ahp So«HD*a — - v/Arr
JUST A K>MUT< VMLPO —
f
bet vėliausieji japonų orlai nuo “Šaltos sienos” tarp La
THia Lo»M JLiKJl A
viai yra greitai ir labai pa bradoro ir Golfo srovės. Ke
letas ledo kalnų patenka ir
tvarūs.
NOWP1_AVINC
į šiaurinę Golfo srovės da
lį, tačiau jų kelionė neilga.
NEW YORKAS, liepos 16 Keletą sykių tokie ledai pa
d. — Dardanėlių sąsiauryje siekė iki 40 laipsnio geogra
nuskendo Turkijos 1,200 to finio pločio. Tai bus trupu
nų submarinas Saldary. Ja tį toliau į pietus negu New
Yorkas.
me buvo 57 jūrininkai.
Jmoulp

a
S

liuoja du pakrančių sargy
bos laivai, kurie pranešinė
ja apie atslenkančius ledų
kalnus. Ir štai jau 27 me
tai, kaip joks laivas nepaskendo nuo ledų kalnų, nors
ir iki 13,000 ledo kalnų bu
vo suskaityta.

»
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VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyktt apsaugoto] jstalgoj, kad užtikrinti savo ateit}. Apart ap*
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO
Justin Macldewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRGINIA 1141
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington, D.
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon. Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.

k

&

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER •

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniku

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

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur-

pryzų!

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus

ADMINISTRACIJA

C.

D R X U O X B

Penktadienis, liepos 17t 1942
PAGERBIAMAS

PRELATUI MACIEJAUSKUI RUOŠIAMA

Meksikiečiai dirbti
U. S. farmose

PAGERBIMO VAKARIENĖ

Jubiliatas Lietuvoje nu
veikė didelius darbus Mums
Amerikoje gyvena n t i e m s
svarbiau žinoti ką jubilia
tas nuveikė Amerikoje. Pre
latas Maciejauskas šešius
kartus aplankė Ameriką.
Kiekvieną kartą aplankyda
mas Ameriką, prelatas Ma
ciejauskas buvo kviečiamas
su misijomis, ir reta bažny
čia, kuri nebūtų girdėjus jo
pamokslų.

Rodos užtektų jubiliatui
tų atliktų darbų; reikėtų šil
toje Kalifornijoje valgyti
vaisius ir alsuoti tyru oru.
bet girdėjau iš paties pre
lato Maciejausko, kad jam
rūpi jaunimo auklėjimas, o
kol nebus prie parapijos mo
kyklos. tai visas jo darbas
su mirtimi senų lietuvių,
pranyks Kalifornijoje ir lie
tuvybė.
Todėl prelatas Maciejaus
kas surado asmenis, kurie
nuperka namą, kuriame ga
lės gyventi vienuolės, tūrėti koplyčią ir mokyklą;' ta
da užtikrinta ateitis —‘jau
nimas bus išauklėtas lietu, i*
viškoj katalikiškoj dvasioje
ir lietuvybė Kalifornijoje
galės ilgai ilgai laikytis.
Jubiliatui prelatui Macie
jauskui, liepos mėnesį 18 d.
6 vai. vakare Marąuette salčje, prie 6908 So. Western
Ave. yra rengiama pagerbi
mo vakarienė, toaėl rengėjai
kviečia jubiliato visus drau
gus, pažįstamus atsilankyti
į šią vakarienę.
Parodykime pagarbą se
nam kunigui, išreiškime pa
dėką už jo darbą ir ypatin
gai už tai, kad tokioje se
natvėje tęsia tą darbą, kurį
pirm 51 m. prisiėmė.

zuota. Nežinia^ ar jiems pa
rūpinama kokia nors gyve
nimo pradžia.

i
Trūkstant J. A. Valstybė i
Okupuotos
Rusijos
dalis
se žemės ūkiui darbininkų
žemės ūkio departamento naciai net žydais kolonizuo
sekretorius Wickard nesi ja, kaip praneša iš Stokhol
priešina sumanymui, kad mo. Parenkami plotai ir ten
darbams farmose įsileisti iš siunčiami žydai iš Vokieti
Meksikos meksikiečius dar jos. Sakoma, jau daugiau
bininkus. Meksikiečiai ypač kaip 350,000 žydų {koloni
būtų tinkami Kalifornijos
valstybei.

Vakarienėje b js daug prelato draugu,
pažįstamų ir prietelių
Liepos 7 d. prelatui Juliui
Maciejauskui, buvusiam
Švėkšnos klebonui, Lietuvoj,
o dabar šv. Kazimiero pa
rapijos, Los Angeles, Californijoje, klebonui, suėjo 51
metai kunigystės.

Vokietijos žydai
siunčiami Rusijon

Žiniomis iš Washingtono,
tuo klausimu pradėti pasi
tarimai su Meksikos vyriau
sybe.
♦

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST
Faaturing a Program of

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ
.MIl.ZI MŠKO S I VKO Ml'/.IKA1JN1V INSTRUMENTU*
fasinaudok.it PROGA DAHAR
KOI. DAR NEISPARDCOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI.
SANAllItlNHS,
KLUT88 »u “oasus" — $35.00. $37.50,
$45.60 lr $75.00. Visi guruntuotl
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. SPANIAKI MANDOLINAI, BANJOS,
8MUIKO8, TEN O R BANJOS —
$6.50. $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 lr $150.00. BASO U«DENGALAS — $12.00 SMICEl.AI
SMUIKOMS.
STRIUNININ1AMS UASAMS,
VIOLAS
lr
CELLO — $1.50. $3.00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos <161 vi
sų vii'ftinlnėtų instrumentų. BABS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.50, $35.00. $50.00. I’EDALS,
HI BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass Ir "reed" instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių CJarnetams,
Triūboms.
Saxaphones,
Smuikoms ir Guitarams.

ir čia Amerikoje. Susirinki TUGOSLAV FOLK MUSIC
mas nuoširdžiai
Every Saturday, 1 to 2 P. M.
Y ' ir• entuzias.f
tiškai sutiko abiejų kalbas
STATION WHIP
ir pasiryžo, sulyg aplinky
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
UM MbydiH (To* «f
Mal>
914 Maxw«il St., Chicago.
bių padėti.
Toliau plačiai kalbėtą a- Jf
Jo Malonybė kun. prelatas Julius Maciejauskas, Šv. Ka pie konstituciją bendrai su
zimiero lietuvių parapijos Los Angeles, Cal., klebonas, ku mokesčių lapeliais, kad bū
CRANE COAL CO.
riam suėjo 51ri kunigystės metai. Liepos 18 d. vakare Mar tų kuo greičiausiai pagamin
WEST VIRGINIA GENUINE
ąuette Parke prelatas pagerbiamas šaunia vakariene.
ta. Visaą tas darbas paves
POCAHONTAS
Geriausis liudininkas kaip
tas dvasios vadui kun. J.
Kol dabartinis stakas dar neišparduoįvertina žmonės prelato MaDambrauskui ir valdybai.
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
PIRMAS VIESAS VARGDIENIU SESERŲ GUDOS Taipgi nutarta, jei ižde
ciejausko darbuotę, kaipo
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
pamokslininko ir nuodėmkelio
karo jums:
randasi $25.00, ar daugiau,
SUSIRINKIMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ
kiaušio, tai tos jo išleistu-,
GENUINE POCAHONTAS,
$p 4 f)
kad būtų persiųsta į centrą.
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai
O.T’U
vių vakarienės, kur ir di
Paskutinis ir vienas svar
GENUINE POCAHONTAS,
$Q / r
džiausios salės nesutalpinda
biausių nutarimų, tai pikni
Pečiams
dydžio
—
Tikras
Bargenas
..........
0.00
vo visų norinčių savo dva
kas,
kuris
nutarta
gerb.
kun.
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ĮA CA
Visų pirma buvo skaitytas
Liepos 14 d. Aušros Var
sios vadui pareikšti pagar
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.Uv
J.
Dambrausko,
Aušros
Var

tų parapijos mokykloje į- 'laiškas — sveikinimas Varg
bą.
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022
vyko pirmas viešas Vargdie dienių Seserų Gildai nuo se tų parap. klebono sutikimu,
Mes žinome, kad jis misi
nių Seserų Gildos susirinki sers viršininkės iš Thomp turėti rugsėjo 20 d. parapi
jas laikė lietuviams dar prieš
mas, į kurį privažiavo iš vi son, Conn., kuris buvo su jos “Rūtos” darže, VVest Si
pirmąjį pasaulinį karą, vo
sos Chicagos ir apylinkės tiktas dideliu džiaugsmu if dėje, kad supažindinti visuo
kiečių pavergtoje Lietuvoje,
gana skaitlingas būrys na pakėlė susirinkusius į nepa- menę arčiau su viršminėtoVVHOLESALE
pradedant nuo Klaipėdos iki
mis seselėmis. Prie to susi
rių. Turiu garbės pranešti, i prastą dvasią.
1
Tilžės, sulaikydamas lietu
kad šiame susirinkime įsi
Po to, kalbas pasakė gerb. rinkimas nutarė leisti lai
FURNITURE
vius nuo ištautėjimo. Taip
rašė 39 nauji nariai. Iš to kun. J. Jančius, linkėdamas mėjimus; tam tikslui paga
pat prelatas Maciejauskas
BROKER
aišku, kad Vargdienių Sese gildai augti nariais, ir pa minti knygutes, vertės do
6
aplankė su misijoaįįs Angli
lerio
ir
paskleisti
žmonių
rų Gydą* auga hįaįp ąnt mie sižadėjo gelbėti visame. Ki
Dining Room Sets( — Parlog.. ,
ją if Škotiją ir Lenkiją Eet
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
lių. Taip ir rčikia, brangio tas kalbėtojas, kun. K. Ba tarpe, kad piknikas atneštų
štai ir dabar atvyko iš sun
—
Radios — Refrigerators —
daugiau
naudos.
Šio
pikniko
sios ir brangieji, kad kiek- rauskas labai gražiai ir sek-1
kaus darbo, kurį turėjo ry
Washers
— Mangels — and
į vieną susirinkimą vis dau mingai apibudino Nekalto visas pelnas skiriamas dvie
Stovės.
tuose; o per du metus sun
Berlyne įsisteigė trys ben gėtų ir daugėtų, ką reiškia, Prasidėjimo P. Šv. Marijos jų tremtinių seseliųi perkėli
Nationally advertised itema.
kiai dirbo Kalifornijoje.
drovės, kurių kiekviena pa ' geias akstinas į priekį. Da- arba Vargdienių Seserų per mui iš Argentinos į Ameri
Lietuviai
nesusigrupavę sistačiusi tikslu prekiauti J bar jau drąsiai, pakėlę gal- gyventus įvykius okupacijos ką. Be abejonės, tikslas gra
vienoje vietoje, bet išsisklei įsu “Ostlandu”,- Gudija ir į vas aukštyn galėsime žengti metu Lietuvoje, kaip viena žus, ir tikimasi, kad garbiadę ir juos suvesti į krūvą, Ukraina, šių bendrovių na- I prie darbų.
seselė žuvo, kita ištremta ma visuomenė neatsisakys
FACTORY REPRESENTATIVE
arba sugrupuoti, tiesiog bu- riai yra vokiečių firmos,
Į šį susirinkimą atsilan į Sibirą, o kitos dvi seselės padėti.
Taigi
nuo
kalbų
einama
vo neįmanoma. Daug jaunų Kiekvienai tokiai firmai bū- kė gerbiami dvasios vadai: pabėgo, ir dabar randasi P.
kiunigų Kalifornijoje, ypač j siąs nurodytas “aiškiai nu- kun. Jonas Jančius, naujai Amerikoje, Argentinoje. Dė- jau ir prie darbų. Kad Die 6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051
Los Angeles, pradėjo orga brėžtas plotas”, kuriame ji skirtas viršininkas, kun. J. liai laiko stokos, gerb. kun. vas laimintų pradžios darbą,
nizacijos darbą, bet pasek galėsianti vesti prekybą. Dambrauskas, MIC., ir kun. Barauskas trumpai supažin susirinkimas sudėjo auką ir
mės buvo tokios, kad po vie “Ostlandui” numatytoji ben Kazimieras Barauskas.
dino su jų veikla Lietuvoje užprašė šv. Mišias ta inten
cija atlaikyti Taip pradėda
no kito bandymo visi kuni drovė vadinasi: “Vokiečių
NEŽICRINT KUR BCNA —• NAMUOSE — SVEČIUOSE —
mi ir pasiprašydami Dievo
gai apleido Kaliforniją. Bet prekybos įmonių pirkimo ir
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IB
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
palaimos, pilnai tikimės, kad
mūsų jubiliatai nežiūrėda pardavimo kontora OstlanVargdienių Seserų Gildą gymas savo amžiaus, 1940 m.: de
vtios, augs nariais ir bus
liepos pradžioje, t. y. lygiai —
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
vaisinga gražiais sėkmingais
prieš dvejus du metus nu
KAINOMIS
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
darbais.
vyksta į Los Angeles ir pra
Vienintėlis ir Smagiausias
Taigi, kada išgirsite, kad
deda organizuoti lietuvišką
Vakarinis Lietuvių Programas
knygutės jau bus atspaus
PILNAS PASIRINKIMAS
parapiją. Nepraslinko nei
Amerikoje!
dintos, prašome kreipus į
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
- VIENUOLIKTI METAI! metai, kaip 1941 m. birželio
Vdvasios vadą, kun. J. Dam
SIOTŲ IR KAILIŲ
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
1 d.įgaliotas Kalifornijos ar
v
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
brauską,
jis
mielai
patari
kivyskupo pašventino namus,
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
5y
PENKTADIENIAIS
7 v. v.
\
naus. Į darbą, brangiosios ir
kuriuos nupirko išmokėji
Mūsų
Specialybė
v
brangieji, nes aiškiai mato
mui, įrengė bažnyčią, salę, na BANK’S tMttAFČ/
te, kaip reikalinga skubi pa
kleboniją, ir čia įsikūrė prie
6755 So. Western Avenne
PEOPLES
CLOAK
and
BRIDAL
SHOP
Invest
ųour
n)oneq
in
United
States
galba viršminėtoms sese
Pacifiko pirmoji Šv. Kazi
Phone: GROvehUl 2242
lėms!
Narys
1711 W. 47th St.
Yards 2588
miero lietuviška parapija. WAMM0NDSAND STAMPS’,
Ne vienas chicagietis aplan
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
J?
kė tą bažnytėlę ir stebėjosi,
kaip tas galėjo įvykti. Ma
WHOLESALE
Jr
tyt, kad Dievas palaimino
n A D A P Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
LIUUOR
“
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.
mūsų jubiliatą, kad galėjo
ĮSTAIGA
sulaukti tokio gražius am
PIRM PIRKIMO
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
žiaus ir kad pasiekė savo
Atvyk į mūsų jardą ir apžiūrėk ata
Protectioh
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLNUOŠIMČIO RATOMS.
IS\cžloJ«nie
tikslą.
•us
4or your
.WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA-

Šiame susirinkime įsirašė 39 nauji nariai

Berlyno prekybos
firmos prekiaus
su "Ostlandu”
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Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
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MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD OOI4

TERIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

1

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LKTWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo- »
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan Insu ran c e Corporation. Mokame Zy2%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

.

” KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

8236 SO. HALSTED ST.

n K

R '

Ką turi žinoti namų savininkai
ir butucS nuomininkai
Chicagos srityje, kurion ’ Namų savininkai neturi
įeina Chicago miestas, Cfcok, teisės iš butų pašalinti nuo
Du Page, Lake ir Kane aps mininkus, kaip ilgai jie už
kritys liepoos 1 d. įsigaliojo simoka teisėtas nuomas. Ga
butų nuomų kontrolė. Nuo Ii būti pašalinami tik svar
mų direktorius yra Earl biais atsitikimais ir tai tik
Dean Howard. Jis kreipias į su butų nuomų kontrolės
“Draugą” prašydamas pa ofiso žinia. Gali būti pašali
aiškinti visuomenei, ypač nami tik už nuomų nemokė
namų savininkams ir butų jimą, už nepakenčiamą triuk
nuomininkams, kad daugiau šmavimą, nemoralumą ir
susipažintų su nuomų kon kitokius rimtus dalykus,
trolės taisyklėmis ir kad vy taip pat jei namų savinin
riausybės patvarkymų ne kas patsai turėtų įsigyven
neigtų, neignoruotų, nes už ti tame bute.
Pagaliau namų savininkai
tai numatytos bausmės.
Direktorius Hovvard pažy įpareigojami, kad nuominin
mi, kad butų nuomų kontro kams visokie patarnavimai
lė vykdoma visuomenės ge turi eiti ir toliau kovo mė
rovei, kad sulaikyti gyveni nesio lygiu.
mo brangėjimą ir tuo būdu
apsidrausti nuo infliacijos.
Autoistai turi
Jau daug kartų buvo
spaudooje pranešta ir dar įsigyti ženklus
kartą pažymima, kad nuo
mų už butus didumas turi
Vidaus federalinių mokes
prilygti mokėtoms nuomoms čių kolektoriaus Chicagoj
už praeito kovo mėnesį, ne specialiai agentai pradėjo
daugiau. Jei kurie namų sa važinėti miesto gatvėmis
vininkai už gegužės ir birže tikslu užtikti tuos autoistus,
lio mėnesius nuomas už bu kurie savo automobilių ne
tus padidino, tai liepos mė aprūpinę federalinių taksų
nesio ir toliau kitais mėne ženklais.
Ženklus reikėjo įsigyti
siais turi būti grąžinta kovo
mėnesio mokėtų nuomų didu nuo liepos 1 d. Už neįsigijimas. Nei daugiau, nei ma mą ženklo įstatymu numa
žiau, tik tiek, kiek mokėta tyta 25 dol. bauda, arba 30
parų kalėti, arba abi baus
už kovo mėnesį.
Direktorius toliau nurodo, mės kartu.
kad jei kurie namų savinin
kai tokiu patvarkymu nesi Šiandie Chicagoj
tenkina ir norėtų už butus
gauti didesnes nuomas, jie didvyriu diena
patariami įteikti peticijas
šiandien Chicaagoj minibūtų nuomų kontrolės ofisui. 222 W. Adams gt. Pe- ,ma k“‘nių ,ir
'i a
.
'karo didvyrių (herojų) dieticnose turi nurodyti prie. y, . . , .
v
.
. na. Stevens viešbuty
Įvyksta
zastis, kodėl norima gauti
.. . „
... ,
---- oa tsv
didesnes -nuomas.
Tik tuo pusryčiai. Bus pagerbti kakeliu bus išspręsta namų sa riškiai, kurie kare pasižymė
vininkų
nepasitenkinimai. ję, ir civilinai, kurie perka
karo bonus ir kurie su pasi
Remiantis faktais jų reika aukojimu dirba karo pramo
laujamos už butus didesnės
nėse.
nuomos arba bus pripažin
tos, arba prašymai atmesti.
Butų nuomininkai taip pat Iš trijų du grobėjai
įpareigojami, kad jie nė sa
vanoriai nemokėtų už butus areštuoti
didesnių nuomų, kurios per
3 jauni padaužos pirma
žengtų kovo mėnesio mokė dienį Chicagoj automobitų nuomų lygį.
< liu pagrobė Michael Quaran
Jei kurie namų savinin- to, 51, m. amž. Išvežė jį iš
kai atsisako priimti iš nuo Chicagos, apiplėšti ir grasi
mininkų kovo mėnesio lygio nimais privertė jį pasižadė
nuomas, patariama, kad nuo ti piktadariams vienu tūks
mininkai tas nuomas namų tančiu dolerių išpirkti savo
savininkams siūlytų su liū-' gyvybę. Jis pasižadėjo.
Policija pranešė, kad du
dininkais. Jei neimtų, apie
tai pranešti butų nuomų kon pagrobėjai jau areštuoti, o
trečiasis dar ieškomas.
trolės ofisui.
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Penktadienis, liepos 17, įtk'J

WHIRLAWAY SETS NEW MONEY EARNING RECORD

mu

X Ona Kasputienė, visuo
menės veikėja, sunkiai sir
go, pastaruoju laiku pradė
jo šiek tiek sveikata gerėti.
Linkime kuo greičiausiai pa
sveikti.
X So. Chicago šv. Tere
sės draugija rengia smagų
pikniką, kuris įvyks liepos
19 d., sekmadienį, parapijos
sode. Draugijos pirmininkė
A. Snarskienė labai daug
dirba, kad piknikas pasisek
tų, ji platina tikietus ir kvie
čia svečius iš kitų kolonijų.

X A. Snarskienė su duk
relėmis, “Draugo” korespon
dentė ir So. Chicago para
pijos draugijų veikėja, po
liepos 19 dienos vyksta atos
togų porai savaičių pas ma
mytę į Wisconsin. “Draugo”
skaitytojai tiki, kad Anast.
X Dariaus ir Girėno ko
Snarskienė parašys iš Wisconsin lietuvių gyvenimo miteto ir draugijų atstovų
daug įvairių žinių. Laukia susirinkimas įvyko pereitą
antradienį; tame posėdyje
me!
buvo svarstoma Lietuvių
X J. šaudvitienes dukre Dienos klausimai. Lietuvių
lė sesuo M. Augustina buvo Dienoje, įvykstančioj liepos
atvykusi iš Pittsburgho pran 25 d., 7 vai. vak., prie Da
(''Draugaa" Acme teiepnov*
Whirlaway, with jockey George Woolf up, after winning the rich Massachusetts ciškiečių vienuolyno aplan riaus Girėno paminklo, bus
Handicap at Suffolk Downs, Mass. to sėt a new track record, and establish a nevv kyti savo mamytės Chicagoj. paminėta dvidešimties metų
all-time money winning record of $454,336. Owner Warren Wright, seoond from left. Sesuo Augustina aplankė ne sukaktis, kaip. Amerika Lie
tik savo mamytę, bet ir pa tuvą pripažino nepriklauso
žįstamus. Sesuo Augustina ma valstybe. Taip pat tą
pas mamytę paviešėjusi ke pačią dieną bus paminėta
letą dienų, grįžo į Pittsburgh Dariaus ir Girėno didvyriš
motinišką namą.
kas žygis per Atlantą į Lie
Netoli Waukegano Dės
X Jucių dukrelė, sesuo M. tuvą ir jų tragiška mirtis.
Plaines upėje aną dieną ras
Jų mirtis įvyko prieš devy
Karinės vyrų konskripci2. Jei po to naujo apklau tas keletos dienų jauno kū Paskalė iš Pittsburgh pran- nerius metus.
ciškiečių vienuolyno buvo
jos direktorius Ulinoise sinėjimo registrantas nieko dikio lavonėlis.
Policija areštavo Joseph atvykusi aplankyti savo tė X Amerikos Raud. Kry
pulk. Paul C. Armstrong nelaimi, tai po gavimo nau
ragina vyrus registrantus, jo klasifikavimo dešimties P. Clayton, 36 m. amž., ir velių Chicagoje. Sesuo M. žiaus vienetas, vadovauja
kad jie naudotųsi apeliaci dienų bėgiu gali apeliuoti : Mrs. Betty Jane Sheehan, Paskalė, paviešėjusi keletą mas Sofijos Barčus, su sa
jos teisėmis, jei turi priežas apskrities boardan apie tai 24 m. amž. abu iš No. Chi dienų pas tėvelius ir aplan vo choru, dalyvaus Lietu
kiusi pažįstamus, jau grįžo vių dienoje, įvykstančioj lie
ties, kad negali eiti karo pranešus savo boardai.
cago. Po kūdikio pametimo
į Pittsburgh motinišką na pos 25 d. Chicagoje, prie
tarnybon, nepaisant drafto
Mrs.
Sheehan
buvo
nusikėlu
3. Apskrities apeliacijų
mą.
Dariaus Girėno paminklo.
boardų nuosprendžių. Kai
si
į
Kenosha.
Ten
jinai
ir
boardo nuosprendis yra ga
X Lietuviai iš East Chi Amerikos Raud. Kryžiaus
boardai karo tarnybai pas
suimta.
lutinis. Toliau nėra kur ape
cagos, Ind.: John A. Gustai vienetas nutarė gėlių vaini
kiria vyrus ir jei šių kai
liuoti.
kurie jaučiasi, kad tas netei
NEW YORK. - Maryk- tis, Councilman 4th district ku papuošti didvyrių — Da
singa, jie turi teisę kreiptis Kiekvienas registrantas tu noll generalinis viršininkas ir John W. Gustaitis, City riaus ir Girėno paminklą.
į apeliacinį boardą. Tas rei ri teisę apeliuoti, sako pulk. vyskupas J. J. Walsh sako, Chemist, Albert G. Vinick,
X Dievo Apvaizdos lietu
Bolivija yra primitiviš- Supt. Water Works, Adam
kalinga atlikti dešimties Armstrong. Ir tuo tesinau- kad
vių klebonijoje rasta 400
dienų laikotarpiu. Jie turi doja. Tik viskas turi būt at kesnis kraštas už Kiniją.
Brezenas, Filtration Plant svarų senos gumos ir klebo
CHICAGO. — Vietos kinų operator, Stella Bartkus, Ci- nas šią gumą atidavė val
apie tai painformuoti savo liekama numatytu laiku ir
katalikų
vaikams atidaryta ty nUrse, John Ramošauskas,
tvarkingai.
boardus, kurie apeliacijos
džiai. Dabar yra remontuo
vasarinė mokykla.
„ TKeeper
,
J
Zoo
yra geri,• šaunus
boardui pristato turimus
jama klebonija.
lietuviai,
turi
gerus
darbus,
kvestijonierius ir kitus doku NĖRĖ Į JAPONŲ LAIVĄ
FALL RIVER, Mass. —
X Šaunus piknikas. Visų
mentus.
New Yorko arkivyskupas jie myli ne tik Ameriką, bet
Šv.
Kazimiero Akademijos
t
F. J. Spellman čia pareiškė, ( ir Lietuvą,
Procedūra yra tokia:
kad Amerika šiandie reika X Dr. A. J. Gussen žmo- Rėmėjų skyrių piknikas į1. Jei registrantas nepa
vyks liepos 19 d., Labdarių
linga G. Washingono dva
Į
na
pasidavė
sunkiai
opera

sios.
tenkintas savo drafto boar
ūkyje. Centro valdyba kvie
cijai.
Guli
Šv.
Kryžiaus
ligo

čia visus dalyvauti šiame
do paskelbtu jam klasifika
ninėje.
Yra
dr.
St.
Biežio
gražiame išvažiavime. Bus
vimu, jis turi teisę raštu rei
Naciai stiprina savo
priežiūroje.
Vėliau
apie
li

graži
muzika, skanūs val
kalauti boardo pakartoti ap
gonę
pranešime
daugiau.
giai ir šiaip visokiausių įpozicijas okupuotuose
klausinėjimus ir per šiuos
X Šv. Jurgio lietuvių pa vairybių.
paduoti boardui naujus fak
kraštuose
rapijos auksinis piknikas įtus, kad klasifikavimas turi
X Ona Baranauskiūtė, soVokiečių
teisinas
Rygoje
vyks rugpiūčio 30 dieną Vy
būti pakeistas.
•____
yra įregistravęs kelias nau tauto darže. Tėvų Marijonų čikagietė,. gyvenanti 8832
jas vokiečių verslo bendro Bendradarbių 10 skyrius Houston Avė., per šventes
ves “Ostlande”. Tarp jų: pa darbuosis per pikniką virtu ištikta nelaimės, kitas autij Lietuvos konsulatas
mobilius smogė į jų auto
minėtini žinomosios metalo vėje.
be informacijų
mobilį ir visi tapo sunkiai
dirbinių Kruppo bendrovės
X
Tėvų
Marijonų
Bendra
sužeisti. Ona randasi namuo
skyrius ir “Ostlando” spau
P. Daužvardis, Lietuvos
darbių
apskrities
atstovių
se, gan pavojingai serganti.
dos platinimo bendrovė”. Iš
konsulas Chicagoj, sako,
susirinkimas
įvyko
liepos
15
Ona užlaikė grožio salioną.
šios paskutiniosios bendro
kad konsulatas kas savaitę
d.
Aušros
Vartų
parapijos
Linkime
sveikatos ir ištver
vės statuto atrodo, kad ji
gaunąs 10 iki 20 lietuvių pa į
(“Draugaa” Acme telephoto) paima monopolį spaudai ir mokykloje. Kai kurios Tėvų mės sunkiose skausmo va
klausimų tikslu patirti apie
Maj. Lofton R. Hender-' knygoms platinti per gele- Marijonų Bendradarbės pa landose.
savo namiškių likimą Lietuėmė platinti K. Baro kny
X Kun. J. Dambrauskas,
' voje. Konsulas pareiškia, son iš Gary, Ind., marynų žinkelių kioskus.
gą: “Tremtinio pergyveni
kad
konsulatas
neturi
jokių
•
korpuso
lakūnas,
kurs,
kaip
Aušros
Vartų parap. klebo
y
mai
”
.
Šios
knygos
pelnas
nas, savo maloniems para
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi žinių ir informacijų iš nacių oficialiai patvirtinta, Mid- ir,A-<|--JArr
skiriamas
a.
a.
kun.
J.
Na

way
kovoje
su
japonais
sąUStlBIKlG
AlllGNKOS
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė Į okupuotos Lietuvos ir savo
vicko seminaristo fondui. pijiečiams, artinantis para
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 'tautiečiams negali patarnau moningai nėrė su savo lieps turtas skaitomas
Per susirinkimą Tėvų Mari pijos piknikui, išsiuntinėjo
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
nojančiu
lėktuvu
į
japonų
ti tuo reikalu.
jonų Bendradarbės paėmė didelių ir vertingų laimėji
pirmo* rūšies produktų.
lėktuvnešio
kaminą.
priešo
turtu
Konsulatas, anot konsulo,
minimos knygos išplatinti mų knygutes. Parapijiečiai
turėtų jausti sau už pareigą
šiandie daugiausia užimtas
Vokietijos reicho komisa apie 100 egzempliorių.
VATIKANAS.
—
Kadan

tas knygutes kuo greičiau
lietuvių bėglių, studentų ir
gi Romoje moterų kojinės. ras, “Ostlande” Loh9e š. m.
X Bell Kurpia guli mies
DISTRIBUTOR
kitų, reikalais Amerikoje.
šiandie yra retenybė ir ne-l baiandžro 25 d. išleido jsa- to ligoninėje. Po sunkios o- siai išplatinti ir pinigus grą
" OF
paprastai brangios, mote kymą, pagal kurį “priešo peracijos eina kiek geryn; žinti. Tos knygutės, supras
kite, kelis kartuą padidins
Penkerius metus kalėti nu rims leista Vatikano bazili turtu” laikomas ir Amerikos
ligoninėje
turės
dar
gan
il

pelną parapijai, o mums, pa
Jungtinių Valstybių bei jos
teistas Ferd Gustav Brandt, ką lankyti be kojinių.
gai
būti.
Linkime
B.
Kur

rapijiečiams tie pora dole
piliečių turtas, esąs “Ost
56 m. amž., kurs neseniai į
piui
kuo
greičiausiai
pasvei

AUSTIN,
TEX.
—
Šio
rių nei šildys, nei šaldys.
lande”. Amerikos turtas laisavo automobilį įkaulino 5
BEERS
miesto taryba reikalauja,'. • na
kti ir vėl grįžti prie kasdie
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LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

Karo prievolėn šaukiami vyrai
turi teisę apeliuoti; tesinaudoja

Pora areštuota
radus kūdikio lavonėlį

