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ANTRASIS FRONTAS.
Sovietų Rusija šaukiasi 

sąjungininių valstybių ati
daryti antrąjį karo frantą 
Europoje. Amerika ir Angli
ja tai žadėjo. Tačiau neleng
va tai įvykdyti. Senatorius 
Millard Tydings, dem., Md., 
pareiškia, kad atsakomingie 
ji lyderiai jaučia būtų dide
lė klaida atidaryti antrąjį 
frontą be visiško pasiruoši
mo. Atidarius frontą reikia 
jį ir laikyti. Nes jei nepasi
sektų, būtų pažeisti Ameri
kos žygiai ir po to naciai 
dar daugiau įsigalėtų. Anot 
šen. Tydings. antrojo fronto 
atidarymo klausimą reikia 
palikti karinių autoritetų 
nuožiūrai. Tai jų darbas.

•
PRIEŠ ŠMEIŽĖ JUS.

Kolumbo Vyčių (Knights 
of Columbus) organizacijos 
direktoriai priimta rezoliu
cija kreipės į teisingumo de
partamentą. Reikalauja trau 
kti tieson tuos, kurie nese
niai per spaudą apšmeižė fe
deralinį senatorių D. I. 
Walsh, dem. iš Mass., kad 
jam pakirsti politinę karije
rą. Norėta jį padaryti nacių 
šnipu. Šmeižikų klausimas 
buvo iškeltas ir senate. Tuo 
daug pasipiktinta. Bet greit 
viskas užtušuota.

VISKAS KARUI.
Pranešimais iš Londono, 

Anglijos vyriausybė nuspren 
dė taikyti aštrias bausmes 
tiems, kurie kokiu nors bū
du naikintų, arba stačiai iš
mestų į šiukšlynus skudu- 
rius, virvagalius ir įvairius 
raikščius. Sako, tai visa turi 
būti atskirai sudorojama ir 
pavedama karo autorite
tams. Viskas šiandie reika
linga karui.

•
REIKIA JAIS
NUSIKRATYTI.

Federal Bureau of Inves- 
tigation (FBI) agentai Nevv 
Yorke suėmė keliolika dau
giau įtariamų nacių ir fa
šistų, daugiausia vokiečių 
dėl jų nepalankumo Ameri
kai. Sakoma, vienas suim
tųjų vokiečių yra pareiškęs: 
“Tiktai kvę'li&i tampa Ame
rikos piliečiais.” Kiekvienas 
sveiko proto žmogus pripa
žins, kad tokiems “protin
giems” naciams negali būti 
vietos Amerikoje. Tegul jie 
grįžta Hitlerio imperijon.

INDIJOS KLAUSIMAS. 
Britų valdomos Indijos li

kimas nežinomas. Japonai 
kol kas nepasiryžę ją ata
kuoti. Rasi, jie pirmiau su 
simes prieš Sibirą, ar kur 
kitur. Savo rėžtu indų naci 
onalistų vadas Mahandas K. 
Gandhi pageidautų, kad bri 
tų kariuomenė iš Indijos bū
tų ištraukta, anot gautų ži-

VOO.Too,

CAN $INK U-BOATS
———— » auv a — 
llnrtd Stata Wir Savinas

Raudonoji armija nepaduos Rostovo
Sovietai pripažįsta, kad vokiečiai 
atsidūrę j anglių kasyklų sritį

Nuspręsta visomis priemonėmis 
ginti Rostovą — raktą į Kaukazą

PIRMOJI FOTOGRAFIJA, KURI VAIZDUOJA JAPONŲ ATAKAS DUTCH HARBOR

Acine telepliotoj(••Draugas"

Tai yra pirmoji fotografija, kuri yra padaryta Navy iš japonų atakų Dutch Harbor, Alaska. Priešo bombos neat
siekė savo tikslo ir negalėjo nugalėti Amerikos priešlėktu vinio pabūklo.

11 asmenų žuvo 
potvyniuose

RIDGWAY, Pa., liepos 20. 
—Lietus sukėlė nepaprastus 
potvynius, kurie nusidriekė 
per šiaurinę centrinės Penn- 
sylvanijos ir Nevv Yorko da
lis, sugadino, arba sunaiki-1 
no šimtus gyvenamų namų 
ir dirbtuvių, 11 asmenų žu
vo. Sugadinti geležinkeliai 
ir plentai, daug tiltų nu
griauta, trafikas suparali- 
žuotas. Apie 9 miestai ir 
miesteliai daug nukentėję.

Du žuvo ordnance 
dirbtuvėje

CLIFTON FORGE, Va., 
liepos 20.—Virginia ordnan
ce dirbtuvėje, Glen Wilton, 
įvyko sprogimas. Du vyrai 
žuvo ir keletas sužeista.

Vokietijos sostinėje Berlyne žmonės 
maitinasi kopūstais ir bulvėmis

ISTANBULIS, Tu r k i j a, nieko geresnio negali sulauk 
liepos 20.—Atvykstą iš Ber- ti. Vokiečiai įsisąmonina, 
lyno keleiviai pasakoja, kad, kad toks gyvenimas žmogui 
vokiečių sostinė šiandien nėra gyvenimas.
yra berankių, bekojų, su Berlynas yra pilnas bėglių 
stiklinėmis akimis ir suža- iš Koelnės, Essų, Lubecko, 
lotų karč veteranų miestas. Rostocko ir Rurho. Dau-
Svarbiausias miesto gyven
tojų maistas yra kopūstai ir 
bulvės. Yra ir vandeniu at
miešto alaus. Kiekvienas rū
kytojas gali įsigyti tik ke-
turis cigaretus per dieną., vena du arba trys asmenys. 
Pinigų pakankamai, bet nė- Visi viešbučiai Sudenlande,
ra ko pirkti.

Radijai nuo ryto iki vaka
ro tik ūžia pranešimais apie 
vokiečių kariuomenės sek- 
mingus veiksmus Rusijoje. 
Savo rėžtu kiekvienas na
mie užsilikęs vokietis vis 
labiau turi veržti savo dir
žą ir neišmanyti, ką tie “lai
mėjimai” kovų laukuose jam 
gali teikti. Ilgiausius metus

nių per radiją iš Indijos. 
Gandhi yra nuomonės, kad 
neapsaugotos Indijos japo
nai neliestų. Bet Anglija yra 

‘ priešingos nuomonės.

Jugoslavijoje, pakeisti ligo
ninėmis. Ir kituose nacių 
okupuotuose kraštuose visi 
rezortai pavesti sveikan- 
tiems vokiečių kareiviams.

Mėsa ir kiaušiniai Berlyne 
yra retenybė, nes viskas 
siunčiama į karo frontus. 
Svarbiausias maistas, kaip 
sakyta, yra kopūstai ir bul
vės. Bet bulves kepti uždrau 
sta dėl riebalų stigimo. Ta
čiau ridikėlių yra pakanka
ma ir žmonės jų daug suvar
toja. Berlyne ir kitur nega
lima gauti kavos ir stipriųjų 
alkoholinių gėrimų.

Jugoslavijoj sukilėliai kovoja dviem 
frontais: prieš nacius ir komunistus

ANKARA, Turkija, liepos 
20. —♦ Čia gauta žinių, kad 
Jugoslavijos sukilėlių prieš 
nacius okupantus vadas gen. 
Draja Michailovič susimetė 
naikinti toj šaly iškilusias 
ir veikiančias komunistų 
partizanų grupes, kurios 
Serbijoj ir Bosnijoj užsiim- 
dinėja plėšimais ir kovoja 
prieš pačius jugoslavus su
kilėlius.
' Gen. Michailovič savo va

dovaujamiems daliniams į- 
sakė likviduoti tas komu
nistų gaujas visur, kur tik 
bus jos užtiktos.

Jugoslavijos tremtinė vy
riausybė Londone užgyrė šį 
gen. Michailovičo žygį prieš

giausia iš tų vietų, kurios 
daug nukentėjusios nuo bri
tų orinių bombų. Visi vieš
bučiai prisigrūdę žmonių. 
Vieno asmens kambary gy-

komunistų gaujas. O iš Mas
kvos pranešta, kad tie rau
donieji partizanai Jugosla
vijoje veikia be Maskvos 
sankcijos.

Turkų valdiniuose sluoks
niuose tvirtina, kad komu
nistai partizanai Jugoslavi
joje plėšikaudami pakerta 
tikrųjų sukilėlių dvasią, nes 
gyventojai kaip ko/nunistais. 
taip ir tikraisiais sukilėliais 
pradeda nepasitikėti.

Patirta, kad Jugoslavijoje 
prieš nacius ir fašistus vei
kia apie 150,000 organizuotų 
sukilėlių, kurie yra gen. Dra
ja Michailovič vadovybėje.

Rūmai pravedė 6 
bilijonu taksu biliu

WASHINGTON, liepos 20

vietų komunikate.

U. S. negru armija 
š. Airijoj

LONDONAS, liepos 20.—
Čia iškelta aikštėn, kad į 
Šiaurinę Anriją prisiųstas 

— Kongreso žemesnieji rū- gausingas U.S. negrų armi-
mai šiandie pravedė karo 
laiko išlaidų bilių 6,143,900,- 
000 dol. sumoje, šiuo bilium 
didinamos taksos už degti
nę, alų, vyną, cigaretes, rū
komąjį tabaką, cigarus, te
palą, fotografinius aparatus
ir už eilę kitų daiktų. Taip gerai apmokyti ir kovoti, 
pat nemažos taksos kiekvie
nam už pajamas.

Kyla maisto kainos
WASHINGTON, liepos 20. 

—Vyriausybė nekontroliuo
ja maisto kainų. Tad įvairių 
produktų kainos kyla, pra
neša Bureau of Labor Sta- 
tistics. Tas gi didina inflia
cijos pavojų.

1

Sovietai apleido 
Vorošilovgradą

MASKVA, liepos 20.—So
vietų karo vadovybė oficia
liai pranešė, kad raudonoji 
armija apleido Vorošilovgra- 
dą tuo sumetimu, kad nepa
kliūti į vokiečių spąstus. Vo- 
rošilovgradas yra už 100 
mailių šiaurių link nuo Ros
tovo.

(Vokiečiai prieš keletą 
dienų pranešė, kad Vorošilov 
gradą jie paėmę).

Nepaisant raudonosios ar
mijos atsimetimų, priešui 
visur sukeliami didžiausi sekmingai atakuoja ašies ka 
nuostoliai, pareiškiama so-1 riuomenės stovyklas ir air-

jos dalinys. Negrų priešaky
je daugiausia baltieji kari
ninkai.

Negrų dalinys pirmoje vie 
toje panaudojamas statyti 
ir išlaikyti įvairių rūšių ka
rinius centrus. Tačiau jie

Pranešta, kad šiaurinės
Airijos gyventojai karštai 
sveikina atvykusius negrus 
kareivius.

✓

Britai atakuoja 
naciu submarinus

LONDONAS, liepos 20 —
Britų bombonešiai praeitą i ko, neokupuotosios Prancū- 
naktį atakavo šiaurvakarinę ' zijos dalies vyriausybė be
Vokietiją ir submarinų fab
rikus arti Bremeno, pranešė 
Anglijos ono ministerija. 
Trys bombonešiai negrįžo.

KELLER, Va., liepos 20. 
—Netoli čia didelis sunkve
žimis smogė į autobusą, ku
riuo į darbą važiavo mote
rys. Penkios užmuštos ir 13 
sužeista.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

MASKVA, liepos 20.—So
vietų karo vadovybė prane
ša, kad Dono upės fronte 
yra nepaprastai rimtas Sto
vis. Rostovo kryptimi vokie
čiai sutraukė daugiau ka
riuomenės, tankų ir daugy
bę kitų karo pabūklų. Į tai 
atsižvelgus, tame fronte rau 
donoji armija atsimetė ar
čiau Rostovo tikslu žūt būt 
ginti tą miestą, kurs yra 
svarbiausias raktas į Kau
kazą.

Čia gauta žinių, kad Ame
rika siunčia pagalbą sovie
tams ginti Rostovą.

(Iš vokiečių kontroliuoja
mos Paryžiaus radijo stoties 
pranešta, kad vokiečių pa

Amerikiečiai lakūnai bombomis 
padeda britams prieš vokiečius Egipte

CAIRO, Egiptas, liepos 
20. — U.S. armijos keturių 
motorų bombonešiai daug 
padeda britams kovoti prieš 
ašį Egipto fronte. Bendrai 
su britų lakūnais ir britų 
karo laivais amerikiečiai

portus.
Pačiame karo fronte, va

karuose nuo EI Alamein, 
britai su australais nepa-

Prancūzai padeda 
naciams Afrikoje

MASKVA, liepos 20. — 
Oficiali sovietų žinių agen
tūra Tass praneša, kad pran 
cūzų prekiniai laivai varto
jami naciams Afrikoje pri
statyti karo medžiagą ir 
reikmenis. Tass sako, kad 
per gegužės ir birželio mė
nesius tam tikslui naudotat I
net 41 prancūzų laivai.

(Kaip seniau, taip dabar 
Vichy vyriausybė užgina 
Tass agentūros pranešimų 
tikrumą).

Tass pareiškia, kad apie!mo Higgins korporacijos 
fabrikų, kuriuose turėjo būti 
dirbami vyriausybei preki
niai Liberty laivai.

tai žinių gauta Ženevoj 
(Šveicarijoje), ir kituose ne- 
utraliniuose kraštuose. Sa-

nacių Afrikoje remia dar ir 
Italiją. Nes prancūzų preki
niai laivai su karo medžiaga 
dažnai užsuka ir į Italijos 
uostus.

Anot Tass, grįždami iš Af 
rikos pakrančių prancūzų 
laivai parveža daug vokiečių 
ir italų kareivių sužeistųjų.

Tad gana aišku, kad Vi
chy vyriausybė glaudžiai 
kooperuoja su nacių Vokie
tija, sako Tass.

VoL XXVI

jėgos esančios jau tik už 40 
mailių nuo Rostovo. Bet iš 
Berlyno oficialiai apie tai 
nepranešta).

Sovietų autoritetai pripa
žįsta, kad vokiečiai jau įsi- 
briovę į Dono ir Doneco upių 
slėnius, kur yra garsiosios 
Rusijos anglių kasyklos.

Sovietai sako, kad Dono 
fronte vokiečių daroma pa
žanga nepaprastai brangiai 
naciams kainoja. Tūkstan
čiai vokiečių nukaujama, 
šimtai jų tankų sunaikina
ma.

Sovietai prieš vokiečius 
sėkmingai naudoja Ameri
kos ir Anglijos prisiųstus 
tankus ir lėktuvus.

prastai stipriai laikosi prieš 
ašies pajėgas. Praeitą sa
vaitę ašies pajėgas vietomis 
tolokai atbloškė vakarų link 
ir paėmė kai kurias jų svar
bias pozicijas. Daugiau kaip 
4,000 ašies kareivių paimta 
nelaisvėn.

Nelaisvėn patenka dau
giausia italai. Aiškėja, kad 
jiems įkiro per ilgus laikus 
nežmoniškai kentėti tyry- 
nuose ir jie linkę baigti tuos 
vargus pasiduodami nelais
vėn.

Šiandie būta mažai susi
rėmimų visame šiam fronte. 
Patirta, kad gen. Rommel 
pertvarko savo kariuomenę. 
Reikia tikėtis naujų susikir
timų. Britai su australais 
pasiryžę triuškinti ašį.

.4

New Orleans, La., 
kaltina politiką

NEW ORLEANS, La., lie
pos 20.—Visas miestas ne
paprastai išjudo, kai jūrei
viuos komisijos1 įsakymu čia 
nutraukti darbai prie staty-

Protestuoja miestas, dar
bininkai ir gubernatorius. 
Kreipiamasi į prezidentą 
Rooseveltą. Pažymima, kad 
fabrikų statymas sulaiky
tas politiniais sumetimais.

Nepaisant to, atvyko jū
reivi jos komisijos atstovas 
ir imasi projektą likviduoti.

CHUNGKING, Kinija. — 
Amerikiečiai lakūnai ataka
vo japonų aerodromą Kan
tone.
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LIETUVOS TREMTLNIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI(Tarinys)

12201 Virkstienė, Joana • kiai Liubavą.
■(Tadas), 38, teacher.

12202 Virkstytė, Binaida 
(Augustinas), 14, student.

12203 Virkutis, Pranas 
(Jo«w), 30, army officer, 
res. Varėna Poligonaas.

12204 Vyrobiec, Karolis, 
(Jonas), employee, res. Vil-

12205 Vyrohiecienė, 38.
12206 Viraminaitė, Elena 

(Jonas), 18, worker, rea. 
Vilnius.

12207 Viršila, Antanas 
(Vaclovas), 27, amry offi
cer, res. Vilnius.

12208 Viršinskienė, Nata
lija •(Mykolas), 74, house- 
wife.

12209 Visockienė, Jadvy
ga, 40, farmer, res. Ašmena.

12210 Visockis, Ipolitas, 
60, fanner.

12211 Visockis, Leonas, 
43, employee, res. Vilnius.

12212 Visockas, Kazys 
(Jurgis), 36, policeman, res. 
Vilnius.

12213 Vysockis-Doreiša, 
Vacys (Pranas), 22, far
mer, res. N. Vilnia.

12230 Vitkauskaitė, Nijo
lė (Jonas), 1.

12231. Vitkauskas, Stepo
nas, 7, res. Vilnius.

12232 Vitkauskas, Richar 
das, 5.

12233 Vitkauskas, Juozas 
(Jurgis), barn 1914, wor- 
ker, res. Jančiai Buhleliai.

12234 Vitkauskienė, Jad
vyga (Antanas), born 1905, 
nurse, res. Suvalkai.

12235 Vitkauskai! ė, Stasė 
(Jurgis), born 1921, res. 
Jančiai Bubleliai.

12236 Vitkevičius, Felik
sas (Pranas), 60, farmer, 
res. Teneniai Kvėdarna.

12237 Vitkevič.enė, Mari
ja (Leonas), 52.

12238 Vitkevičiūtė, Irena 
(Feliksas), 17, student.

12239 Vitkevičienė, Stefa 
nija (Vladas), born 1886, 
housewife, res. Šiauliai.

12240 Vitkevičius, Stepas 
(Kazys), born 1907, emplo- 
yee.

12241 Vitkevičius, Bro
nius, (Marcijonas), 36, wor-

12214 Vysockis-Boreiša, ! ker, res. N. Vilnia.
Pranas (Kazys), 70, farmer ( 12242 Vitonis, Mykolas,

(PtX. PILIETYBES reikalais
Rašo: Viktoras BakuidaVilnius.

12261 Vyšyvac, Viktoras, 
34, res. Vilnius.

12262 Vysokinslds, Ekhiar 
das, 25, forester, res. Tau
ragė.

12263 Vyškovskaitė, Joa
na (Vytautas), 18, student, 
res. Šriubiškiai Paberžė.

12264 Vyšniauskas, Anta
nas, 47, employee, res. Pas- 

; valys.
12265 Vyšniauskienė, Ma

rija, 27, worker, res. Vilnius
12266 Vyšniauskienė, Ma

rija, 35, houaewife, res. Pa
svalys.

12267 Vytašas, Leonas, 
37, carpenter, res. Panevė
žys. '

12268 -Vytašas, Algiman 
tas (Leonas), born 1934.

STRAIPSNIS 8 i menėj. Kurie ir šiais paleng-
vidiniais nepasinaudojo, ap
gailestaujame juos. Šie pa
lengvinimai buvo teikiami 
ne vien tik tiems, kurie tar-

Pas žmones atsiranda keis 
tų nuomonių apie pilietybę.
Vieni mano, kad jie daug 
metų išgyveno Amerikoj, tai 
yra piliečiai. Kiti mano, kad I nav0 brikos kariuomenėj
jei jie tarnavo Amerikos ka
riuomenėj per buvusį pasau- 
b-nį karą, tai tuomi tapo pi
liečiais; kiti mano dar keis
čiau.

Gaila, bet reikia pasaky
ti tiesą. Nors ir 100 metų 
Amerikoj išgyventum, jeigu 
neatliksi tam tikrų privalu
mų, nebūsi pilietis. Tarnavi
mas kariuomenėj pilietybės 

12269 Vytošaitė, Regina ! ir8i nesuteikia. Kariuomenėj
pilietybės reikale buvo pa
lengvinimai, bet vis vien rei
kėjo atlikti tam tikri priva
lumai.

Tarnaujant kariuomenėj 
už gavimą pilietybės popie
rų nieko nereikėjo mokėti.

(Leonas), born 1940.
12270 Vytiniauskas, Sta

sys (Pranas), 18, worker, 
res. Kazlų Ruda.

12271 Vladimirovas, Veče 
lovas, 36, employee, res.
Vilnius.

12272 Vlaaevas, Vladimi
ras (Jokūbas), 29, worker, i Kareiviams nereikėjo turėti 
res. Vilnius.

12215 Viskauškas, Alek
sandras, 20, student, res. 
Kaunas.

12216 Viskauskas, Romu
aldas, 10, res. Kiaulakiai 
Tryškiai.

12217 Visnievskis, Pranas 
(Jonas), born 1911, tailor, 
res. Vilnius.

12218 Višnevskaitė, Juze
fą (Juozas), 67, farmer, 
res. Zyhartoniai Panevėžys.

12219 Vitaitė, Vida (Pra
nas)., 6, res. Vilnius. <

12220 Vitas, Jonas (Jo
nas), 32, army off.cer.^

12221 Vitašas, Leonas 
(Baltramiejus), born 1905, 

employee, res. Panevėžys.
12222 Vitašienė, Elzbieta 

.(Kazimieras), born 1906, 
employee.

12223 Vitašas, Adolfas 
(Leonas), born 1926, stu- 
dedt.

(Jonas), 70, farmer, res. 
Gaidžiūnai Vyžuona.

12243 Vitonis, Juozas 
(Mykolas), 85, farmer.

12244 Vitonienė, Ona (Jo
nas), 25.

12245 Vitonis, Juozas 
(Juozas), 3 months old.

12246 Vizgirda, J ’ranas 
(Pranas), 21 student, ree. 
Vilnius.

12247 Vizgirdienė, Mari
jona (Juozas), vvorker, res. 
Kaunas.

12248 Vizgirdas, Mečius 
(Vladas), 26, vvorker, res. 

Kaunas.

12273 Voiciešokienė Emili 
ja, 50, housevvife, res. Vil
nius.

12274 Voiciekauskas, Ta
das (Dominikas), 35, tea
cher, res. Juodšiliai.

12275 Voioiekauskienė, 
Elena, 28, housevvife, res. 
Vilnius.

12276 Voiciekauskas, Bog 
danas, 6.

12277 Voicekavičlus, Va
cys (Pulgendas), born 1899, 
vvorker, res. Vilnius.

12278 Voicekavičienė, Ona, 
40, housewife.

12279 Voiceka vičius, '(Va
cys), 9.

12280 Voicieckis, Kazys
(Juozas), 55, teacher, res. 
Vilnius. ' *

12281 Voiciekavičius, Juo-

pirmųjų popierų; jie galėjo 
gauti antras iškarto. Tarnau 
jautiems kariuomenėj nerei
kėjo Amerikoj išgyventi pen 
kių metų, kaip kad reikalau
jama iš civilių gyventojų. 
Kareivis nors ir vakar buvo 
atvažiavęs iš svetimos ša-

bet visiems tiems, kurie tar
navo alijantų kariuomenėj.

Yra ir kitas būdas, kaip 
žmonės lieka piliečiais. In
dėnus, kurie užlaikomi ir 
mokinami tam tikrose re- 
z e r v a c i jose (stovyklose), 
pats kongresas taip sakant 
pakėlė į piliečių eiles. Taip 
pat kongresas suteikia pi
lietybės teises teritorijų,gy
ventojams. Suprantama, šios 
teisės yra teikiamos tada, 
kada kongreso nuomone, gru ( 
pė indėnų ar teritorijom gy
ventojai yra prie pilietybės 
teisių priaugę. Šis būdas pi
lietybei įgauti vadinasi ma
sinės pilietybės gavimas.

Mums pilietybė įsigyti pri
sieina kitokiu būdu. Todėl 
mums yra reikalas susipa
žinti su tam tikrais klausi
mais ir atsakymais. Dabar 
susipažinkime su šiuo klau
simu:

Klausimas: Iš ko susideda 
valstybės legislatūra (seime
lis)? (What doe3 the statė

sakymas: Legislatūra (sei
melis) susideda iš dviejų 
rūmų. (The statė legislature 
conaists of tvvo houses). Jei 
atsako: “tvvo houses”, tai 
irgi gerai.

Žodžio legislatūra (seime
lis) kamienas yra kilęs iš 
lotynų kalbos lex-legis, kas 
reiškia teises, žodis legisla
tūra reiškia tą įstaigą, arba 
tą valstybės instanciją, kuri 
išleidžia teises, įstatymus.

Pilietybę teikiant, valdžia 
būsimą pilietį šiek tiek klau
sinėja ne dėlto, kad apsun
kinti jį, bet kad tokioj šaly, 
kaip Amerika, kur žmonės 
valdo šalį, per savo išrenka
mus atstovus, ant piliečių 
puola didelė atsakomybė. Pi
liečiams reikalingas tam tik
ras įstatymų supratimas,

kad tinkamai pilietybe nau
dotis. Tad tą valdžios klau
sinėjimą nelaikykime kokiu 
apsunkinimu, bet reikalinga 
mums pagalba.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

n DAY

12249 Vizgirdas, Pranas, 2aa (Valerijus), born 1922,
45, employee, res. Kybartai

12250 Vizgirdienė, Marijo 
na, 34, worker, res. Kaunas.

12251 Vizgirdienė, Felici
ja (Jonas), 48, res. Kybar
tai.

farmer, res. Kreivanosiai 
Svyriai.

12282 Voiciešonekas, Bro- 
nius, 66, res. Vilnius.

12283 Voidakas, Eduar
das (Vaclovas), born 1913,

12224 Vitašas, Julius (Pranas), 19, student. 
(Leonas), born 1927, stu-j 12253 Vizgirdaitė, Irena

12252 Vizgirdaitė, Regina technician, res. Vilnius.
12284 Voinas, Roch-Dona

dent, res. Panevėžys.
12225 Vitkauskas, Juozas

(Pranas), 42, tradesman,
res. Švenčionys.

12226 Vitkauskas, Jonas 
(Jonas), 35, farmer, res. 
(Lodziškiai Liubavą.

12227 Vitkauskas, Vladas 
(Stasys), 29, army officer, 
res. Vilnius.

12228 Vitkauskienė, Albi
na (Petras), 26, farmer, res. 
Lodziškiai Liubavą.

12229 Vitkauskaitė, Dan
guolė (Jonas), 7, res. Ledziš

(Pranas), 19.
12254 Vizgirda, Algiman

tas (Pranas), 15, student.
12255 Vizgirda, Gedimi

nas (Pranas), 11.
12256 Vižbickienė, Sofija, 

49, housewife, res. Vilnius.
12257 V.yčienė, Sofija 

(Mykolas), 32, farmer, res. 
Pušynas Tryškiai.

12258 Vyčiūtė, Taida, 12, 
student.

12259 Vyčius, Vaitiekus, 
10.

JUTOM BARAUSKAS
-tgjv. 10722 K. liūliam Avė.)

Tareiskyrft au A uo pasauliu 
llep. tt d . 1*42 m.. 5:«0 vai. 
rytd. HUlauHęa 49 m. arailaus.

Gimęs Metuvoj, Birių apsfcr..
Ir par.. MltalMklų kalni e. Ame
rikoj Iftgyv. tio 37 metas.

Paliko dideliame nuliūdime: 
•rtlmiaazius (rimines, Valerija 
Gašlūnas, Stepantją Plvarunlc- 
nf. Jos vyrą Jekymą ir Ieimą; 
Striūną K ezj, Ir daug kitų gi
minių. draugų ir palietam ų 
Amerikoje Ir Lietuvoje. Kūnas 
paterro aa Bukausko koplyčioj. 
14)821 8o. Michigan Avenue.

La*dotu**s Jvyks treč ad.. lie
pos 22 d.. 8:30 vai. ryto IS ko- 

'plyčtoa J VI-ų Av ntų par. bai- 
nyčą, kurioj Jvyks gedulingos 
pamaldos ui velionio sielą, o M 

'ten bas nulydėtas J Sv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jurgio Barausko 
gfcBlRėa, draugi! Ir pažjstaint (, 
taate nuoMrdilal kviečianti da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti 
Jam .paskutini patirnavUu* ir 
atsisveikinimą.

Nul : Uimtues, Draugai ir 
PaRataml.

lAMotuvAms patarnauja tald. 
direkt. L. Bukauskas, telefonas 
PUUman »6«1.

VINCENTAS KAZLAUSKAS
(gyv.: tal;l K. Tahr^n Avė.)

Mirė llep. 19 d.. 1942 m., 2 
vai. ryte, sulaukkęs 48 m. am)..

Glrnes Lietuvoj. Kilo ii Tei
sių apskr., Kauno Gubsrn Jos, 
Teliių parap.. VlgontiAktų km.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliune nuliūdime: 

mot-r) Pranclilką (po tėvais 
MatutaltA) sūnų Vincentą; 2 
ivogerkas — Oną Konsus Ir 
Jon helnvą. Ir Crftulę Blautdlenę 
Ir Jos ieimą: ir daug kitų gi
minų. draugų ir p tijttamų. o 
Lietuvoje pulko motinų. 3 se
seris Ir brolj.

Kūnas pa/arvotas A. B. Pet
kaus koplyčioje. 8812 8. Wes- 
tern Avė. iAldotuvčo (vyksta 
penktad , liepos 24 d. U ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydS- 
tas | Gimimo Panelis Švenčiau
sios parrp. bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedu ingos pamaldos ui 
velionio selą. Po p maldų bus 
nulydPaao J Av, Kazimiero ka
pines

NuoMirdSial kviečiame visus 
gimines, d'augus tr pailst amus 
dalyvauti Šiose lafdotuvėse.

NuiltMę Moteris, Minu*, ftvo- 
gerkos. .Motina, Senerės, Bro
li* I.- Giminės.

Laid direkt. A. B. Petkus, 
tel. GROveh.ll 0142.

tas, 53, physician, iręs. Per
narava.

12285 Voiničiufi, Jonas 
(Karolis), 83, worker, zes.
Vilnius. >

12286 Voinilavičius, Sta 
sys (Julius), 65, farmer, 
res. Kalniškiai Raseiniai.

12287 Voinilavičienė, Bro
nė, 52.

12288 Voinilavičiūtė, Sta
sė (Stasys), 23.

12289 Voinilavičiūtė, Ma
rija (Stasys), 18, student.

12290 Voinilavičiūtė, Ona 
(Stasys), 16, student.

I 12291 Voiniovičius, Gusta 
vas (Leonas), 67, fanu ma
nager, res. Vilnius. J

12292 Voitas, Paulius
(Paulius), 43, policeman, 
res. Vilnius.

12293 Voitkevičius, Stepas
(Vladas), 48, agronomist, 
res. Meteliai Simnas.

12294 Voiciekauskis, Vla
das (Stanislovas), 52, dri- 
ver, res. Vilnius.

12295 Voiciechovskis, Ste
pas (Jonas), born 1907, en
gineer, res. Vilnius.

12296 Voiciechovskis, Ste 
pas (Jonas), born 1907, en
gineer, res. Vilnius.

12296 Voiciechovičius, Vac GYDYTOJAS B OHlRURGAS 
lovas (Pulgenas), 42, army <Qfbo reL: aw 1-8; 9J9S«o 
officer, res. Vilnius. I 75fi Wsst 35#» Street

12297 Voiciechovičienė,
Ona, 39.

12298 Voicteohovičius,
Steponas (Vaclovas), 9.

12299 Voiciulenytė, Jani
na (Zigmantas), born 1919,

• res. Vilnius.

lies, o ant rytojaus įstoję. | legWature consisU of?) At 
į kariuomenę, iškarto gavo| 
antras pilietybės popieras. į 
Kareiviui nebuvo statoma 
jokie klausimai ir jo liudi
ninkams nereikėjo pažinti jį 
per penkis metus. Du kari
ninkai nuėjo su juo į pilie
tybės ofisą ir čia kareiviui 
buvo suteikta pilietybė. Bet 
kareivis, kurs neatliko šių 
lengvų privalumų, grįžo iš 
kariuomenės nępilietis.

Po karo kongresas Wash- 
ingtone buvusiems karei 
viams karts nuo karto teikė 
palengvinimų. Per tam tikrą 
laikotarpį teikė jiems popie
ras, beveik tokiomis pat są
lygomis, kaip kad jie būtų 
dar ir dabar tarnavę kariuo-

OR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

187 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 999. 

— REZIDENCIJA —
1441 So. 60th Avė.. Cicero, UI 

TaL: Cioero 7991

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiso ML VBdZte 0098 

Raddeodjoa taL: BEVerly 8244

OR. T. BUNOULB
GYDYTOJAI B OHIBUBGAS

4157 Archer Avenue
Ofiao Tat: 1—-3 ir 8—8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal antartį.

Rea. 6958 So. Talman Ane.
Bea. TaL GROvriiill 981?
Offioa ML HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis eneitarua
2428 West Marųuette Rd.

DR. STRIKO
FHY8I01AN AMD 6UBGB0K

4645 So. Astoand Avenue
OfSSO VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir ano 6 iki -0 v«L vok 
Nedėliomia pagal autartį. 

Office taL YARda 4797 
Narni) taL PROoact 1819

ToL YARda 9821. 
Ree.: KHNaraed 8M7.

HL A. 1KRTASH

Kur kas yra geriau turėti 
išmint), negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galni. tea boa Išgelbėtas.

£MgA 19, W

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

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

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

rais pagal autartį.

TaL OANal 9182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tel REPnhUc 7898

ToL OANal 0287
Boa. tol.: PROapect 9990

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street

RaakUodJa: 9800 So. Artesian Ava
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie*

9 iki 9 vaL vakaro.

Tel.: HEMLOCK 2091

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6568 So. VVestern Avė.
OFISO. VALANDOS:

Kasdien nno 1:00 vai. ryto Iki 
raL vak.: taačladlanUta nuo

■ri* uu IU UiU nb

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
Uegzaminuotl Jas moderniftklausia 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą aklų {tempimą. ..

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

OITOMKTRISTxU 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
rele fonas: OANAL 0633, Chlcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 3:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Seitad. 8:80 a. m. 
Iki 7:0« p. m

LUUAUVife DAKAAtfBB
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atliko mingai u* 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDBK
KBAUTUVEJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DBL BADIO PATAISYMO 

PAAACKH3C:
TARPS 808S

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių DirbtuvS 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6- iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

TsL YARda 8141

DR. V. LšHEDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35fch Street
■f

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4

Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2158 West Cennak Road 

Ofiso teL OANal 8948 
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—0 

Seredoj pagal sutartį.
7004 So. Fairfield Av«Bta 

Bes. teL: HEMIock 8180

TaL YARds 2248

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47tk Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

TsL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILIPS
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS 

Ofisas ir Recidenoija:
2155 VVest Cermak Road

OnSO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:80 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestona Avė.

TaL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki B vai.

Ofiso TaL _____  VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CUIBURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

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

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 76 

ir pagal autartį.
Sakmadiesiaia taipgi pagal autartį

TaL Oicaro 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OFISO VALAND08:

2 iki 4 papiat 7 iki 9 vakara
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai. Oicaro 1484

Rez. Tel. LAFayette 00G4 
Ofiao Tel. LAFYETTE S2I0

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
OFFICE HOURS:

Mon., Thurs., Fri. — 
2—4 & 6—8:30 P. M.

Wed., Sat. —
10 A. M. — 2:30 P. M.

OR. CHARLES SEGAL
ftYDROJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
,(2-tooa lubos)

TaL MIDway 2899 Okisago, DL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vaL vyto, noo 2 iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8^0 vai* vak.

Sekmad. nno 16 ikiel? vai. ryto.

DR. UAURICE <AHN
GYDYTO JAS IB CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tai.: Yards 9094 
Ros. ToL: Kanweod 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nno 10 iki 12 vaL dienų.

DR. A. JENKINS
(Liaturia)

GYDYTOJAS IR OHIRUROAfl 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaro 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao talafooaa PROspeet 6737 
Namų talafonaa VIRginia 2421

BEMK1TE “DRAUGI
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
DIDELĖS IŠKILMĖS MARIJONU VIENUOLIJOS 
SEMINARIJOJE

1

Kiekvienais metais mūsų 
vienuolijos gyvenime esti į- 

. vairių iškilmių ir švenčių, 
tačiau panašios kokia įvyko 
liepos 16 d., ne kas met mus 
aplankydavo. Tiesa, kiekvie
nais metais tuo laiku būda
vo daromos mažiau ar dau
giau pritaikintos iškilmės 
tai dienai, vienok toli gražu 
nuo to kas įvyko šiais me
tais. Liepos 16 d. mūsų vie
nuolijos nariams esti be ga
lo brangi diena, nes joje vie
nuoliai daro įžadus, pasi
švęsdami save aukštesnei 
Dievo tarnybai ir savęs to
bulinimui.

Šventės išvakarėse

Visa seminarija jau šven
tės išvakarėse liepos 15 d. 
buvo užkrėsta iškilmių dva
sia, kuomet tam tikromis a- 
peigomis buvo priimta į Tė
vų Marijonų kongregacijos 
novicijatą devyni asmenys, 
kurie sėkmingai ištesėję vie
nerius metus, bus leistini 
daryti įžadus. Taigi didelis 
džiaugsmas aplankė pirmiau 
tuos, kurie bando būti mū
sų kongregacijos nariais vie
nuoliais ir tik sekančioji die
na atnešė pačios iškilmės 
turinį, kuomet dvidešimts 
trijų vienuolių rankos, Kris
taus akivaizdoje prie Jo al
toriaus, sulinko ant Evange
lijos knygos ir iškilmingai 
pažadėjo savo gyvenimą 
tvarkyti pagal Marijonų kon 
gregacijos konstituciją.

Su pirmaisiais rytmečio 
spinduliais visame vienuoly
ne jau knibždėjo ankstyvus 
darbininkai ruošdami tinka
mai patikti daug brangių

kongregacijai svečių, kurie 
iš anksto buvo kviečiami 
šventėje dalyvauti. Aplink 
seminariją visi gėlynai ir so
das buvo kruopščiai pačių 
klierikų išravėti ir mažiau
sias kalnelis sulygintas, pa
puoštas, kad tik patraukus 
svečių akį, kad ir laukai kel
tų džiaugsmo.

Didžioji diena

Pačios iškilmės prasidėjo 
9:30 vai. Vienuolių greto3 
artėjo prie Kristaus alto
riaus, kad ten Kristaus ir 
savo aukštųjų viršininkų a- 
kivaizdoje padarius tris: 
skaistybės, neturto ir pa
klusnumo įžadus. Į įsirikia
vusius, ketinančius daryti į- 
žadus vienuolius, prabilo 
pats Marijonų Kongregaci
jos provincijolas kun. Kaz. 
Rėklaitis, pabrėždamas aukš 
tojo vienuolio pašaukimo 
kilnumą ir kokiais motyvais 
vedami atvykome į vienuo
lyną. Po paties įžadų akto, 
buvo atlaikytos iškilmingos 
šv. Mišios, kurias celebravo 
d. g. kun. K. Rėklaitis, kon
gregacijos provincijolas; a- 
sistavo diakonu kun. V. An
driuška ir subdiakonu kun. 
M. Jodka. Bažnytinėms iš
kilmėms užsibaigus visi at
vykę svečiai buvo maloniai 
pakviesti dalyvauti bendruo
se pietuose, kurių metu tar
si lig ir artimiau su visais 
brangiaisiais svečiais susi
pažinta.

Besibaigiant pietums į vi 
sus svečius ir brolius vie- 

! nuolius prabilo namo vyres
nysis, viceprovincijolas kun.

(Nukelta į 5 pusi.)

A.

ONA KASPUTIENĖ
(po tėvais Ugentaitė)

Gyveno 7C59 So. Sangamon St. Tel. Stewart 7840.
Mliė sekinad., liepos 19. 1942. 3:25 vai. ryte, sulaukus pusės 

amžiaus.
Giir.'us Lietuvoje. Kilo iš Kaltinėnų parapijos, Kerčialų kaimo.
Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime sūnų James ir jo žmonų Elenor; 

dukterį Dorothy ir žentų. George Sereikas ir anūkę Dian; seserį 
Agotų Kilk’enę ir jos vyrų. Pranciškų ir jų 3 sūnus — Pranciš
kų, Alex Ir Jonų; brolį Juozapų Ugentų; pusbrolio sūnų* Pran
ciškų Udis; pusseserės 3 sūnus ir 1 dukterį Milkintus; pusse
seres — Marijonų Puplauskienę, Juzefų Ciparienę, Marijonų Mi- 
kutienę ’ ir jų šeimas; pusbrolius — Jeronimų ir Jonų Zepaltus 
ir Jonų Žukų ir jų šeimas; švogerkų Stelių ir jos vyrų Gudai
čius ir uošvius — Striupų šeimynų, tetų Czesnlenę ir jos 3 
dukteris ir jų šeimas, gyv. Bridgeport. Conn. taipgi daug Mitų 
giminių, draugų ir pažįstamų; o Lietuvoje paliko 2 seseris — 
Marijonų Karelvienę ir Jozefų Vileišienę ir jų šeimas.

A. a. Ona priklausė prie: Sv. Kazimiero Akad. Rėm. 1-mo 3kyr., 
kurios buvo amžina narė. Labdarių, amžina narė "Draugo” spaus
tuvės mašinų fondo. Moterų Sų-gos 21 kp. ir choro, Chicagos Lietu
vių dr-jos. Susivienymo Amerikos Lietuvių organizacijos ir tuipgi 
Dariaus-Girėno American 4 Legion Post No. 271, kurios buvo 
amžina narė.

Kūnas dabar yra pašarvotas John P. Eudeikio koplyčioje, 4C05 
So. Hermitage Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 23 d. iš koplyčios 8:30 
vai ryto bus atlydėta j Sv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus viršminėtų organizacijų narius, 
taipgi gimines, draugus-ges ir pažįstamus dalyvauti šermenyse 
ir laidotuvėse.

Nuliūdę;
Sūnus,. Duktė, Marti, žentas, Seserys, Pusseserys, Pusbro

liai, Teta, švugorka ir visi kiti Gimines.
Laidotuvių direktorius John P. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

A.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

W A L T E R BALIS
Gyveno 6916 So. Parnell Avė., tel. Aberdeen 8172. 
Mirė liepos 19 d., 1942 m., 12:00 vai. popiet, su- 

laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Ramygalos par. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Agniešką (po 

tėvais Šapikaitė); 3 dukteris, Agnės Smuksta ir 
žentą Joseph, Gertrude Balis, Violet Pope ir žentą 
Patrick; 2 sūnus, Paul ir Walter ir marčią Helen; 2 
anūkus; 2 pusseseres, Anna Butkus ir Elizabeth 
Arlauskas ir jų šeimas, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų, o Lietuvoj 2 seseris, dėdę ir gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeiko koplyčioj, 3319 S. Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks ketvirtad., liep. 23 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, žentai, Marti, 
Anūkai, Pusseserės ir Giminės.

Laid. direktoriai Mažeika ir Evanauskas, telefo
nas Yards 1138 — 1139.

JONAS STANCILAS
(gyv. 5OI8 S. IVentivorth Avė.,

Mirė liep. 18 d.. 1942 m.,
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Laukuvos pa
rapijos, Vaitkaičių kaimo. A- 
nierikoje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Rarborų; sūnų Jonų, 
Jr.; podukrę Ameba Dagis ir 
jos šeimų; brolį Antanų Ir jo 
šeimų (Anglijoje); švogerkų 
Kazimierų Lietuvaltlenę ir jos 
šeimų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, o Lietu
voje paliko moterį Teklę, duk
terį Onų, sūnų Luilvikų Ir Jo 
Seimų ir mačių Stanislavų ir 
Jos šeimų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4605 S. Her
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiad.. liepos 2 2 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į šv. Kryžiaus par. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— DiukSt*. I’odukrė, 
Kroli,s, švngcrka.. ir Giminės.

ljaid. direktorius: John F. 
Eudeikis, tel. YARda 1741. 
u;vpok

A.

t
A.

ONA TULISKI
(gyv.: 357 IVest 63rd Street)

Mirė liep. 19 d., 1942 m.,
12:15 vai. popiet, sulaukus 3G 
melų amžiaus/

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Suvalkų apskr., Plutiškių par. 
ir kaimo.

Paliko dideliame nuliūdme: 
seserį Petronėlę Drenčlenę, 
švogerį Motiejų Orenčių ir jų 
vaikus: Anna Iaijiinski. Agnės 
Cavalzoni, Loule ir Matt Or- 
ange. jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvvyks ketvir
tadienį, liepos 2 3 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydėta 
į šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo. Svogerls. Jų
Vaikai ir Giminės.

Laid. direkt. Mažeika ir Ev
anauskas, tei. YARds 1138-39.
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ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearbom Street

Tel.: RANdolob 9488-9489

HEI.P VVANTED — VYRAI

TOOL ir DIE MAKERS
GRINDERS

Pastovūs Defense darbai. Atsi.šauklt: 
BADGEK TOOL ii MFG. CO., 1501 
IVest Polk, tel. Cannl 5510, arna 
llervv.vn 22 (vakarais).

DIE MAKERS
$1.40 į valandų, su užtenkamai "over- 
time." Turi būt Ist class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
9705 Cottnge Grove.

REIKĄLINGI, ‘IRON 1VORKER” 
PAGELBININKAI ir MEKANIKAI. 
Atsišaukite j —

E. M. HEVMFR CO.,
2820 VVest Grand Avenue

TOOL MAKERS
Reikalingi dirbti prie "Jlg" ir taip
gi "fixture" darbų.

GEAR SPECIALTIES CO.
2835 IV. Medlll Avende

CABINET MAKERS reikalingi dirb
ti prie “parlor frames". Kreipkite 
sekančiai:
DOETSCH and BAUER, 1534 Altgeld

TOOL ir DIE MAKERS reikalingi su 
"mold machine” patyrimo pageidau
jami. Gera proga tinkamiems vy
rams dirbtuvėje 100% karės darbų 
srityje. Atsišaukite prie Mr. Walter, 
superintendent. šaukdami — VIKgi- 
nia 1900.

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
Kietų saldainių Gamintojai. Šukėjai 
(Spinners), Mašinų Operatoriai, Pa- 
gclbininkai ir Paprasti Darbininkai 
reikalingi. Pastovūs darbai. Gera 
proga išmokti amatų gaminime aukš
tos rūšies saldainių. Dienomis dar
bai ir galima dirbti persimainau? 
laikų. Kreipkitės J —

BUNTE BROTHERS 
3301 W. lranklin Blvd.

REIKALINGI AUTOMATIC 8CREW 
MACHINE OPERATORIAI ir SET
UP VYRAI dirbti prie Davenports. 
Atsišaukite prie:
ĮVARE BROS., 4458 IV. Lake St.

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

F7

HEI.P WANTED — MOTERYS

BEAUTY OPERATORNš — pasto
vūs darbai, mokama alga ir komi
sas. Atsišaukite sekančiu adresu:

1314 SO. 5TH AVENUE, 
MAYMOOP, II.L.

MOTERYS ir MERGINOS reikalin
gos prie generalinių dirbtuvėje dar
bų. pakavimo ir t. t.

LOO6E-UH.ES BISCUIT CO., 
3859 So. Ashland Avemie

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

M. BORN & CO.
1080 IVest' Adams Street

RADIO MERGINOS. “Wiring” Ir 
‘•Sohlering” Mergintis reikalingos, su 
“oliassls line” patyrimu. Aukščiau
sias užmokestis, pastovūs darbai.
H.1LIJCRAFTERS CO. 2611 South 
Indiana Avenue.

BEAUTY OPERATORE reikalinga. 
"Ali around" patyrimo ir gerai mo- 
I sinti '‘flnger sravu” darbų. Galima, 
dirbti pilna laika ar trumpomis va
landomis 1135 IIRYN M11VR AVĖ., 
tel. l/lNgta-acli 8241.

PARDAVIMUI

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING W0RKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavlmo surašo.

Prisiųsklte plūklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PAIEŠKOMAS ŠOFERIS 
“DRAUGUI” reikalingas šoferis, ku
ris vežotų laikraščius. Būtų gulima 
suderinti ]>areigas su kitu darbu, 
šaukite — CANAL 8010 arba kreip
kitės i 2334 So. Oakley Avenue.

PAIEŠKOMAS VAIKINAS 
Reikalaujama vaikino keltoms va
landoms kasdien “DRAUGE”. B\tų 
gerai, jei gyventų IVest Sldė aipylfai- 
kėje. šaukite — CANAL 8010 artai 
kreipkitės i 2334 So. Oakley Avenue.

PLATINKITE “DRAUGI

PERSKAITĘ “DRAUG4” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

NULIŪDIMO VALANDOJE |

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Llthuanlan Ghamber of Oommeroe.

MODERNI Iftvldln* PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St.

TeL ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeitad. ir Sekm. 9-6 vai.

l

SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 1
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas. a®J)

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
LACHAWICZ IR SCNAI 

2314 VVest 2Srd Pl^ce 

Tel. CANal 2515 

42-44 Raut 1081 h Street 

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3854 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 VVest 18th Street 

Visi telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1040 VVest 4flth Street

Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue

Tel. PULlman 96&1

J. LIULEVICIUS
4348 South Cailfornia Avenue 

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908
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Advertising in “Draugėn" brings best results.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
* « •» ■
'♦ Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Ženklų. 
Radakc....................tcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus

Koreapon-raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. ,

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

Pagarba darbo žmogui
Karo metu, paprastai, visas dėmesys yra atkreiptas 

į kariuomenę, kuri, be abejonės, svarbiausią vaidmenį 
vaidina, nes kareiviai savo gyvybę guldo už savo kraštą.

Tačiau kariuomenė, ypač šiais moderniškais laikais, 
tikrai pralaimėtų karą, jei nebūtų aprūpinta moderniš
kais karo pabūklais. Kuris kraštas daugiau ir moder- 
niškesnių tų pabūklų turi, tas turi daugiausia šansų 
laimėti. < e

Amerikos darbo žmogaus vaidmuo šiame kare ypa
tingai yra svarbus. Jis turi dirbti sukaitęs, daug ir 
greit dirbti, kad ne tik savo krašto šaunią kariuomenę 
aprūpinti geriausiais ginklais, bet aprūpinti karo amu
nicija visų demokratinių valstybių, kariaujančių prieš 
ašį, kariuomenę.

Amerikos darbininkas supranta šių laikų svarbą, ži
no savo pareigas ir jis neužvils nei savo krašto kariuo
menės nei Amerikos santarvininkų.

Dėl to, daugiau pagarbos Amerikos darbininkui, nuo 
kurio sunkaus darbo labai daug pareina karo ir taikos 
laimėjimas.

KELIAUJAM | BRAZILIJA, PRIEŠO SU BMARINAMS JŪROSE SIAUČIANT
t

Karo laiku pavojinga keliauti jūromis. - Šiurpūs vaizdai kyla, kai 
pamatai jūrose priešo submarinus. Nuo mūsų laivo buvo apšaudomi 
priešo submarinai.

Lietuvos Diena
Lietuvių visuomene džiaugsmingai sutiko žinią apie 

Illinois valstybės gubernatoriaus Dwight H. Green’o 
Lietuvos Dienos proklamavimą sąryšy su dvidešimties 
metų Jungtinių Amerikos Valstybių Nepriklausomos 
Lietuvos de facto ir de jure pripažinimo sukaktimi.

Nors Lietuva buvo pripažinta liepos 28 d., tačiau Lie
tuvos Respublikos Diena paskelbta liepos 25-tą. Mat, tą 
dieną prie Dariaus-Girėno paminklo Marąuette Parke, 
Chicagoj, bus Lietuvos pripažinimo sukaktuvių minė
jimo iškilmės ir “sparnuotųjų lietuvių” — lakūnų kap. 
Stepono Dariaus ir Įeit. Stasio Girėno atminties pager
bimas.

Savo istoriškoj proklamacijoj gubernatorius Green 
pabrėžia:

<
•' “Lietuvos Respublika yra auka dabartinio karo, ku

ris visą Europą tyrlaukiais pavertė. Nors Sis nedide
lis narsus kraštas dabar yra militarinės diktatūros 
valdžioje, tačiau iš Lietuvos kilusių Amerikos piliečių 
širdyse gyvena viltis, kad jų gimtasis kraštas vėl bus 
atstatytas ir užims savo pirmykštę vietą pasaulio ne
priklausomų tautų tarpe.”
Ši garbingojo Illinois valstybės gubernatoriaus pro

klamacija turi nepaprastai didelės reikšmės mūsų tau
tos darbuose ir kovose dėl atstatymo laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos Respublikos. Šis dokumentas (pro
klamacijos raštas) turi tiek moralinės svarbos, kad 
sunku net įsivaizduoti. Jei kas, tai pirmoje vietoje mes, 
lietuviai, kurie visu griežtumu stovime už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą, turime tinkamai įvertinti ir bran
ginti gub. Green paskelbtąjį aktą. Iš kitos pusės, jis 
mums turi būti akstinu su padidintomis jėgomis ir ener
gija padėti Lietuvai numesti vergijos pančius.

Akivaizdoje to, kad ir šio krašto vyriausybė ir pa
skirų štatų galvos teikia taip didelę ir vertingą Lietu
vai panamą, iš lietuvių tarpo visai turi išnykti abejonių 
ir beviltiškumo dvasia dėl nepriklausomos Lietuvos Res
publikos ateities.

Svarbiausias, žinoma, šiandien reikalas, tai sutriuš
kinti Berlyno-Tokio ašį, kuri siekia ne tik prismaugti 
viso pasaulio tautų laisvę, bet mažesniasias tautas vi
sai naikinti. Kai toji ašis bus sudaužyta, ir Lietuva ir 
kitos tautos ir vėl bus nepriklausomomis.

Lietuva ir slaviškosios grupės
Chicagos slaviškųjų tautų grupės, praėjusį sekmadie

nį rengusios Žalgirio mūšio paminėjimą, kaip buvo nu
rodyta, vis tik elgėsi nekorektiškai. Jos nekvietė į ren
gimo komitetą tos tautos atstovų, kurios Žalgirio mū
šyje svarbiausią ir lemiamą vaidmenį suvaidino. Be to, 
jos nepakvietė kalbėti Lietuvos konsulo, kuris to pa
rengimo iškilmėse garbingiausią vietą turėjo užimti. 
Gal būt dėl tų nekorektiškumų į minėjimą nedaug, pa
lyginti, publikos tesutraukta. Atsimenant, kad Chica- 
goj vienų lenkų yra netoli pusės milijono ir čekų apie 
trys šimtai tūkstančių, neskaitant kitų slaviškųjų gru
pių, į Soldier Field tesusirinko keletas desėtkų tūkstan
čių žmonių.

Nors minėjimo rengėjai savo komunikatuose laikraš
čiams vengė minėti Lietuvos vardą dėl Vokiečių Ordi
no nugalėjimo, tačiau didieji dienraščiai tą rengėjų 
“klaidą” atitaisė. Jie vis tik pažymėjo tai, kokią rolę 
Lietuva suvaidino Žalgirio mūšy. Ir Herald-American, 
ir Daily News, net ir Sun (savo vedamajame) Lietuvos 
vardo neapleido. Tuo būdu kai kurių slaviškųjų tautų 
grupių vadų tikslas Lietuvą į paskutinę vietą nustumti 
arba visai jos vardo neminėti nebuvo atsiektas.

Ona Kasputienė
Praėjusį sekmadienį pasiekė mus žinia, kad mirė pa

sižymėjusi Šv. Kryžiaus parapijos draugijų darbininkė 
Ona Kasputienė.

Velionė ir jos vyras (taip pat dar neseniai miręs) bu
vo darbštūs ir taupūs žmonės. Bet jiedu tiek buvo są
moningi lietuviai katalikai, kad lietuvių katalikų visuo
menės darbui nesigailėjo nei laiko, nei pinigų. Visur 
dalyvavo, veikė, nė vienam naudingam darbui nešykš
tėjo. Anais metais dienraščiui “Draugui” reikėjo nau
jos mašinos, įsteigtas mašinų fondas, a. a. Kaspučiai 
vieni pirmųjų į šį fondą šimtą dolerių įnešė. Be to, jie 
klojo šimtines Labdarių Sąjungos vedamiems darbams, 
Šv. Kazimiero akademijai ir kitoms mūsų įstaigoms. 
Dažnai ir gausiai aukodavo ir Lietuvos reikalams. Ne
žiūrint to, jie gražiai savo vaikus išmokslino ir išauk
lėjo, stambią nuosavybę įsigijo.

A. a. Ona Kasputienė buvo narė beveik visų mūsų 
idėjinių organizacijų. Jos asmeny netekome tikrai pa
vyzdingos lietuvaitės katalikės. -X

Tuščios jų pastangos
Chicago lietuvių komunistų šlamštas neg3} j s supras

ti, kodėl gubernatorius D. H. Green proklamavo Lie
tuvos Respublikos Dieną.

Ta žinia Lietuvos pardavikams, suprantama, nėra 
smagi. Juk jiems prieš 20 metų laimėtas Lietuvai Ame
rikos pripažinimas, tai kaulas gerklėj, nes jie visomis 
keturiomis kovojo prieš Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Jiems ir dabar yra baisiai nesmagu, jei aukš
tieji Amerikos valdžios žmonės taip nuoširdžiai paremia 
lietuvių tautos pastangas atgauti Lietuvai laisvę. Ko
munistams būtų smagiau, jei Lietuva pasiliktų jų va
karykščio draugo Hitlerio priespaudoje, negu kad būtų 
laisva ir nepriklausoma respublika, kokia ją prieš dvi
dešimts metų pripažino Jungtinės Valstybės.

Nors “lietuviškai kalbantieji ruskeliai” kenkia didžia
jam tautos sąjūdžiui atgauti Lietuvos Respublikos ne
priklausomybę, tačiau jų pastangos yra tuščios, nes 
“šuns balsas neina į dangų”.

Amerika turi eiti pirmyn
“Liet. Žinios” savo vedamajame straipsny “Demokra

tijos nepriims jokių Hitlerio pasiūlymų”, tarp kitko 
rašo:

“Jau aišku, kad šis karias bus laimėtas tik begali
niu visų laisvę mylinčių žmonių ir atsižadėjimu dau
gelio asmeniškų patogumų. Nieks neateis mūsų ir 
mūsų laisvių apginti, mes f)atys savo krauju ir net 
savo sūnų gyvybėmis turėsime apginti, gal būt neda- 
valgę ir neužtenkamai apsirengę tupėsime išvargti 
karo vargą, kuris gali tęstis kelis metus.

Mes dar nepažįstame karo sunkumų, bet jau lai
kas būtų pradėti apie juos mąstyti ir ruoštis juos did
vyriškai sutikti. Dabartinė Amerikos žmonių gene
racija aavo krauju ir savo ašaromis turės sutvirtinti 
tą brangią laisvę, kurią iškovojo Jurgis Washingtonas 
ir jo laikų Amerikos vyrai bei moterys.

Didžiausias mūsų šalies priešas glūdi mumyse, tai 
greitas mūsų nusiminimas dėl nepasisekimų ir ištiži
mas pavojaus valandoje. Mūsų pareiga tuos viduji
nius savo priešus tuojau nugalėti. Kaip tuos du vi
daus priešus nugalėsime, tai nesunku bus nedatekliai 
ir pagaliau mūsų artimųjų mirtis pergyventi.

Joks Hitleris niekuomet neturės tokios jėgos, kuri 
galėtų įveikti pasiryžusią karą laimėti Ameriką.

Tad žiūrėkime, kad ne tik mūsų ginklai būtų stip
rūs, bet ir mūsų dvasia ir mūsų pasiryžimai atsiekti 
pergalei būtų kietesni ui plieną.

Amerikai nėra kelio atgal — Amerika turi eiti pir
myn ir pergalėti“. ■ •

1. Trylika mėnesių 
kaip gražus sapnas

Trylika mėnesių Amerikoj 
prabėgo kaip gražus sapnas. 
Ir nebuvo nuobodu, nes be
veik kiekvieną savaitę, jei
gu jau ne kitame mieste ar 
kolonijoj, tai bent kitoj apy
linkėj teko pabuvoti. Pama
čiau tai, kuo taip amęriko- 
nai didžiuojasi: greitą gy
venimo tempą, dangoraižius, 
ištisus miškus fabrikų, jų 
gyvenimo lygį, meno skonį, 
papročius, lietuviškojo gy
venimo klestėjimą ir merdė
jimą. Mačiau įvairius paren
gimus, sportą, piknikus. Gir
dėjau, alučiui pakaitinus gal 
vas, kai iš senesnio amžiaus 
lietuvių krūtinių išsiveržia 
lietuviška, lygiai tokia pat, 
kaip ir Lietuvos žaliame so
džiuj, daina. Ir kažin, ar ne
nutils skambėjęs tas bran
gusis tautos turtas praretė
jus senesniajai kartai?... Juk 
jaunajai kartai ir nauji idea
lai vaidenasi.

Kovo mėn. 6-tą dieną, į- 
vairiausių nuotaikų dūšioj 
pilnas, pora čemodanų į ran
kas pasiėmęs, iš Maspetro 
klebonijos, Vismino lydimas, 
išvažiavau uostan.

Buvo ankstybas pavasaris. 
Saulutė linksmai šypsojosi. 
Pūtė šiltas, malonus pietų 
vėjalis. Mano nuotaika via 
dėlto nebuvo pavasariška, ir 
tai ne dėl baimės karo me
tu keliauti. Juk anksčiau ar 
vėliau reiks mirti. Jei ne jū
rų dugne, tai lovoj, ar kitur. 
Tai tik mažas laiko ir vietos 
skirtumas. Labiausia tūžmas 
tis dėlto ima, nes laive bū
siu tik vienas lietuvis. Ir ka
da tik keliavau — iš Euro 
pas Brazilijon, iš Brazilijos 
Amerikon, ir dabar vėl Bra
zilijon, vis vienas tarp dau
gybės kitataučių. Visi geri. 
Ir kitataučiai yra žmonės. 
Tačiau, vis dėlto ne saviš
kiai.

Rašo kun. P. Ragažinskas

2. Tikrina dokumentus 
ii daiktus

<•
Atvykus prieplaukon prie 

pat durų pasitiko visa ei),ė 
uniformuotų ir neuniformue- 
tų tvarkos sargų. Kai kurie 
permetę akimis nuo galvos 
ligi kojų, paprašė pasiaiš- 

• kinti ko čia atvykstame. Pa
aiškinęs, kad esu keleivis ir 
parodęs dokumentus, įėjau 
sandėlin. Tuoj buvo įsaky
ta iškraustyti visus bagažus, 
nes koki tai inspektoriai a- 
teisią tikrinti.

Ir kam tikrinti — galvo
jau sau — juk aš išvažiuo
ju, ne įvažiuoju. Juk už iš
vežamus daiktus muito ne
reikia mokėti! Ir ne dėl mui
to tikrina, bet žiūri ar nėra 
sprogstančiosios medžiagos, 
ar neišvežama kokių nors 
planų. Net asmeniškus laiš
kus tikrina. Prieš išvažiuo
jant Nevv Yorke reikėjo į- 
teikti cenzūrai tiek laiškus, 
tiek gramofono plokšteles. 
Ir visa ši “pavojinga” me
džiaga buvo grąžinta tik lai
vui išplaukus iš uosto. Mano 
bagažas pareigūnams tikrin
ti nelengvas uždavinys. Juk 
vežiausi apie pora šimtų 
maldaknygių, įvairaus turi
nio kelis desėtkus knygų, 
laikraščių, žurnalų. Smulk
meniškai peržiūrėti reiktų 
bent poros valandų. Bet ir 
tam, kuris šią pareigą turė
jo atlikti darbas nebuvo ma
lonus. Kiek pavartė, pačiu
pinėjo, pasikrapštęs pakau
šį mostelėjo ranka duoda
mas ženklą viską atgal į dė
žes sudėti. Man tai nelabai 
buvo lengvas darbas. Ką čia, 
juk viskas išversta žemėn 
— ir grybai iš Čikagos, ir 
knygos, ir baltiniai, ir sal- 
dainės, ir maldaknygės, ir 
glėbys visokiausių lauktu
vių.... Kad jau viską tvar
kingai sudėti negali būti nė 
kalbos. Nėra nei laiko, nei 
noro. Ir kam čia tiek daug 
sielotis visa tuo, juk viskas

gali ryt ar užporyt nugrims- 
ti jūros dugnan.

Keliaujančiam įdomu koki 
bus jo kelionės draugai. Ta
čiau pasidairęs aplink, nie
ko kito nemačiau kaip dar
bininkus ir jų prižiūrėtojus, 
kurie krovė laivan statines 
dažų, ar aliejaus, geležį, paš
to siuntinius rūšiavo sulig 
valstybių ir uostų. Tik po 
kurio laiko pasirodė vienas 
žurnalistas keliaująs į Rio 
de Janeiro. Buvo laukiama 
dar vieno biznieriaus grįž
tančio į Rio. Tačiau jis at
siuntė tik savo bagažus, o 
pats pabijojo leistis pusėti
nai rizikingon kelionėn. Jo
kiem palydovams, nei uos
tan, nei laivan negalima už
eiti. Tai vis dėl spijonažo ar 
sabotažo baimės.

Aptvarkęs savo krepšius 
ir bagažus gavau leidimą į- 
eiti laivan, apginkluotą 
dviem patrankomis ir keliais 
kulkosvaidžiais. Dar visai 
naujutėlis pastatytas moder 
niškiausių planų.

(Bus daugiau)

Pamišo šuo dėl 
šeimininko mirties

Pereitą šeštadienį buvo 
palaidotas Christoff Brink
man, 2115 Warren avė.

Užvakar Miss Gladys 
Mowry, 42, dalina minimo 
mirusio žmogaus namo pri
žiūrėtoja, atėjo namų su
tvarkyti. Kada Miss Gladys 
Moury įėjo į namus, didelis 
velionies bull šuo puolė prie 
jos ir kandžiojo jai ranką. 
Brinkman sūnus IValter var 
gaiš negalais pavarė šunį 
šalin. Miss Gladys Mowry 
buvo nuvežta į County ligo
ninę ir gydytojai sako, kad 
jai reikės nuplauti ranką.

Policiją sučiupo tą šunį, 
kuris teorizavo žmones. Ve- 
terenarai sako, kad šuo pa
mišo (pasiuto) dėl jo šeimi
ninko mirties.

MOTERŲ KARIUOMENE FORT DĖS MOINES

I ”Dr*u»a*" Acme telepnoio,

Keturios moterų kariuomenės pagelbinio korpuso moterys, anksčiau atvykusios į 
Fort Dės Moines, Dės Moinea Ia, tvarko sa vo daiktus. Jos čia bus mankštinamos ir la
vinamos karo reikalams. Iš kairės į dešinę: Misa Elizabeth Taylor, Charlotte, N. C.; 
Miss Virginia Hali, Ft. Shaw, Montana; Miss Bernice Sibley, Raleigh, N. C., ir Mrs. 
William J. Stout, Indianapolis, Ind.------ . ----- _ r----- »



Antradienis, liepos 21, 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
MES DVIOESMTS METU IR DABAR 

Mintys liepos 25 dienai besiartinant
Minint 20 metų sukaktį, 

kaip Amerika pripažino Lie
tuvą savistove valstybe, min 
tys grįžta į netolimą praei
tį — 20 metų atgal.

Jei Amerikos pripažinimas 
buvo gautas, tai didelis kre
ditas priklauso amerikie
čiams lietuviams, kurie bu
vo to verti. Pradedant mū
sų diplomatais, kurie laužė 
smegenis įvairiuose pačių 
lietuvių įsteigtuose biuruo
se, ir plačioji visuomenė pa
rodė didelį savo tautos rei
kalų supratimą ir tėvynės 
meilę. Kiek tais laikais bu
vo dirbta? Surinkta milijo
nas parašų, siųsta delegaci
jos, memorandumai, rengta 
visokios vaikštynės gatvė-

vynainių, tautos darbininku. 
Gi mūsų uždaviniai — ypač 
šiuo laiku — ne tik nesuma
žėjo, bet padidėjo. Mūsų di
džiausia pareiga ginti prie
šo užpultą šią šalį ir išlais
vinti pavergtą tėvynę Lie
tuvą. Tą turime daryti vi
suomet ir prie kiekvienos 
progos.

Liepos 25 d. kaip tik ir 
turėsime progą suteikti pa
ramą šiai šaliai, padėkoti už 
pripažinimą Lietuvos ir pa
prašyti jai tolimesnės pagal
bos. Tą vakarą rengiamoji 
Lietuvių Diena yra jungia
ma su Civilės Apsaugos de
monstracija. Bus graži pa- 
trijotinė programa, dainuos 
Sophia Barčus vedamo A-

mis, su gražiausiais šūkiais, merikos Raud. Kryžiaus vie-
šiaip jau paskiri veikėjai 
spausdino atsišaukimus ir 
nešiojo po namus, daugiau
siai naktimis, nežiūrint šal
to oro ar sniego. Užtenka 
prisiminti didįjį seimą New 
Yorke, kur suvažiavo virš 
1200 atstovų. Kiek entuziaz
mo, užsidegimo buvo, pama
čius nsvečir mažą laisvės 
prošvaistę.

Visiems tiems darbams. Į 
reikėjo daug pinigų, tad sėk
mingai buvo renkami tautos 
centai, gausiai aukojama į 
Tautos Fondą, taip kad tų 
aukų užteko minėtiems rei
kalams ir buvo siunčiama į 
Lietuvą, kur buvo steigia-

neto choras, kuriam vado
vauja kompoz. A. Pocius. 
Vaikštynėse dalyvaus legi- 
jonieriai ir ARK narės. At
vyks majoras Kelly ir kiti 
šios šalies žymūs asmenys 
Tad visi kviečiami kuo sk-i.it 
lingiausiai dalyvauti.

Laisvutė

MCSŲ GYVENIMAS 
IR DARBAI

(Atkelta iš 4 pusi.)
J. Mačiulionis, pasidžiaug
damas, kad visi garbūs sve
čiai nepasididžiavo aplanky
ti šią Marijonų įstaigą ir
jaukiai su savaisiais dieną 

mas valstybės apartas, rė-! praleisti. Baigęs pakvietė Jo 
domh ginkluojami ir gydo-'Prakilnybę prelatą M L.
mi tėvynės gynėjai ka- Krušą tarti atsilankymo pro 
rei vi ai ir sulyg išgalės šel-. ga kepiąig žodžius, kuris iš- 
piami nuo karo sunkiai nu-jįįkrųj^ nepagailėjo pareikš-
kentėję.

Deja, bėgyje 20 metų mū
sų gyvenimo veidas žymiai 
pasikeitė. Laikas nuskynė

ti gražių minčių jaunųjų bro 
lių vienuolių vardan. Jo žo
džiais tariant, jaunieji Kris
taus busimieji darbininkai,

vincijolas kun. dr, K. Rėk
laitis, pareikšdamas visos 
k ong rega oi j os vardu širdin 
gą ačiū už maloniųjų svečių- 
atsilankymą. Ypač gi reiškė 
dėkingumo gerbiamiems kie 
bonams už laikymą arti aa 
vo širdies Marijonų Kongre
gacijos reikalus ir visuomet 
savo materialine ir medžią 
gine parama juos remdami. 
Daug garbingų svečių 

Minėtose iškilmėse daly
vavo sekantieji svečiai: Jc 
Prakilnybė prelatas M. L. 
Krušas ir prelatas Macie- 
jauskas, kun. Ig. Albavičius, 
kun. Aleksandras Baltutis, 
kun. Jurgis Paškauskas, kun. 
Mikas Švarlis, kun. Viktoras 
černauskas, kun. Boleslovas 
Urba ir kun. A. Deksnys. Be 
šių gerbiamųjų svečių, ne
mažas skaičius buvo suva
žiavę ir savųjų kunigų Ma
rijonų, k. -t kun. J. Jančius, 
kun. P. Cinikas, kun. A. San- 
dys, kun. M. Jodka, kun. J. 
Dambrauskas ir kun. Aukš
takalnis. Gražu taip pat bu
vo matyti didoką būrelį se
selių Kazimieriečių su savo 
vyresniąja Motina Juozapa, 
kurios čia seminarijoje už
truko ilgesnį laiką gerėda- 
mosios gražia aplinkuma ir 
jaukumu. Taipgi paminėtina, Į 
jog kartu su seselėmis Ka- 
zimierietėmis teikėsi atvyk
ti tolima viešnia iš Scran- 
ton, Pa., seselė Agnietė, iš 
Nekalčiausios širdies Pane
lės Šv. Marijos vienuolyno.

Vakarėjant ir dienai besi- į 
baigiant brangieji svečiai 
skirstėsi išsiveždami tikro
jo vienuoliško ir lietuviško 
vaišingumo, kurio niekuomet 
nepagaili Marijonai.

Daug darbo ir kruopštaus 
triūso įdėjo į iškilmių pasi
sekimą kun. J. Mačiulioni3. 
kuris nuo pat paskyrimo die
nos namo vyresniuoju, rūpi
nosi, kad kuo sėkmingiau
siai liepos 16 d. praeitų.

DBX U O X B

, X Broliai: Jonas Peldžius, j MIC., Jonas Seibutis, MIC. 
jr St. Montvydas, MIC., va
kar išvyko atostogų: Pei- 
džius į Bostoną pas gimines, 
o pastarieji du — į Keno- 
aha, Wis., žuvauti.

to Statymo Komiteto ir drau 
gijų bei orgaoizacijų atsto
vų labai svarbus posėdis į- 
vyks ši vakarą, liepos 21 d. 
8 vai. Darius-Girėnas salėje, 
4416 S. Western Avė. Visų 
prašoma būtinai susirinkti, 
nes beliko tik kelios dienos 
iki Lietuvių Dienos iškilmių.

X Kuo. dr. K. Rėklaitis, 
MIC., Tėvų Marijonų provin
cijolas, kun. J. Jančius, 
MIC., ir kun. I. Albavičius, 
Cicero, Illinois lietuvių para
pijos klebonu, išvyko į Ku
nigų Vienybės seimą, įvyks
tantį Wilkes Barče, Pa.

X Kun. M. Urbonavičius,
MIC., vykdamas iš Niagara 
Falte, N. Y., kur ėjo klebo
no pareigas, į Tėvų Marijo
nų seminariją užimti naujų 
pareigų, vakar buvo susto
jęs Chicagoj, aplankė “Drau
go” redakciją ir čia esamą 
Tėvų Marijonų įstaigą.

X Veikėjas P. Cišo u skal
su savo žmona Brigyta pra

X Marijanai Jasnauskie- 
Panūnk- oei praeitą šeštadienį Pane

vėžio vardo choro narės bu
vo suruošusios su r prizą jos 
besiartinančio vardadienio 
(liepos 22) proga. Jasnaus- 
kai yra West Side oldtaime
riai, veikėjai ir duosnūs au
kotojai katalikiškiems reika
lams.

lai iš mirusių kun. J. Klio-1 X L. Norvaišaitė, šviesi 
rio ir A. Budvičio turtingų 1 ir sąmoninga Chicago lietu- 
kalekcijų. [vaite (prieš karą atvykusi

X Pnwas Juška, Bridge-Iiš Lietuvos) grįžo iš ato®- 
porto veikėjas ir DKK na- ta^P saules spindulių

nubučiuota, nuglamonėta, 
kad ims laiko natūraliai 
spalvai atgauti.

rys, su žmona jau antra sa
vaitė smagiai atostogauja 
Beverly Shore (Ind. vai.) a- 
pylinkėj. Ateinančią savai-i x Kun. A. Deksnys (įubi- 
tę žada dar aplankyti savo iįatas) penktadienį išvyksta 
pažįstamus ūkininkus Michi- j Grand Rapids Mich , kur 
gan ir Ohio valstybėse. prieš aštuoniolika metų kle-

X Akademijos Rėmėjų 
Draugijos piknikas praeitą 
sekmadienį Labdarių ūkyje 
gerai pavyko. Visi skyriai 
šauniai darbavos, dėl to pik
niko pasekmės tikrai džiu
ginančios.

X Juozas Stanaitis, entu i 
ziastingas So. Chicągo lietu Į 
vių veikėjas ir DKK narys | 
dabar tarnaująs Dėdės Sa 
mo kariuomenėj, rašo, kad 
šiuo metu randasi Hawaii 
salose, sveikas ir gėrisi ne
paprastu salų gražumu.

X Lietuvos pašto ženklų 
virš 50 skirtingų rūšių, retų 
ir vertingų, šiomis dienomis 
Chicagoj iš varžytinių buvo 

eitą savaitę viešėjo ir itaė ; Parduoti kolekcijonieriams. 
jos grašiam Kudulių vasar Man0m8' kad tai buvo ženk- 
namy, Basa Lake.
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WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

X Jonas Alekna, “Drau
go” išvežiotojas po Chicago

bonavo lietuvių parapijoj ir 
su parapijonų pagalba pa-

lietuvių kolonijas, liepos 23 statė gražią mūro bažnyčią, 
d. palieka darbą ir su visais Sekmadienį kun. Deksniui 
atsisveikina, nes pašauktai ten rengiamas pagerbimas 
į kariuomenę. Jis yra sūnus1 jo dvigubo jubiliejaus pro-
senų West Side gyventojų. 
E. Aleknienė, kaip ir jos dvi

ga. Sykiu, girdėjom, vyksta 
su savo šeima ir muz. A.

dukterys, yra žymios veikė- Mondeika, kuris tuo metu
jos parapijoj ir 
parengimuose.

‘Draugo” buvo vargonininku Grand 
Rapidse.

'CRANE COAL CO?

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

Kol dabartinis atakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin- 

__ kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

'8.65
$8.65

*10.50

=4*

nuo koto didelį skaičių tė- burėa 8uvaidinti galo 8var
bų vaidmenį Lietuvos dvasi
niam ir valstybiniam atgi
mimui. “Mes diena po die
nos retėjame užleisdami,:

Radio

For Victory.

U. S. DEFENŽE
BONDS
STAMPS

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Teaturing a Program ai

TUGOSLA V FOLK MUSIC 
Evsry Satnrday, 1 to 2 P. M. 
8TAT1ON WH1P

ISvežto jame
po vL'4 
Chicago.

REMKITEBENĄ.
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sete — Parlor 
Sete — Bedroom Sete — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Natiooally advertised items.

šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare iš stoties WGE 
S bus transliuojama regulia-

jums vietas. Jums reikės J/ 
tęsti mūsų pradėtas darbas

rė antradienio radio progra- • kaifoejo visu rimtumu prela- 
ma, kurią jau 13 metų pas- Įas po j0> trumpai, bet daug 

pasakančiai prabilo kun. Ig. 
Albavičius, šv. Antano pa

toviai leidžia lietuvių įstaiga1
— Peoples Furnitūra Co. 
krautuvė. 4183 Archer Avė. 
Šios dienos programoj daly
vaus J. Romanas, seserys 
Praninskaitės. “dėdė” Vaite
kūnas ir kiti talentai.. Pra
šomi pasiklausyti.

Kep. XXX

rapijos klebonas, irgi pami
nėdamas kokią svarbą Ma 
rijonų įstaigos turi šiais sun
kiais, mūsų kraštui ir Lie-1 
tuvai, laikais. I

Paskutinį žodį tarė pats 
Marijonų Kongregacijos pro-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNĄS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIML SHOP
1711 W. 47th St Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
:KJT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NRCTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

N. KANTKR, aav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefoną*: BOULEVARD 0014

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO M LZ. ĮKA

LINI V INSTRUMENTŲ. 
PASIN ACDOKJT PROGA DAR.AR

KOL DAR NEI8PARDUOTI
TUBO8, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES. FLU- 
TKS su "cases” — $35.00, $37.50, 
$46.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKO8, TENOR BANJOS — 
$6.6*. $8.50, $12.60 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$135 00 ir $150.00. BiASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-’
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAJMS BASAMS, VIOLAS ir 
CELLO — $1.50. $3.00. $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrlminėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $1 8.50. 
$33.50. $35.00. $50.00. PEDALS.
HI BOY8, CYMBOLS. DRt’M 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiomR 
braaa ir “road" instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKHPERTTVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarne- 
tamu, Triūboms, Saxaphones, 
Smuikoms ir GuUararas.

GOLDSTKTN’S MUSIC SHOP 
•14 MaxwH1 St., Chicago.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES L1ETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARCUTl^
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis Ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -J

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

WHFC-l450 leilj
6755 So. Westera Avenne 

Pbone: GROvehiU 2242

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

P) AR A D Yrl (aibiMlu talkas Pirkti Plrmoa BMIea 
Namų Naterijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk J mūsą Jardą ir apiMitk «ta- 
ką ir aakMą LHNTŲ—MILL
WORK — SBOGŲ IR NAMŲ MA- 
TKRIJOLA. Dėl garažų, porrlų, vtt- 
Itų, nklepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl lumatrak- 
cijos Ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Caah arba Leagvate Ifannkėjlaata 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St Jei. VIUtory 1272

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGItlŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
F'iotection 
4or vovr

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

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

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Lonn In
surance Corporation. Mokame 31/a%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant paneikaiavimę.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

"KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 1118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 3236 SO. HALSTED ST.
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Tėvų Marijonų Bendradarbių Metinis Išvažiavimas!!'
Marijos Kalneliuose - - - Hinsdale, Illinois
DIENOS PROGRAMA:- 
Prieš piet bus Iškilmingos Šventos Mišios su 
pamokslu 10-tq valandą. Po pietų bus įvairi 
programa susidedanti iš muzikos, kalbų ir link
smų, pritaikintų žaidimų jauniems ir seniems.

**s$į

Užmuštas žymus unijos vadas
Dvi mirtys. Vienas sužeistas. Mirties 
paslaptis neatskleista. Stropiai ieškomi» i
kaltininkai

Arthur W. Wallace, 51, 
secretary-treasurer ir žymi 
figūra the Chicago Painters 
District Council, pereitą šeš 
tadienį mirė Franklin Boule 
vard ligoninėje.

Arthur W. Wallace perei-

įsibrovė į jo namus ir prade 
jo šaudyti, namų šeiminin
kas buvo priverstas gintis 
ir atsišaudyti. Youngblood 
pasakęs, kad Arthur Wa- 
llace buvęs jo draugas. 
Youngblood irgi yra svarbi

tą penktadienį buvo sužeis- figūra šiame mieste ir sako
stas per susišaudymą Young 
blood namuose. Tuo jpa- 
čiu laiku buvo užmušta 
Charles Youngblood žmona, 
Loretta, Youngblood buvo 
sužeista dešinė ranką.

Arthur W. Wallace buvo 
nuvežtas į ligoninę, tuojau 
padarė kraujo transfūziją ir 
gydytojai bandė sužinoti iš 
paties Wallace apie šio įvy
kio tikrąją padėtį, norėjo iš 
kvosti, kaip tai įvyko, bet 
nepasisekė. To paslaptingo 
įvykio istoriją iš jo paties 
lūpų neteko išgirsti.

Youngblood pasakoja, kad 
girtas Arthur W. Wallace

ma, kad buvęs velionies 
mažas konkurentas.

ne-

Labai stropiai yra ieško
mi Arthur W. Wallace nužu 
dymo bendrininkai, kaltinin 
kai, kurie kartu su juo buvo 
atėję į Youngblood namus 
ir prisidėjo prie šios* bai
sios istorijos.

Reikia manyti, kad ši šiur 
pi tragedija bus išaiškinta.

Tenka pastebėti, kad per 
vienuoliką metų Painters 
(tepliotojų) unijoj jau de
vintas žmogus yra užmuš
tas. Aštuntoji auka buvo 
Youngblood žmona.

Visi lietuviai susižavėję 
lllinos gubernatoriumi

H. Green, Illinois valsti
jos gubernatorius, paskelbė 
liepos 25 dieną Lietuvos die
ną, kada bus minima dvide
šimties metų sukaktis, kaip 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės Lietuva pripažino laisvą 
ir nepriklausoma valstybe 
ir taip pat bus paminėta 
mūsų didvyrių — Dariaus ir 
Girėno tragiška mirtis, įvy
kusi prieš devynerius me
tus, kada jie perskrido At
lantą ir išgarsino Lietuvos 
vardą plačiame pasaulyje.

H. Green, Illinois valsti
jos gubernatoriaus, šis ges
tas nepaprastai gyvai įver
tintas ne tik Illinois valsti
jos, bet ir visos Amerikos

lietuvių. Visi lietuviai gu
bernatoriui reiškia ne tk gi
lią padėką, bet taip jo as
meny mato Lietuvos reika
lų užtarėją.

Armonikos balsai ir 
dainą garsai

Užvakar Labdarių ūky 
buvo Akademijos rėmėjų iš
važiavimas, kuriame visos 
lietuviškos kolonijos turėjo 
savo stalus. Girdėjos armo
nikos balsai, lietuviškos dai 
nos. Tai buvo gražus ir šau 
nūs lietuviškas išvažiavi
mas, kuriuo lietuviai parė
mė šv. Kazimiero Akademi
ją

VANDENS SROVE APGRIOVĖ VVISCONSIN MIESTĄ

Sekmadienį, Liepos (July) 26-tą d., 1942 m. |
' TT f

Visa plačia lietuvių katalikų visuomene yra įį 
kviečiama dalyvaut Tėvų Marijonų Bendradar- | 

bių piknike ir pasigerėti Marijonų Seminarijos 
rūmų ir Marijos Kalnėlių gamtos gražumais.

PIKNIKO KOMISIIA.

( "Krauffaa" Acme tel ep no«*
Biznio sekcija Bayfield, Wisconsin, mažas žvejų miestelis, prie Lake Superior, kada 

dvidešimt pėdų vandens srovė ūžė nuo kalnų ir išrausė dešimt pėdų gilumą (dešinėje). 
Vandens srovė ardė namus ir nešė nuosavy bes į ežerą. Užmuštų nebuvo, bet vandens 
srovė miestui padarė $250,000 nuostolių.

Kalinio draugas šešiolikos metų višta
Du neperskyriami draugai! Kalinys yra 
išmokęs vištą visokių šposų

William A. Bates, 71 me
tų senumo, kuris dabar dir
ba Joliet kalėjimo farmoje, 
visame pasauly teturi vieną 
draugą, tai yra šešiolikos 
metų vištą, kuriai duotas 
vardas Jackie Dempsey.

Šį vardą William A. 
Bates davė tuo laiku, kad 
čempi jonas Gene Tunney 
nukonkuravo Dempsey ir 
jis parado pasaulinio čem- 
pijono vardą. O Bates visą 
laiką palaikė Dempsey pu
sę, jis yra jo gerbėjas.

Edvvard M. Stubblefield, 
kalėjimo prižiūrėtojas, pa
reiškė, kad Bates jau galėjo 
išeiti iš kalėjimo pereitų me 
tų spalių mėnesį, bet pagal 
kalėjimo taisykles, kiekvie
nas išeinantis iš kalėjimo 
turi turėti darbą ir kad kas 
nors už jį atsakytų (spon- 
sor). Bet Bates neturi L nei

darbo ir niekas nesiima už 
jį atsakyti. - • I .

Bates teturi vienintelį 
draugą, tai šešiolikos metų 
vištą ir jis yra ją išmokęs 
visokių šposų. Višta taip iš
mokyta, kad ji gali išdarinė
ti visokius šposus, kaip iš
dresiruotas šuo. Bates yra 
leista laikyti višta miegama 
jame po lova.

Bates buvo priimtas 1915 
m. iš Knox county į Joliet 
kalėjimą. Jis buvo pasmerk
tas už žmogžudystę iki gy
vos galvos.

Warden Stubblefield pa
sakęs: “jei kas nors atsitik
tų bloga su višta, tai Bates 
širdis neišlaikytų”. Toliau

Žalgirio kovą 
paminėjimas

Užvakar Chicagoje, Sol
dier Field, buvo paminėta 
532 metų Žalgirio kovų su 
kaktis. Prieš penkis šimtus 
tridešimt dvejus metus lie
tuviai ir lenkai sudavė mir
tiną smūgį vokiečiams kry- 
žočiams ir tuo buvo sulaiky 
ta vokiečių veržimąsis į Ry
tus. Šiose kovose lemiamą 
vaidmenį sulošė lietuviai, 
lenkai tik padėjo lietu
viams.

-Žalgirio kovų paminėjime 
vyravo šūkiai: atidaryti an
trą frontą, nutraukti santy
kius su Vichy vyriausybe, 
paskelbti karą Suomijai ir 
tt.

Žalgirio kovų paminėjimą 
suruošė slaviškos tautos. 
Lietuviai šiame minėjime ne 
dalyvavo todėl, kad lenkai

MALONŪS CHICAGOS IR APYLINKĖS LIETUVIAI
REZERVUOKITE LIEPOS 26-tą DIENA

Tėvą Marijoną Bendradrbiai prašo ir kviečia 
visus atvykti į Marijos Kalnelius, Hinsdale, III.
Liepos 26 d. jau visai ne

toli. Malonūs lietuviai bei 
lietuvės, tikiu, kad jūs gal 
jau pastebėjote spaudoje, 
kad viršminėtą dieną Tėvų 
Marijonų Bendradarbių Dr- 
gijos nariai bei narės ren
giasi prie savo metinio, tra
dicinio išvažiavimo į Mari
jos Kalnelius, Hinsdale, III.,

1 kur kas met praeityje turė
davo išvažiavimus — pikni
kus, taip ir šįmet stropiai 
kolonijose dirba, ruošiasi, 
kad atsilankusius gausingus 
svetelius kuo nuoširdžiausiai 
priimti, pavaišinti, na, ir, ži
noma ta pačia proga, patys 
save tyrame ore atgaivinsi
te ir paremsite bendradarbių 
gražų darbą, kurio pelnas 
eina palaikymui Tėvų Mari
jonų vienuolijai.

Be abejonės, maloniems 
lietuviams Tėvų Marijonų 
darbai Bažnyčiai ir Tėvynei, 
yra gerai žinomi, o jų kultū
rinės įstaigos taip pat kiek
vienam yra arti širdies. Tad, 
suprasdami jų kilnų idealą, 
brangindami jų didelius nuo
pelnus, brangūs lietuviai bei 

! lietuvės, rezervuokime atei
nantį sekmadienį, liepos 26 
d., dalyvaukime šios kilnios 
bendradarbių draugijos ruo
šiamame piknike. Tėvų Ma
rijonų ūkio užvaizdą, brolis 
Aleksandras su savo pagel- 
bininkais visus gražiai pri
ims ir parodys ka tik norė
site.

Mes, lietuviai, čia Ameri
koje esantieji, nuvykę pas 
Tėvus Marijonus jauskimės, 
kaip namie, nes tai mūsų tik 

’ roji tėviškė, kur galime ras
ti vieną maloniausių vietų, 
nes jaučiamės, kad prie šios 
seminarijos ir ūkio, turėjo- 

: me progos prisidėti savo cen
tais. Dėkingi Tėvai ir Bro
liai Marijonai savo priete- 
liams ir bičiuliams už jų pa
rodytą duosnumą iki šiol, ir, 
tikisi, kad liepos 26 d. taip 
pat gausiai suvažiuos ir ben
drai pasilinksmins, pasima
tys su savo artimaisiais ir 
parems kilnaširdžių bendra
darbių per ilgą laiką ruoštą 
darbą. Tat, te visi keliai sek
madienį veda į Marijos Kal
nelius! J. K.

Federacijos pirminin
kas atostogose

Juozas Laučka, A. L. R.- 
K. Federacijos pirmininkas 
ir laikraščio “Amerika” re
daktorius, atostogauja. J. 
Laučką redakcijoje pavaduo 
ja A. Vaičiulaitis, poetas, 
rašytojas ir Lietuvių Tauti
nės Tarybos narys.

kalėjimo prižiūrėtojas pašte savinasi šiose kovose pirme- 
bėjo: “Jei kada Bates gaus nybę, o ištikrųjų pirmenybė 
darbą ir paliks kalėjimą, tai j priklauso lietuviams, o ša-
galės keliauti su višta’

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TanpykK apaaagotoj (ntalgoj, kad užtikrinti aavo ateit). Apart ap 
draudoa mea tarime didžiausi atsargos fondą viaoj Illinoia valstijoj

Duodam paskolas už 41/ž% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

Jaatln Macldevrich, Prea. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVTSED B Y U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Waahington, D.

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

Reiškia užuojautą 
dr. P. Vileišiui

I
LTT vicepirmininkui dr. 

P. Vileišiui su žmona, J. Vi
leišienei su dukra (Kaune), 
ponams Deveniams ir Sibi
ran ištremtai Birutei Vilel- 
šytei-Tursiemei dėl Lietuvos 
atgimimo pionieriaus Jono 
Vileišio nelauktos mirties 
nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia

Lietuvių Tautinės 
Tarybos Kolektyvas

lia to, lietuviai nėra slavai.
Žalgirio kovų paminėjime, 

sakoma, dalyvavo per 50,000 
dalyvių. Būtų buvę daug 
daugiau, jei lietuviai būtų 
tinkamai respektuojami
lenkų, čekų ir rusų.

Greičiau galima bus 
pervažiuoti Chicagos 
miestą

Chicago Plan Commission 
paruošė vadinamą Masster 
l’lan didesniems vieške
liams, kuriais būtų galima 
miestą greitai ir patogiai 
parvažiuoti. Pagal tą planą 
numatoma devyni vieške
liai.

Smarkiai ruošiamasi
Prie “Draugo” pikniko, 

kuri įvyks rudenį Labor 
day, visu smarkumu ruošia
masi. žmones noriai ir uo
liai perka ir platina “Drau
go” laimėjimų knygeles.

Chicagos bombos 
atakavo Tokyo

Brig. Gen. J. Doolittle, 
kuris su savo palydovais 
bombardavo Tokyo, yra ma 
noma, kad jis atliko oro ata 
kas prieš Tokyo miestą su 
Chicagoje pagamintomis 
bombomis.

Išvažiavimai pavyko
Užvakar daugelio katali

kiškųjų organizacijų įvyko 
išvažiavimai. Visi išvažiavi
mai gerai pavyko.

Kaip negalima kalti gele 
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be 
tikėjimo.

APSIVEDĖ FILMŲ 
ŽVAIGŽDE

l'*£>raurai," Acm- t.Kphoto)
Lana Turner, raudonplau

kė, filmų žvaigždė, apsivedė 
su Stephen Crane.


