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Rommelis 65 m. Nuo Aleksandrijos
Britai pasirengę
sunaikint Suezą

P. Gudas
KELETAS SMULKMENŲ
APIE EGIPTU.

Egiptas, kur saulės įkai- Į KAIRO, liepos ld.—šian
tintam ore eina begalinės die maršalo Rommelio ka- •
svarbos .kautynės, nuo 1882 riuomenė yra per septynias
metų priguli Anglijai, bet dešimt mylių nuo Nilo deltos
turi savivaldybę. Turi tiek ir kovos, kurios gali išsprę
savarankumo, kad, dabarti sti vidurryčių likimą artėja
niam karui kilus, galėjo pa į aukščiausį laipsnį.
skelbti neutralumą. Tas, vie
(Pranešimas iš Hitlerio
nok, .neišgelbėjo kraštą nuo štabo sako, jog ašies pajė. karo viešnios, tik išgelbėjo gos puola EI Alamein, kuris
gyventojus nuo karinių pa- yra tik per 65 mylias į pietreigų.
ryčius nuo Aleksandrijos.
•

EI Ąlamein,

pasak

Išvyksta frontan

Amerikos orlaivnešis Wasp
atgabeno Malton orlaivių
Orlaiviai priešui padare daug nuosto
lio. Laivui ir palydovams nuostolių nėr
WASHINGTON, liepos 1
d.—Laivynas šiandie paskel
bė, jog Britų Maltos tvirtovėn pasiųsta aviacijos para
ma, kuri jau suspėjusi pa-

—

nacių,

SS
Egiptas gyventojų turi I yra P^kutinjoji britų tvirapie 16 milijonų. Jų tarpe Itov® > vakarus nu0 Aleksan’
yra 65,000 italų, tiek pat Arijos).
B
žydų ir apie 100,000 graikų. Sunaikins Suezą.
Krašto sostinė vadinasi Kai- ; šiandie «>t«itettegi sluog
ro, guli prie Nilo, apie 100 sniai yra Pareiškę- S<* bri’
mylių nuo Viduržeminės jū- tai Paaire”8« sunaikinti Su
ros. Didysis Egipto pajūri- ezo kanala- jei P™™^.
nis miestas vadinasi Aleks- kad 3ia_8ali atitekti ašies
(••Drausras" Ac.ne telephotol ,
U.
S.
kariuomenė
ilsisi
transporte,
kai
šis
iš
Amerikos
išplaukė
į tolimąjį kraštą, kur
andrija su apie 682,000 gyv., Į valstybėms.
kur randasi Anglijos laivyšie sluof!aniai pareiškia, kareiviai susikirs au priešo pajėgomis. Kar o departamentas paskiau pranešė, kad ši j
no uostas. To miesto link i°S nutarta «eriau kanaI’ kariuomenė saugiai pasiekė tą kraštą. (U. S. Army Signal Corps photo).
_______________________
dabar skrieja nacių divizi- “Paikinti, negu, kad jis
įi
A ii
I
■ i
jos. Antras pajūrinis Egipto 1 ,atitektų priešui.

j

miestas yra Port Saidas, gu- Tūkstančiai Karių

Mac Arthur Karilį
KARO EIGA
Japonų kariai
ld.
Rusijos pasienyj Admirolas liepos
L. Vic- įtaka N. Gvinėjoj

lintis prie galo Suezo kana Pranešimai skelbia, jog
lo. Gyventojų turi 126,000. tarp priešo ir Nilo yra kele
tas apsaugos linijų, tūkstan
čiai kareivių ir šimtai armoEgipto oficialinė kalba
kai įuo pačiu laiku kiti LONDONAS, liepos ld.—
yra arabiška. 91 nuoš. Egip- sąjungininkų kariuom e n ė s Britų karo komentatorius
to gyventojų yra mahome- daliniai puola fronto spar- šiandie pareiškė, jog japonų
tonai,
nus jr sąjungininkų aviaci- aviacijos ir sausžemio ka
*
ja nuolatos bombarduoja riuomenės pajėgos koncen
truojamos Manchukuo pa
Egipto upė Nilas yra 4000 prieš0 linijas.
mylių ilgio. Tai antra didPriešui reikmenys prista- sienyje ir “atrodo, jog tega
žiausia upė pasaulyje. Pirmą toma orlaiviais, bet sąjungi- li būti labai maža abejojimo,
vietą užima Amerikos Mis-, ninku kovos orlaiviai nu- kad daro savo karinius pa
sissippi. Nors Nilas yra an- kauja didelį skaičių vokiečių sirengimus, kad galėtų pa
tra didžiausia upė, pasauly ir italų transportinių orlai sirinktu momentu pulti Ru
je, bet vandens į jūrą ma- vių.
siją.”
žiau tenuneša, negu Lietuvos Mes Nugaiėsjm Priešą.
Komentatorius parei š k ė,
Nemunas. Taip yra dėlto,
NEW YORKAS, liepos ld. jog Japonijos pajėgos trau
kad didelė Nilo vandens da- —Britų radio pranešė, jog kia į šiaurę, bet jis pridėjo,
lis suvartojama krašto iri- ggn gir Claude Auchinleck jog jis nenorįs “duoti su
gacijai.
paskelbęs šios dienos įsaky- prasti, kad jų pasiruošimas
mą kariuomenei, kuirame yra baigtas arba ataka ne
Nilo tvanui reguliuoti B8 pabrėžia, kad “kova dar trukus įvyks.”
Egipto šiaurėje, apie 1,000 nepasibaigė. Ji nepasibaigs
Jis taip pat pareiškė, jog
mylių nuo jūros, pastatytas tol, kol mes nenugalėsim Jungtinių Valstybių bomba
didžiulis tvenkinys. Jis yra P^ešo. Ir jį mes nugalėsim.’ nešių ataka ant Tokijo ba
dviejų mylių ilgio, 60 pėdų
Britų radio pažymi, jog
landžio 18 d. padarė didelį
aukščio ir 180 skylių. Tos 8*8 įsakymas išleistas kri- moralinį smūgį, “daug di
skylės yra su durimis, ku- tiškiausiu kovos momentu desnį, negu fizinius nuosto
rios pagal reikalą yra atida- *r *8 aišku, kad mes kovo- lius.”
romos ir uždaromos. Tven- ?lme mirtiną kovą.’
kinys pabaigtas statyti 1902 JanOlldi JdVO I
m. atsėjo 10 milijonų dol.
r
•
Tvenkinys sulaiko Nilo vandenį, sudarydamas ežerą
NEW YORKAS, liepos 1
200 mylių ilgio.
d.—Buvęs rytų Javos guber
Pradedant liepos 1 d.,
c
natorius Dr. Charles O. Van
Garsusis Suezo kanalas Der Plas pareiškė, jog japo 1942 m. raštinė bus atda
ra nuo 8 vai. ryto iki 7:30
skiria Egiptą nuo Palestinos nai nebesitiki gauti aliejaus
ir jungia Viduržeminę jūrą iš Javos versmių ir jie pla vai. vakare kasdien, šeš
tadieniais nuo 8 vai. ryto
su Raudonąja jūra.
nuoja sintetinį aliejų iš cuk
iki 6 vai. vakare. Sekma
raus ir gumos.
Anglų nepasisekimus Af Jis pareiškė, jog iš cuk dieniais raštinė uždara.
..Sekmadieniais galite
rikoj galima išaiškinti ši raus ir gumos esą galima
taip: praėjusią žiemą iš E- pagaminti aliejaus, bet jis telefonuoti apgarsinim u s
gipto ir iš Libijos daug ka būsiąs daug prastesnis ir la po 3 vai. popiet Telefonas
Canal 8010.
riuomenės išgabenta Singa- bai brangiai kainuosiąs.
“Draugo” Adm.
purui ginti; vasaros kait
“Draugo” raštinė bus
roms užėjus, anglai nesitikę italai Egipte, Palestinoj, Auždara Liepos 4 d. ir tik
jo puolimų ir nesirengė nei rabijoj prisiveisė penktakogynimuisi nei puolimui; ga jų, kurie dabar jiems talki tai iki 6 vai. popiet liepos
3 d.. 1942.
limas daiktas, kad naciai ir ninkauja.

negaus aliejaus

"Draugo" raštines
valandos

WASHINGTON,
—
Harold
kery šiandie paskelbė, jog

Sąjungininkų štabas Ausper birželio mėnesį tarnybon i Lralij°je, liepos ld. Sąjun. . ,
...
, . gininkų štabas šiandie paspaleista 66 nauji krovinių , ... .
kelbe, jog gen. MacArthur
laivai ir tanke riai.
kariuomenės dalinys prasiveržė staigioj atakoj pro
LONDONAS, liepos ld.—
Naujosios Gvinėjos pelkėtas
Vichy radio paskelbė, jog džiungles sekmadienio nak
Pragos karo teismai pasmer- tį ir puolė Japonijos garnikė mirti Pragoję ir Bruenne I zoną Salamaua bazėj. Ata115 asmenų.
< koje nukauta 60 japonų.
Sąjungininkų dalinys —
LONDONAS, liepos ld.— komunikatas neskelbia jo
Žemesniuosius Anglijos par sudėties—pasitraukė iš ko
lamento rūmuos paskelbta, vos su dideliu grobiu. Iš ata
jog pralaimėjimai Afrikoje kuojančių karių tik du su
įvykę dėl “taktikos klaidų.” žeisti.
Pirmoji Žemyno Ataka.
BERLYNAS, liepos ld.— Sąjungininkų bombanešiai
Vokietijos radio paskelbė, Salamaua beevik nuolatos
jog per birželio mėnesį nu- bombarduoja, bet sekmadie
skandinta 150 priešo laivų. nio ataka buvo pirmoji, ku
rią pravedė sausžemio kaTOKIJO, liepos ld.—Ja- riuomenė. Reikia manyti,
ponijos žinių agentūra pas- j°S vienas svarbiausių tikskelbė, jog japonai galutinai lų buvo išbandyti japonų
užėmę Chekiang-Kiangsi ge- PaJeSum^Tuo pačiu laiku gen. Macležinkelio liniją.
Arthur štabas paskelbė, jog
sąjungininkų orlaiviai vėl
atakavo japonų bazes Lae, į
šiaurę nuo Salamaua ir Rabaul, New Britain saloj.
BUENOS AIRES, liepos
1 d.—Informuotieji sluogs
niai pareiškia, jog Berlyno
atsakymas Argentinai dėl ■ ,
p
,
,
laivų nuskandinimo buvęs lOrO3S DedVerbFOOK
Argentinos vyriausybei ne
LONDONAS, liepos ld.
patenkinamas, kai tuo pačiu
— Lordas Beaverbrookas
laiku krašte didėja antivopareiškė, jog Libijoje nek iš kos demonstracijos ir
buvę bombanešių, nes ne1,000 Rosario studentų nu
buvę ko siųsti.
traukė mokslą.
Tuo pačiu jis pareiškė,
Tuo tarpu Argentinos už jog dėl to “be abejojimo
sienio ministerija atsisakė
dalis atsakingumo” prisuteikti platesnių smulkme klauso Jungtinėms Valsty
nų apie vokiečių atsakymą
bėras.

Nepatenkinti nacio
atsakymu dėl laivu

Kalta Amerika—

Sulaikė naują
nacių ofensyvą
MASKVA, liepos 1 d. —
Kariuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė paskelbė,
jog vokiečių pastangos pra
vesti naują ofensyvą netoli
Gžacko, 100 mylių j vakaMaalrvfts
aiiIftiVv
0
1
’ s“laJKy
tos, kai rusai pravedė stip
rią kontrataką.

MASKVA, liepos 1 d. —
Šiandie pranešama, jog savo
kontratakomis raudonoji ka
riuomenė sunaikinusi išti
sus nacių geriausios kariuo
menės batalijonus, sutrauk
tus prie Kursko. Trijų die
nų kovose vokiečiams pada
ryta dideli nuostoliai ir su
naikinta 350 tankų.
Tuo tarpu suvirš 500 myi pietus, Sevastopolio
fronte, rusai vėl atmušę vo
kiečių atakas. Autoritetingi
sluogsniai apskaičiuoja, jog
prie Sevastopolio vokiečiai
turi sutraukę 225,000 karimo
menės
Milžiniški Nuostoliai
Sovietų informacijos biu
ras pareiškė, jog vokiečių
nuostoliai esą milžiniški.
Esą sunaikinta 150 tankų
vienam fronto sektoriuj į
vieną dieną ir nukauta virš
2,000 vokiečių karininkų ir
karių.
Paskutiniuoju laiku ko
voms intensyviai ruošiama
garsieji kazokai, kurie iki
šiol puldavo priešą jam be
sitraukiant ar puolant.
Sovietų kariuomenės su
sisiekimas palaikomas dau
giausia Amerikoje gamin
tais telefonais, kurie dau
giausia gaminti Connecticut
Telephone and Electric kom
panijos. •

Užėmę dar vieną
Sevastopolio fortą
BERLYNAS, liepos ld.—
Vokietijos radio paskelbė
karo vadovybės

pranešimą,

jog naciai užėmę dar vieną
Sevastopolio fortą — Malakovo fortą ir tuo būdu pra
siveržę dar arčiau vidujų
Sevastopolio linijų.
Kitas vokiečių pranešimas
skelbia, jog rumunai okupavę istorinį Balaklavos miestą, aštuonios mylios į piet'OĮĮodojSBAdg onu snjjjU 1

daryti priešui didelių nuos
tolių.
Šiuos orlaivius Malton nu
gabeno Jungtinių Valstybių
orlaivių vežiotojas Wasp,
kuris Malta pasiekė visai
nepaliestas.
*T
Laivyno

Komunikatas.

Laivyno komunikatas pa
skelbė, jog:

“1. Viduržemio jūra pas
kutiniuoju laiku Malton pa
siųsta aviacijos parama, kad
padėtų britams gintis ap
gultoje saloje.
“2. šios kelionės atliktos
Jungtinių Valstybių orlaivių
vežiotojo Wasp ir atliktos
be nuostolių lydimiesiems
laivams ar Wasp.
“3. Vienos šių kelionių
fcietu, kai britų orlaivis, val
domas britų lakūnų pakilo
nuo Wasp ir skrido virš Mal
tos, priešas pravedė saloje
ataką. Visiškai nustebinti
dėl padaugėjusių orlaivių
priešai susilaukė didelių nuo
stolių.
Kovos Virš Maltos.

“4. Orlaiviai, kurie pakilo
nuo Wasp susitiko priešą
virš Maltos prieš nusileidi
mą saloje. Nusileidę saloje
ir skubiai pasiėmę aerodro
me kuro jie vėl pakilo į
orą.”
Pasak komuniktato, ataka
į 30 minučių po atvykimo
buvo atmušta ir laiku atga
benti orlaiviai buvo labai
reikalingi salos gynėjams.

Lietuvos lietuviai
šalo ir badavo
LISABONA. — Turime ži
nių, kad Lietuvos gyvento
jai pereitą žiemą kentė savo
butuose šaltį. Transporto
priemonės naudojamos dau
giausia vokiečių kariniams
reikalams, todėl kurui parū
pinti jų toli gražu neužten
ka. Dėl tos priežasties daug
žmonių, kurie buvo net gavę
leidimą malkoms nusipirktų
negalėjo leidimo realizuoti,
nes neturėjo kuo malkų par
sivežti. Akmens gi anglys
buvo žiemos metu didelė retenenybė. Todėl lr elektros
jėgainės (stotys) dirbo labai
susiaurintu mastu. To viso
pasekmės buvo tokios, jog
gyventojų butuose dažnai
buvo ir šalta, ir tamsu. O
čia dar nepakanka maisto!
Dar reikšmingas faktas:
tuose namuose, kurie buvo
užimti vokiečiu, šalti beveik
neteko, nes jie kuru buvo
aprūpinami visiškai pakenčiamai.

/
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DRAUGAS

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

Ketvirtadienis, liepos 2,1942
10013 Songaila, Juozas
(Vaclovas), 39, book-keeper,
res. Pastovis.
10014 Songaila, Vladas
(Juozas), bom 1907, tailor,
res. Šiauliai.
10015 Songin, Ričardas,
14, res. Vilnius.
10016 Songin, Z.gmas
(Pranas), 21, vvorker.
lOOli Songmas, Antanas
(Kaspare»), born 1908, wor
ker.
10018 Songinas, Leonas
(Antanas), born 1912, res.
Paberžė Rudamina.
10019 Songinienė, Aleksan
dra, 50, res. Vilnius.
10020 Songinova, Aleksan
dra, 40, seamstress.
10021 Songinova8, Ričar
das, 12, res. Vilnius.
10022
Sopčak,
Stefan
(Hermogenas), 43, railroad
employee, res. N. Vilnia.
10023 Sopčak, Apolonija
(Hermogenas), 44, housew^e-

APSVAIGUSI SKRAIDĖ

(Tęsinys)

10027 Sotnikovas, Jonas
10042 Sprindys, Vaclovas
(Aleksandras), 37, farmer, (Adomas), 28, soldier, res.
res. Dvarčiai Turgeliai.
Radviliškis.
10028 Sotrikovaitė, Mina
10043 Sprindž unas, Sta
(Aleksandras), 4.
sys (Antanas), born 1908,
10029 Sotnikovienė, Ona, worker, res. Lukšiai Šakiai.
24, housevvife, re3. Pabenė
10044 Sprindžiunienė, MaTurgeliai.
' rijona, born 1918, housewife
10030 Sotnikovienė, Vera, 10045 Sprindžius (Stasys),
70, teacher.
2 week8.
10031 Sovokinas, Petras
(Nukelta į 3 pusi.)
(Jonas), born 1912 emplo
yee, res. Kaunas.
10032 Sperauskas, Pijus DR. VAITUSH, OPT.
LIFTI’VIS
(Polikarpas), farmer, res.
Jukreliškė Seinai.
10033 Sperauskas, Anta
nas, born 1914, student.
10034 Sperauskienė, Mari
jona (Motiejus), 54, farmer.
Mano 20 metų prakukaviui**
jūsų garantavimas
10035 Spėt, Morta, 4, res. Optometrically
Akių Speciali tas
Vilnius.
Palengvina akių įtempimą, kuris
10036 Spėt, Elzbieta, 5.
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
akių aptemimo nervuo10037 Spėt, Sofija (Stepo svaigimo,
tumo, skaudamą akių karštį, atitaitoliregystę.
so trumparegystę :r
nas), 29, nurse.
iAnoo
...
. ,
_ i Prirengia teisingai akinius. Visuo10038 Spranaitis, Antanas se
se atsitiKimuose
atsitikimuose egzaminavimas ida(Kazys), 28, employee, res. romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
Šiauliai.
kreipiama į mokyklos vaikus.

9901 Skrinskaitė, Janina,
9943 Sliesoraitis, Algir-;
(Antanas), 26, teacher, res. das (Algirdas), 15, stuaeat.
Eržvilką Tauragė.
9944 Siiesora.tis, Gintau
9902 Skrinskienė, Jadvy tas (Algiruas), 9, student.
ga (Kazys), 52, res. Mari
9945 Sliesoraitis, Rimas
jampolė.
(Algirdas), 13, student.
9903 Skrinskas, Antanas
9u46 Shesoraitis, Eduar
Į
(Adomas), 52, teacher.
das (Juozas), 33, sailor, res.
9904 Sarinskas, Juozas, Kaunas.
43, res. Šiauliai.
9947 Sliesoraitis, Jurgis9905 Sknckis, Nepoleonas Ramojus (Jurgis), 13.
(Antanas), 27, employee,
9948 Snesoraitytė, Nijolė
res. Tauragė.
(Jurgis), 11, res. Kaunas.
9906 Sarebutienė, Anta
9949 Sliesora.tytė, Sigita
nas (Kazys), born 1910, (Edvardas), 10.
farmer, res. Radiškė Tvere
9950 Slizen, Jonas (Rapo
(“Drauraa” Acme teiepnoto)
čius.
las), 74, farmer, res. Paža9907 Skrabulytė,
Ona lesis Riešė.
Joan Tesh, 19 m. amž., Willow Run bombonešių fabri(Stasys), 18, student, res.
9951 Slizen, Rapolas (Jo- ko darbininkė, ilsisi nuo svaigulio jai vienai apie vieną
Vaineikis Kapčiamiestis.
nas), 66, farmer, res. Liuba- vajan(ją vairuojant nedidį lėktuvą Ann Arbor, Mich., pa9908 Skrabulienė,
Ona vasMK
Riešė.
Kreivos akys atitaisomos.
"fizini, Rafai-Jan, 1j Ingėse. Jai pavyko lėktuvą išlaikyti reikiamoje aukš- „aį^t^Tcuidrem^O8’ ; (Staonas^bo'rn“'
VALANDOS:
nuo 10 ryto iki 8 v.
(Domas), 52, farmer, res.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
67,
Liubavas
Riešė.
;
tUD10
l
e
Atsipeikėjusi
ji
nuaile.do
ir
po
to
vei
apsva.go
10025
Soroko
.
Tekl6
,
Ju8
.
]
;
eacher
Birštonas.
Veivežens Kapčiamiestis.
kėlioj pagal sutartį.
9909 Skrabulis, Stasys
9953 Sližini, Janina, 35, neteko sąmones.
tinas), 32, farmer, res. Pa10040 Spragauskaitė, Da- Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
(Vincas), 52, forest ranger. farmer.
pirma.
laukiškė Daugeliškiai.
i nutė (Kazys), 16, student.
9910 Skrabulis, Vytautas 9954 Sližėnas, Rapolas-Jo
9986 Smilgevičienė, Ele
10009 Soliačaitė, Veronika
10026 Sotnikovas, Alek10041 Spragauskienė, 40, 4712 South Ashland Av.
(Stasys), 21, farmer.
! nas, farmer.
Phone YARDS 1373
na, 37, worker, res. l’anevė- (Jonas), 43, blacksmith.
sandras (Aleksandras), 35, housevvife.
9911 Skrabulis, Antanas 9955 Sližėnienė, Janina, {žys.
10007 Soliačasf, Tadas (Ed farmer, res. Pabenė Turge
(Stasys), 13, student.
35, farmer.
9987 Smilgevičius, Petras vardas), 12.
! liai.
9912 Skorobogatovas, MiLIETUVIAI DAKTARAI
9956 Sližys, Simonas (Jo-1 (Ignas), 49, chemist, res.
10008 Soliačaitė, Teresė Į ------------------------------------kas (Lukrijonas), 50, wor-!nas), 58, farmer, re3. Miš-I Prienai.
LIETUVIS DAKTARAS
(Edvardas), 12.
ker, res. Stašėnai Jonava.
Tel. YARda 3146
kininkiai Skiemonys.
9988 Smilingis, Antanas
OPTOMETRISTAS
10009
Soličaitė,
Veronika
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
9913 Skomskytė, Gražina
9957 Sližys, Ke.stutis (Si, (Antanas), 14, student, res.
Pritaikina akiniu;
(Edvardas), 18.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
(Vincas), 5, res. Širvintai. monas), 13, student.
Babrungas Plungė.
a
t
*
a
k
o
mingai
ui
10010 Soliačaitė, Česlovą.
1446 So. 49th Court, Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9914 Skomskytė, Aldona
9958 Slomka, Boguslavas,
9989 Smilingis, Antanas
prieinamą kainą.
(Edvardas),
10.
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
(Vincas), 6.
18, res. Vilnius.
(Antanas),
born,
1895,
ir
Penktadieniais
10011 Soliačienė, Viktori
9915 Slavėnas, Eugenijus 9959
9959 Slomka,
Slomka, Stepas,
Stepas, 15.
15. teacher.
744 VVest 35th Street
JOS F. BUDRIK
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
ja
(Juozas), 42, housevvife. j
(Jurgis), 8, res. Tvirbutai
9960
9960 Slomkaitė,
Slomkaitė, Barbora,
Barbora, 9990 Smilingienė, Bronė,
KRAUTUVĖJE
3147 S. Halsted St., Chieago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
10012 Songaila, Mykolas ;
9916 Slavėnas, Rimgau- 9.
į 37, housevvife, res. BabrunPirmadieniais tik 2-4
Piniiadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
das (Jurgis), 2, res. Ilguva
9961 Slomkienė, Elena, gas Plungė.
(Vaclovas), 49, businessŠventadieniais 11-12.
3241 So. Halsted Sl. _______ Valandos: 3 — 8 popiet.
Paežerėlis.
1 40, worker, res. Vilnius.
9991 Smilingytė, Margare man, res. Vilnius.
Tel. CANai 5969
Telefonas:
9917 Slavėnas, Genutis
9962 Slonski, Jurgis-Ed- ta (Antanas), 10.
DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
(Jurgis), 7, res. Ilguva Pa- ^rdas, born 1906, emplo9992 Smirkovas, Bonsas
Calumet 4591
ežerėlis.
yee.
! (Valentinas), born
1909,
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Būkit Malonūs
2158 VVest Cermak Road
9918 Slavėnas, Jurgis (Jo
9963 Slonskis, Kostas vvorker, res. Kaunas.
DEL RADIO PATAISYMO
Ofisas ir Rezidenoija:
Ofiso ML CANai 2346
nas), 33, teacher.
(Leopoldas), 55, farmer, i 9993 Snarskienė-MatuzePASAUKITE:
SAVO AKIMSI
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
2155 VVest Cennak Road
9949 Slavėnienė, Marijona res. Paeglesiai Papildė.
viena pora aklų visam gy
vičiūtė, Genovaitė (Baltrus) Tik
YARDS ROHM
i Seredoj pagal sutartį.
venimui.
Saugokit* jas,, leisdami
(Tomas), 30, teacher.
0JT8O VALAND08
9964 Slugevičaitė, Jadvy- 19, farmer, res. Jagaudžiaį Išegzaminuoti Jas moderniškiausia
_______________________ Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue
metodą, kuria' regėjimo mokslas
Bes.
tcL:
HEMlock
3160
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
9920 Slavįenienė, Julija ga (Vincas), 25, seamstress, Pabiržė.
•
gali suteikti.
ANTRAS OFISAS
(Stasys), 50, teacher, res. res. Vilnius.
83 METAI VATYRIMO
9994 Snarskis-Puodžiunas,
DR. G. SERNER Tat YABds 2246
pririnkime akinių, kurte pašalina
2017
So. VVestern Avė.
šeštokai.
9965 Siužinskienė, Elena’Vytautas, 27, farmer.
visą akių įtempimą. ..
LIETUVIS
AKIŲ
GYDYTOJAS
TcL OANal 7171
9921
Slavinska, Irena (Jurgis), born 1901.
DR. G. VEZELIS
9995 Snarskis, Longinas
zo
25 meti
metų patyrimas
(Stasys), 40, housevvife, res.
Nuo
8
vai.
ryto iki 5 vai. kasdien
9966 Služinskis, Eugeni- (Vladas), born 1907, driver, Dr. John J. Smetana
DANTISTAS
Tel. Yards 1829
Vilnius.
jus (Jonas), born 1898, res. res. Kaunas.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ VlRginia 1886
Pritaiko Akinius.
Dr. J. J. Smetana. Jr.
9922 Sledziski, Mykolas Vilnius.
Kreivas Akis
arti 47th Street
9996 Sniadokavičius, MyO1TO M ETRISTAI
vaL:
nno
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Ištaiso.
(Laurinas), 48, supervisor,
9967 Smailytė, Liuda-Da- kols (Jurgis),
born 1909 1801 So. Ashland Avenue
DR. AL. RAČKUS
Seredoj pagal Butartį.
Kampas
18-tos
res. Vilnius.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
nutė (Stasys), 6, res. Gei- į vvorker, res. Vilnius,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telefonas: OANAL 0323, Ctiicagc
3401 SO. HALSTED ST.
9923 Sledziskienė, Viktori džiūnai Biržai.
Telefonas: HEMlock 5849
9997
Sobieskis, Juozas
OFISO VALANDOS:
kampas 34th St
4204 Archer Avenue
9:80 a. m. iki 8:10 p. m.
ja, 46, housevvife.
9968 Smalonskas, Juozas, (Zenonas), 42, employee, Kasdien
Trečiad. lr Šeštad. 9:10 a. m.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
9924 Sledžinskas, Česlo 30, employee, res. Šilavotas res. Vilnius.
LIGONIUS PRIIMA:
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vas (Mykolas), 16.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Marijampolė.
9998 Sachornkas, Vikto
6757
So.
VVestern
Avė.
AMERIKOS
LIETUVIŲ
DAKTARŲ
DRAUGIJOS
NARIAI
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitartus.
9925 Slekaitė, Aksovelija,
9969 Smalonskaitė, Aušra ras (Jokūbas), 28, vvorker,
OFISO
VALANDOS:
rea. Radviliškis.
(Juozas), 5.
res. Skeidiškiai Rudamina.
Ofiao ML VlRginia 0086
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
9926 Slančiauskaitė, Lai
Rezidencijos ML: BEVerly 8244
DR. CHARLES SEGAL
9970 Smalonskienė, 29,
9999 Sodaitis, Jonas (Sta
Nedėliomia pagal sutartį
DR.
A.
W.
PRUSIS
mutė (Cinais), 4, res. Na- teacher.
sys), born 1908, employee,
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
BR. T. DUNDULIS
Telefonas
CANai
4796
majunai.
9971 Smalevičienė, Kuni- res. Kaunas.
6924 So. VVestern Avė.
‘ 4729 So. Ashland Avė.
9927 Slančiauskienė, Alek gunda, 30, re3. Naumiestis. ; 10000 Soityševskienė, SdChieago, UI.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
DR.
PETER
J.
BARTKUS
(2-troa luboe)
sandra, 32, teacher.
9972 Smalevičius, Jonas fija, 27, res. Vilnius.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL MIDvay 2880
Chieago, HL
9928 Slepikovskaitė, Van (Jonas), 45, teacher.
Į 10001 Soityševskis, Teo- Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. II Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
1913 So. Halsted St.
nuo
2:00
iki
5:00
vai.
po
piet
ir
da (Leonas), 3, res. Vilnius.
OFI8O VALANDOS:
9973 Smalevičiutė, Gaily-; doras (Tadas), born 1916,
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
Trečiadieniais : pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Nuo 10 iki 12 vėl. ryto, nuo 2 iki •
9929 Slepikovskienė, Jad tė (Jonas), 5.
ir pagal sutartį.
soldier, res. Vilnius.
Trečiadieniais ir Šežtadienio vaka Sekmadiesiaia taipgi pagal autartį. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 rai. vak.
vyga, 32, res. Vilnius.
9974 Smetona, Motiejus, i 10002 Sodaitienė, Aldona Bes. 6968 So. Talman Avė.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
rais pagal sutartį.
Rea. telefonaa SEEley 0434.
Bes. TsL GROvehill 0617
9930 Slepikovskis, Leonas, 80, res. Kaunas.
(Jonas), born 1911, res. Office ML HBMloek 4848
Tel. OANal 6122
TeL Cicero 1484
35, employee.
9975, Adomas, 35, artist. Kaunas.
DR. MAURICE KAHN
9931 Slepikovskis, Tadas
9976 Smetonaitė, Julija
10003 Sokolovski, Stasys,
DR J. J. SIMONAITIS
DR. S. BIEŽIS
DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
(Leonas), 10.
(Jonas), 64, res. Užulėnis 50, employee, res. Vilnius.
GYDYTOJAS IB CHIRUROAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 So. Ashland Avenue
9932 Sliesoraitienė Zofija Taujėnai.
10004 Sokolovskis, Anta
Kamp.
15tos
gat.
ir
49th
CL
VaL:
2
—
4
ir
7—9
vak.
2201
VVest
Cennak
Rd.
Ofiso Tel.: Yards 0994
(Fabijonas), res. Kaunas.
9977 Smetonienė, 70, res. nas, 65, carpenter.
OFISO VALANDOS:
Ketvirtad. ir Nedėliomia susitarus
Res. Tel.: Kenuood 4300
9933 Sliesoraitytė, Jūlija Kaunas.
10005 Soliaras, Valenti 2423 West Marąuette Rd. Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 2 iki ± popiet
7 iki 9 vakare,
VALANDOS
Sekmad., TTečiad. ir šeštad. va
(Jurgis), 10, res. Kaunas.
ir pagal sutartį.
9978 Smilgaitis, Antanas nas (Edvardas), 6, res. StaNuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
karais
ofisas
uždarytas.
Res.
1625
So.
50th
Avenue
9934 Sliesoraitis, Jurgis (Jonas), born 1902, farmer, niunai Melagenai.
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną.
REZIDENCIJA:
Tel. Cicero 1484
(Jurgis), 12.
DR. STRIKOL’IS
res. Juškakaimis Sintautai.
3241 VVest 66th Place
9935 Sležinskaitė, Michali
9979 Smailys, Stasys (Ka
PHYSICIAN AND SUROEON
TeL REPnbUc 7868
DR. A. JENKINS
na (Kostas), 82, teacher, zys), 34, teacher, res. Gai4645 So. Ashland Avenue
W(H K S I L 111 O
DR. SELMA SODEIKA.
res. Mikoliškiai Kartena.
TaL OANal 0257
džiūnai Biržai.
(Lietuvis)
1945 VVest 35** Street
0FI80 VALANDOS:
Ree. tai.: PROapect 6659
9936 Slibinskas,
Jonas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
9980 Smailys, Vitalis (Jo
a d.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
(Vincas), 40, employee, res. nas), born 1940, res. Kau
2500 VVest 63rd Street
Nedėliomia pagal sutartį.
DR. P. Z. ZALATORIS
AKIS IATIRINR.IA
OFISO VALANDO8:
Pilviškiai.
Office teL YARda 4787
nas.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Namų
tel.
PROspect
1980
AKINIUS
PRITAIKINA
9937 S’.idžiauskaitė, (Ed
9981 Smailys, Jonas, born
Taipgi pagal sutartį.
Al»\ AN< M) l’IU.roi.H M HV
1821 So. Halsted Street
vardas), 1, res. Šiauliai.
Ofiao telefonas PROipect 6737
1907, book-keeper.
TsL YARda 6921.
4.OW£ST l,<WSIR1 F |*K|<
Ofise randasi kiti pataisymo
Namu telefonaa VTRginia 9491
PHONE I 4M11 I IF 2M1
9938 Slidžiauskas, Eduar
9982 Smailienė Venckuvie metodų įrengimai akims, ku Ras.: KENirood 6107.
Reaidencija: 6600 So. Artesian Ava.
rioms
akinių
pagelba
neužtenka.
das (Pranas), born 1910, nė, Valė, 32, housevvife, res. 1
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet Rez. TeL LAFayette 0094
DR.
A.
J.
BERTASH
• iki 0 vaL vakar*.
employee.
VALANDOS:
Gaidžiūnai Biržai.
GYDYTOJAS
IR
0HIRURGA8
DR. EMILY V. KRUKAS Žmogus — tai noras, ieš
9939 Slidžiauskienė, -Pau
9983 SmaiPenė-Kasakaity Nuo 10 iki 0 vai kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
Ofiso vaLi nuo 1-3; nno 6:30-8:00 Tel.: HEMLOCK 2061
lina, born 1909, vvorker, res. tė, Marija (Juozas), born
kąs perlų karčioj gyvenimo
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
vakarais.
756
W«it
35th
Street
Šiauliai.
1907, dentist, re3. Kaunas.
jūroj. Ar ras perlų? — klau
4146 Archer Avenue
187 No. Marion Street
DR. JOSEPH KELLA
9940 Sliesoraitienė, Bro
9984 Smilgaitienė-Orentai
Ofiao Tel. LAFayette 3210
simaa; bet kad kartaus van
Oak Park, Illinois
Kur kas yra geriau turėti
nė (Juozas), 42, nurse, res. tė,
Zosė (Vladas), born j
DANTISTAS
Jeigu Neatsiliepia —
denio ligi sočiai prisigers
(Prie kampo Lake 8L)
Kaunas.
1909, housevvife, res. Juška I
išmintį, negu auksą.
Sauk KEDzie 2868
6558
So.
VVestern
Avė.
— tai negalima abejoti.
Telephone- — EUCLID 906
9941 Sliesoraitienė, Sofi kaimis Sintautai.
VALANDOS:
Kas
bus
ištvermingas
iki
Olandų priežodis
—
OFISO VALANDOS:
ja, 33, res. Kaunas.
Nut 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak.
9985 Smilgaitytė, Vida, 1441 —So.REZIDENCIJA
galui,
tas
bus
Išgelbėtas.
SOth Avė.. Cicero, DI
parbai parodo meilės jė
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00 Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
9942 Sliesoraitienė, Vincė, 9, res. Sintautai Juškakai*
Tel.: Cicero 7681
Iki

24,

7-09

p

m

(Mat

10, 22)'

vai. vak.: trečiadieniaia nuo

ai. nu ik um mb

NediUomia Pa«al Susltarim*

gą. (Ooethe).

I
D B B t] Q A fe

Ketvirtadienis, liepos 2,1942

Sveikata - Brangus Turtas

Lietuvos tremtinių

Rusijon vardai

Rašo dr. Račkus, 4204 S. Arciier Avė., Chioago

(Atkelta iš 2 pusi.)

50, farmer.
10075 Stalauskaitė, Regi
na (Antanas), 18, student,
res. Marijampolė.
10076 Stalauskienė, Mari
ja, 45, teacher.
10077 Stalmaševičiutė, Jo
nė (Jonas), 16, worker, res.
Šančiai Kaunas.
10078 Stalnionis,
Bronius
.....
„„
,
<V^toras), 23, emptoyee.
res. Galiogaliai Bubninkai.
10079 Stanaitis, Simanas
(Juozas), 43, employee, res.
Kaunas.
10080 Stanaitis,
Jonas
(Jeronimas), 27,
farmer,
res. Mastaičiai Gelgaudiškis
10081 Stanaitienė, Valė,

S

CLASSIFIED

Kompanija turi
grąžinti lovą

“DRAUGO”

Mrs. Stella Kresak, 23 m.
DARBŲ SKYRIUS
amž., kurios vyras yra lai
“DRAUGAS” IIEIJ* WANTRO
vyno tarnyboje kažkur Pa
ADVERTISING DEPARTMENT
cifike, su trimis savo mažy
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolsh 9488-9489
čiais vaikais per dvi savai
HEI.P WANTEI» — VYRAI
tes turėjo gulėti stačiai ant
VYRAI IR MOTERYS reikalingos.
grindų, kadangi vieną Fur- Dešrų
Klmšėjai. Gera užmokestis ir
niture kompanija iš jos atė pastovūs (iarliai. AUišaukite prie
Mr. VVilliams:
mė lovą ir matrasą už nemo
1018 VVEST 37TH STREET
kėjimą suderėtos instalmen
TOOL MAKERS
tu sumos. Tas buvo pirkta PATYRP81EJI PRIE I.ATHES. MILLINO
IR
MAŠINŲ
PATAISYMO
seniai
instalmentu,
dar MAl'HINEH
DARBŲ. TAIPOGI MUMS REIKIA —
prieš jos vyro išėjimą karo DIE DRAFTSMAN
GERI PRIE MAGMINE TOOL DARBŲ.
tarnybon.
REIKALAUJAM GIMIMO ar PILIETYBES
United Charities legalaus ĮRODYMUS. PAŠAUKITE VIRGIMA 2313
TIKTAI DARBO DIENOMIS.
patarnavimo biuras šį reika
FILE CUTTERS
lą nukreipė į miestinį teis Į Patyrę
prie “recut" plelyčlų; padarbai dirbant 58 valandas J
mą. Teisėjas Cecil C. Smith 1 stovūs
savaitę. Turi mokėti kaip išt -kinti
išaštrinti savo kaltus. Kreipkitės
nustebo išgirdęs, kad Furni- ir
prie: ACME FILE & RASP CO.,
ture firma taip galėtų elg 4520 Fulton Street.
tis. Teisėjas nusprendė, kad 'TIOOL
tiool AND DIE MAKERS Ir FIRST
MAŠINISTAI reikalingi dirb
firma tuojau grąžintų lovą CLASS
ti prie geos lūšies arčiu Defen-te
darbų.
Maloni vieta dirbti, gera
ir matrasą tai jaunai mote užmokestis.
Atsišaukite prie —
riai su vaikais. Kongreso
NTARET JF.VVELRV CO.
pravestu įstatymu nurody
913 VVot Vau Rnren Street
ta, kad iš karo tarnyboje AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORIAI ir SET-UP VYRAI,
esančių vyrų šeimų kompa reikalingi
prie Davenport mašinų.
Atsišaukite prie:
nijos
negali
atimti
jokių
dai
j
VVARE BROS., 4458 W. IARE ST.
ktų, jei instalmentas nemo
REIKALINGI GERI IR PATYRĘ
CAMPBELL MACHINE OPERATO
kamas.

skenduolį. Atg a i v i n t a m,
duok gerti šiltos arbatos.
10046 Sprunskas, Jonas
(Tęsinys)
Neužmiršk, kad ne kiekvie (Jurgis), 41, farmer, res.
Nuplikus karšiais rieba nas perkūno pritrenktasis y- Milioniai Švenčionėliai.
10047 Spudas,
Povilas
luis, arba verdančiu vande-įra jau visiškai negyvas. Di(Antanas), born 1898, teaniu, gelbėk šitaip: Aptepk džiumą galima nuo mirties
nuplikytą vietą sodos koše- išgelbėti. Pasarga: perkūno cher, res. Kaunas.
10048 Spudaitė, Aldona
le. Jei sodos neturi, tai mir- Į pritrenktiems įvyksta viso (Povilas), born 1932, res.
kyk saldžiame piene. Gali kios komplikacijos, ypač ga Kaunas.
ma aptepti su ricina arba li pasireikšti psichozas, už
10049 Spudaitė, Julė (Po
su vaselina. Viena dalis aly tai reikia stropaus gydymo vilas), born 1928.
10050 Spudienė, Paulina
vos sumaišius su dviem da daktaro priežiūroje.
(Jonas),
born 1898, teacher.
lim kerosino yra taipgi ge10051’ Stackevičienš-Duba i 37?\unas'
Pritrenktąjį nuo smūgio,
ra gyduolė. Žinok, kad nu-, ar nuo kritim0 gelbžk kaip
10082
Stancikas,
Antanas,
tovaitė, Aleksandra, 58, far-1
plikimo žaizdos yra daug aplcipusį> ypač užlaikyk ne. mer, res. Sudervė Riešė.
34, res. Vainutas.
pavojingesnės nei įsipiovi- laimingąjį siltai kol dakta.
10052 Stackevičius, Vacio ; 10083 Stančikienė-Jerembauskaitė, Ksavera (Bene
maš; po nusiplikinimo labai rag atVyka
vas (Kazys), 58, farmer.
dažnai susidaro įvairios pa
10053 Stackevičius, Zby- diktas), 31, farmer.
10084 Stančikaitė, Danutė
vojingos komplikacijos, tad
Saulės pritrenktąjį pagul- šek, (Vaclovas), 13, res.
(
Jonas),
13, res. Tryškiai.
verčiau kreiptis pas dakta- ^yk į pavėsį; dėk ant kak- Sudervė Riešė.
10085 Stanelis, Ildefonas
rą
J tos. kaklo ir sprando šaltus
10054 Stadalnikas, Anta
(
Stasys),
born 1900, soldier,
kompresus, pamainant šil- nas (Vincas), 35, teacher,
res. Vilnius.
Pasikorusį gelbėti, kuo- į įajs kompresais, ir vėl šal- res. Šakiai.
10086 Stanevičienė-Kra10055 Stadalnikas, Benja
greičiausia nupiauk virvę, tus ir taip toliau> Kojų pa_
sauskaitė,
Eleonora, (Juo
atliuosuok kaklą nuo suver- ^us, kelius ir pilvą reikia minas (Antanas), 15, Striu- zas), 32, teacher, res. Va
žimų; burną pražiodink; at- braukyti su muštardiniu piai Šakiai.
10056 Stadalriikas, Min liūnai Joniškis.
sagstyk drabužius, apipilk skiediniu. Pasarga: nevalia daugas-J onas (Antanas), 5.
10087 Stanevičienė, Kot
šaltu vandeniu ir braukyk ^uoti gerti šnapso ar kito____
10057 ________
Stadalnikas, Kons- ryna (Jurgis), 40, farmer,
visą kūną; daryk dirbtiną
stimuliuojančių gėrimų,! ta ntinas-Keistutis
(Anta- res. Zašyčiai Nemakščiai.
10088 Stanevičius, Rapo
alsavimą kaip skenduoliui. nes nuo į0 nelaimingasis ga-Įnas), 6.
las
(Stasys), 35, teacher,
Pašinas po nagu. su aš- - y mirti
10058 Stadalnikaitė, Geno
res.
Valiūnai Joniškis.
vaitė-Julė (Antanas), 14.
triu peiliuku skutinėk nagą j
10089 Stanevičius, Saulius
PADftKONft
atsargiai iki nagas bus ploSaulės nudegintą odą, jei
10059 Stadalnikienė, Kon
(Rapolas),
7.
nytis kaip popierėlė. Išėmus , Per^i> reikia aptepti nesū- stanta, 40, housewife.
10090 Stanevičius, An
10060 Staiblienė, Juzė, 21,
pašiną. mirkyk žaizdelę karš dytu sviestu. Gerai gydo ir
A.
drius (Andrius), 14, student
res. Kaunas.
mažina
peršėjimą
sekantis
tame vandenyje, paskui už10091 Stanevičius, An
10061 Staiblys, Eduardas
mišinys:
1
dalis
kalkinio
ANTANAS PUCKORIUS
drius (Bogutonas), 70, far
pilk karbolio, paskui užpilk
(Jonas), 7, res. Kaunas.
kuria mirė geg. 24 d., 1942 m.,
vandens
ir
3
dalys
valgomo

alkoholio ir aprišk švariu
Ir buvo palaidotas iškilmingo
10062 Staiblytė, Marija mer.
pamaldomis iš Sv. Petro
jo
aliejaus.
10092 Stanevičius, Juozas mis
bandažu.
(Jonas), 8.
Ir Povilo par. bažnyčios. West
(Liudas), 55, employee.
Pullman, III., o dabar ibis šv.
Speigas, šaltis. Nušalus 10063 Stakėnas, Algia (To
Kazimero
kapinėse
amžinai
Patrūkimas. Jei žmogus
10093
Stanevičius,
Stasys
nutilęs ir negalėdamas atidė
mas), 3, res. Sipeliai Pane
pirštus,
ausis
ar
kojas,
neik
koti tems kurie suteikė jam
susmunka iš skausmo, ypač
(Ignas), born 1910, emplo paskutinį
munis.
pata-navimą ir pa
staiga
prie
krosnies.
Atsari
po to kai pakėlė sunkų daik
lydėjo jj į tą neišvengiamą, am
| 10064 Stakėnas, Romas, yee, res. Michallnava Kau žinybės
vietą.
nas.
tą, reiškia kad įvyko patrū giai braukyk nušalusį sąna 45, farmer.
Mes, atmindami ir apgailė-,
jo prasišalinimą iš mū
10094 Stanevičiūtė, Jūratė darni
kimas (kyla, ruptūra). Tuo rį sniegu iki suminkštės ir
10065 Stakėnaitė, Dalia
sų
tarpo,
dėkojame
mūsų
gerb.
kunigams:
kun.
kleb.
i (Rapolas), 7 months, res.
met nelaimingąjį reikia pa- iki atšils. Nušalę nariai yra (Romas), 5.
M. Švar’iui, kun. P. Gasūnui,
Valiūnai
Joniškis.
kun. J. Mačtulioniui, kun. A_
10066 Stakėnaitė, Petroguldyti aukštelninką į šil- i labai trapūs, tad jei neatL'nkul. kun. J. Paškauskui,
10095
Stanevičiūtė,
Nijolė
vietinėms šv. Kazimiero sese
tus patalus, pririesti kojas sargiai braukysi, tai gali nu-1 uelė, 40, farmer.
(Rapolas), 7 years.
lėms ir vaikučiams už lanky
10067
Stakienienė,
Uršulė
mą ir maldas.
šv.
Juozapo
ir pašaukti daktarą. Pasar laužti ausį ar pirštą. Atgai
10096
Stanevičaitė,
Ona
draugijos nariams. Apaštalys
(Petras),
35,
farmer.
tės Maldos d raugi lai.
Treti
ga: nevalia duoti jokių vais vinus sušalusį narį reikia
10068 Stakionis,
Jonas (Andrius), 12, student, res. ninkų brolijai, šv. Vardo drau
tų vidurių liuosinimui, ir ne apibarstyti borakso milte (Jonas), 35, driver, res. Zažečiai Nemakščiai.
gijai .ir Šv. Mišą ir gėlių au
kotojams.
Ypatngą padėką
liais
ir
apvynioti
švariu
bei
. 10097 Stanevičiūtė, Alek re'škinme
valia duoti gerti.
šioms brangioms
Kaunas.
draugėms — B. Kapočienei. J.
Perkūno pritrenktą — pa šiltu bandažu. Paskui gali
10069 Stakniunas, Mečys sandra, housewife, res. Pa- Juškienei ir S. Sink'avič'enei.
Taipgi dėkojame grabneš'ams
guldyk aukštelninką, galvą ma išgerti šiltos arbatos, ar- (Jonas), 28, worker, res. kraženčiai Jauniškis.
ir laid. direktoriams T-akavi10098 Stanievičius, Bajo- čiams
,rž malonų patarnavimą
Kaišiarodis Trakai.
nuleisk žemyn, apšlakstyk ba šiltos sriubos,
ir visiems dalyvavusiems lai
nišas,
59,
res.
Benejunai
10070 Stakniunienė, Anelė
dotuvėse
žmonėms
taria
šaltu vandeniu ir visą kūną
me nuoširdų ačiū!
Pabradė.
Nuliūdę:— moteris Jnanni,
Būti draugiškam žodžiuo (Stasys), 21, employee, res.
braukyk; paskui ištepk skil
10099 Stanilienė, Petrė,
pusbroliai, švogerls Ir giminės.
Kaišiadoris.
vio duobutę su muštarda se ir greitam darbuose, vi
10071 Stakutis, Juozas 29, housevvife, res. Raseiniai
(garstyčiomis). Jei nealsuo sa tai maža kainuoja ir la- (Vincas), born 1886, far10100 Stanienis, Vytautas
Kas gėdisi viešai išpažinti
ja tai gaivink taip kaip bai naudinga. (Henrikas IV) mer, res. Jasauskai Rudnia. (Kazys), 32, prysician, res.
savo tikėjimą, tas jau nr
10072 Stakutis, Henrikas Varėna.
krikščionis.
(Juozas), born 1915, farmer1
(Bus daugiau)
r
10073, Stakutis, Stasys
Mūsų gyvenimas yra pa
(Juozas), born 1925, student
našus
į degantį švyturį, ku
10074 Stakutienė, Agota, SKAITYKITE •‘DRAUGĄ”
(Įsteigta 1889 m.).
ris anksčiau ar vėliau su
degs. (Joseph v. Eotvos).
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PETER TROOST
MONUMENT CO.

RIAI.
Gera užmokcutis,
darbai. Atsišaukite prie:

CHARLES
14(13

pastovūs

CLARK,

F.

INC.,

VVest Congress

DEŠRŲ VIRĖJAS IR RŪKYTOJAS
reikalingas. Patyrus s. Fa tovus dar-

A.

bas. gera užmokestis. SIjOTKO\VSKI
SAl'SAGE CO., 2021 W. 18tli St.

NULIŪDIMO

ADS

OPERATORIAI Ir SET-UP VYRAI
prie Acme mašinų. Gera užmokes
tis: dienomis ir naktimis shiftai.

PF.RFKCTION SCRENV PRODUCTS
1500 VVest

15th

S:reet

HELP VVANTED — MOTERYS
PANČAKŲ
TAISYTOJOS
VITOS Ir RANKOMIS PATYRUSIOS.
Pa:tovūs darbai, gera p oga. Atsi
šaukite ( Employment Ofisą ant 3
aukšto, MARSHALL FIKLD & CO.
MERR0W ir SINGLE NEEDLE
MAŠINŲ OPERATORES, reikalin
gos. Pastovūs darbai, gera užmokeaais. Atsišaukite prie —

1215 VVEST

GRAND AVENUE

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy

bė. Rašykite dėl “Frve Catalogue”
kainavlmo sąrašo.
Prisiųsklte plūklus
post."

paštu "parcel

28 NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI
PARDAVIMU

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri irenglmal. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:

Mr. VValter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago, llt. tel. LAFayette 6098.
ANT RENDOS
KAMBARYS RENDUOJASI — pil
nai ištaisytas, prie mažos šeimos. At
sišaukite po antrašu: 6819 S. VVASHTENAVV AVĖ., ar telefonuokite —
RENDUOJASI NAUJAS 4 KAMB.
HEMlock 5210.
ELETAS. šilto vandens apšildomas,
šilto vandens y.ra kasdien. Naujos
mados gesinis pečius, elektrikinįs
šaldytuvas ir visi kiti paiankumal.
Renda nebrangi. Randasi po antrašu:
10721 S. INDIANA AVĖ.

Tikrą draugą tik bėdoje
pažinsi.

VALANDOJE

Kreipkitės į -

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

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

»f

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS

REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

3307 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LaiMl Direktorius

LACHAWICZ IR SCNAI

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

2314 VVest 23rd Place

3319 Lituanica Avenue

AMBUUANCF Dieną Ir Naktį

Tel. CANal 2515

Tel. YARda 1138-1139

42-44 East 1081 h Street

LEONARD F. BUKAUSKAS

4806-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. PULlman 1270

10821 South Michigan Avenue

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJtbnanlan Chamber of Comuneroe.

MODERNI Išvidini PARODA:
4535 IV. Washington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZTDENCTJ A:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

3354 South Halsted Ttreet
' J - .<

v*

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

SIES

Tei. PULlman 9661

Skyrius: 710 VVest 18th Street

Visi

telefonai:

YARda

1419

J. LIULEVICIUS
4348 South Cailfornia Avenue
Tel. LAFayette 3572

E®
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
iubscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
»nths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
lAdvertising in "Draugas” brings best results.

South Oakley Avė.

•

■

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
|PrenumeratoN kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėsc: Mca — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
įam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
$7 .00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
| Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
ima tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų,
ikcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
ktus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Koresponitų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja malėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant poleikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne-

lamos.

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

aro taupos bonų reikšmė
Čia pat Liepos Ketvirtoji. Visur iškeliamos vėliavos,
ikomos karštos patrijotinės kalbos. Įvertinama ir braninama šalies pirmtakūnų nuveikti didieji darbai, kue davė šiai didžiajai ir galingajai Respublikai pra
šią. Minima Nepriklausomybės Deklaracijos pasirašy
to 166 metų sukaktis.
Kaip tai yra gražu atsiminti tuos senovėje nuveiktus
rrų ir moterų garbingus darbus ir minėti Nepriklauetmybės Dieną — Liepos Ketvirtąją! Tačiau to neužmka.
Mes visi turime ką nors daryti, kad J. A. Valstybėse
andie gyveną vyrai ir moterys ir toliau pasiliktų lai 3, bet ne pavergti, kai kad yra kitose pasaulio dalyse,
ur diktatoriai vyrauja, kur milijonai ir milijonai šmo
tų vergauja ir skursta, neturėdami nė mažiausios laises.
Mūsų vyriausybė milžiniškas sumas išleidžia lėktuvų,
ankų, laivų, ginklų ir municijos gamybai, kad laimėti
arą. Vienais taksais negalima sukelti reikiamų pinių sumų. Vyriausybė turi užtraukti paskolas, šiandie
titinkamiausia priemonė skolinti yra parduodant karo
Lupos bonus ir ženklus.
Mūsų vyriausybė, kaip iždo sekretorius Morgcnthau
ažymi, gali gauti daugiau paskolų iš komercinių banų. Tačiau tas žygis padidintų infliacijos pavoių, kurs
* be to jau pakankamai rimtas.
Žmonių perkami karo taupos bonai tarnauja trilyam tikslui:
Jie padeda Amerikai kovoti prieš ašies prispaudėjus
nūn pasauly.
Jie padeda kovoti prieš infliaciją namie.
Jie padeda apsidrausti nuo depresijos užsibaigus ka
ili, kad milijonams vyrų parūpinti darbo pramonėse.
Žmonių išlaidumas šiandie turi būti pasuktas tiktai
aro tikslams. Nes šiaip išlaidumas — įvairių mažai
eikalingų daiktų pirkimas, yra niekas daugiau, kaip
k vyriausybei sunkenybė, nes vyriausybė dėl to yra
riversta iškelti kontrolę, kaip tai racijonuoti kai kuuos daiktus, skirti jiems aukščiausias kainas ir partkyti ų pirmenybę karo tikslams. Kai žmonės ima
ldinti nekariniams reikalams išlaidumą, vyriausybė
lojau turi griebtis priemonių tą išlaidumą suvaržyti.
Karo taupos bonai yra saugiausias pasauly investitas. dalies vyriausybė tai garantuoja. Už tai moir gražus procentas — apie 3 nuošimčiai. Karo
bonus, prireikus,, galima ištraukti ir nelaukiant
pribrendimo. Ištraukimas leidžiamas po 60 dienų
I nupirkus. Bet su ištraukiama (atsiimama) suma
rocentas mokamas tik po vienerių metų nuo jų pirimo. Vadinasi, prireikus, visi įmokėti pinigai dar ir
a procentu grąžinami bonų savininkui. Taip yra ir su
irklais karo taupos ženklais.
Atsižvelgus į visus tuos faktus, visi pirkime karo
lupos bonus ir ženklus. Padėkime vyriausybei, kuri
andie reikalinga didelių išlaidų. Padėdami jai ir krašii lr sau daug ką gera atliksime. Prisidėsime prie kao laimėjimo, užtikrinsime sau laisvę, na, ir pagaliau
tuaikratysime blogais laikais.
T.

E

irikos karo produkcija

' Jau gautas pirmas raportas apie Amerikos karo galaimėjimus nuo šio karo pradžios. Prezidentas
velt pereitą penktadienį pareiškė, kad per gegumėnesį pagaminta 4,000 orlaivių, 1,500 tankų, 100,mašininių šautuvų ir 2,000 patrankų, į patrankų
kaičių įeina ir priešlėktuviniai pabūklai. Palyginus
iabartinę karo produkciją su tuo ką Amerika turėjo
K> Pearl Harbor užpuolimo, tai matysime, kad Ameri
ka karo produkcijoje yra padariusi didelę pažangą. Nors
XŽanga ir padaryta karo produkcijoje, bet preziden
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tas Roosevelt pabrėžė, kad dėl to “negalima ilsėtis ant
irklų”.
Prezidentas Roosevelt š. m. sausio mėnesį kongre
sui pareiškė, kad 1942 ir 1943 metais turės būti paga
minti 185,000 lėktuvų, 120,000 tankų ir 55,000 prieš
lėktuvinių patrankų-pabūklų. Nepaprastos reikšmės ka
re turi lėktuvai. Jų gamyba intensyvinama. Kad įvyk
džius užsibrėžtą planą, pavyzdžiui lėktuvų gamyboje,
tai per 18 mėnesių reikės kas mėnesį pagaminti 9,222
lėktuvai.
Lėktuvai ir tankai kare turi nepaprastą reikšmę. No
rint karą laimėti, neužtenka turėti daug lėktuvų ir tan
kų, bet reik:a juos laiku pasiųsti į karo lauką. Ir to
dar ncuž’enka. šalia gerų lėktuvų ir tankų ir laiku jų
pristatymo į karo lauką, dar reikia turėti šaunius ir
gerai išlavintus lakūnus, su patyrusiais vadais. Mums
džiugu konstatuoti, kad Amerika turi visas sąlygas
karui laimėti. Amerikai nestinga patyrusių karo vadų.
Amerikos valdžia ir karo vadai visas jėgas sumobi
lizavo karo laimėjimui. Kad tas tikrai įvyktų, tenka ir
mum3 visiems daugiau aukotis Amerikos krašto gy
nimui. Kada eina kova už laisvę ir geresnį žmogaus
gyvenimą, tai kiekvienas patriotas amerikietis nesigai
li nieko: nei kraujo, nei pinigų, nes laisvė yra bran
giausias turtas pasaulyje.

Amerikiečiuose karingumo dvasia auga
Pastarosiomis dienomis amerikiečių oro jėgos, vado
vaujamos pulk. Art Meehan, bombardavo Wake salą,
kurią japonai yra užėmę. Pulk. Art Meehan apie šį žygį
taip išsireiškė: “Niekados nemačiau tokio Amerikos
vyrų entuziazmo, kaip bombarduojant Wake salą, mū
sų vyrai turėjo tokią ofensyvos dvasią, kad jie norėjo
visas japonų salas pulti.”
Šis faktas rodo, kad Amerikos kariai turi galingą
kovo3 dvasią ir sumanią taktiką. Jie nori pereiti į ofen
syvą ir visiškai supliekti japonus.
Kokią Amerikos kariai parodė dvasią bombarduojant
V, ak e salą, tokios nuotaikos yra ir pas daugelį ameri
kiečių, kurie seka visus įvykius.
Daugelis mano, kad dabar tenka rimtai čiupti japo
nus, kad jie po didelių Coral ir Midway sukrėtimų ne
begalėtų atsigauti ir vėl Pacifike kokius tai krėsti ka
ro šposus.
Kai kas pastebi, kad nors japonams Coral jūrose ir
Midway yra suduotas didelis smūgis, bet japonai vis
dar yra ofensyvoje. Todgl jie siūlo, kad amerikiečiai
ir australai turi greitu laiku japonus priversti pereiti
į gynimąsi — defensyvą. Jie mano, kad tai bus pasiek
ta, jei dabar bus smarkiau puolamos japonų bazės ir
siunčiama didesnė pagalba Australijai. O Australija
labai nori, kad jai būtų teikiama, kaip galima, didesnė
pagalba. To nori ne tik Australijos valdžia, bet ir visi
australai.
Darant šią trumputę apžvalgėlę, mums ypač malonu
konstatuoti, kad ne tik Amerikos kariuose, bet ir vi
suose Amerikos žmonėse kaskart vis didėja karingu
mo ir galingo ryžtingumo dvasia laimėti šį karą, kuris
apsaugos ne tik Amerikos kraštą nuo nacių ir japonų
imperialistinių ųžmąsčių, bet taip pat bus išvaduotos
iš nacizmo priespaudos ir pavergtos tautos.

Užstoja mažas tautas
Neseniai skaitėm apie tai, kad katalikiškas savait
raštis “The Commonsveal” labai pradžiugino maskvie
čius ir dar daugiau nustebino Lietuvos ir kitų mažųjų
tautų laisvės šalininkus. Tas laikraštis parėmė Mask
vos ponų reikalavimus pripažinti jiems Pabaltijo val
stybes. Minimas laikraštis parašė, kad tai teisingas
Maskvos reikalavimas. Matyti “Commonweal” redak
toriai nesusipažinę su tikrąja tų tautų padėtimi ir ne
nori suprasti tikrųjų Maskvos planų.
Dabar ypač malonu pabrėžti, kad kitas katalikiškas
laikraštis “The Sign”, tėvų pasionistų leidžiamas mė
nesinis laikraštis, liepos mėnesio laidoje, labai gražiai
parašė apie teisę mažoms tautoms būti laisvoms. Laik
raštis rašo: “We mušt vvork on the principle that might
doesn’t make right — even vvhen the might is on the
side of the United Nations. For instance, the Baltic
nations have a striet right to independenoe, even though
Russia may desire to incorporate them into the U.S.S.R.
for defense purpose”.
Po to cituojama, ką šv. Tėvas Pijus XII yra pareiš
kęs apie didelių ir mažų tautų teises būti laisvomis.

Ketvirtadienis, liepos 2,1942

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 2d.).

Lietuviu tauta reikalauja
nepriklausomybės.... Kadan
gi lietuvių tauta nuo amžių
buvo laisva, kadangi paverg
ti lietuviai neatsižadėjo lais
vės, kadangi lietuviai yra
pilnai subrendę laisvam ir
nepriklausomam gyvenimui,
todėl lietuviai gali ir turi
būti savo žemės šeiminin
kai ir savistoviai tvarkytis.
Visa lietuvių tauta griež
čiausiai reikalauja sau lais
vės ir nepriklausomybės.
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i Lirdugas

Ai,ne

teiepnoto)

Mrs. Ruth Mitchell Knovvles, sesuo mirusio gen. Billy
Mitchell, kuri grįžo Nevv
Yorkan. Naciai ją laikė kon
centracijos stovykloje Jugo
slavijoje, nes jinai ten ser
bams partizanams gelbėjo
kovoti prieš nacius okupan
tus.

IŠ

PRAGYVENTŲ

DIENŲ

Vieną nedėlią, einant na
mo iš bažnyč.O3, gavau ap
garsinimą, kad š.aučius į
vieną minutą iš čebato pa
siųs ce veryką. Apgarsini
mas mane suįdomino. Dar
prieš laiką nusiskubinau į
nurodytą užpakaly saliuno
svetainę.
Įžanga buvo 50 centų. Sve
tainėj jau buvo apie du šim
tai žmonių. Ant aukštesnės
vietos buvo stalelis užtiestas
balta drobule. Ant stalelio
gulėjo batas, o šalę jo buvo
padėtas peilis ir galastuvas.
Truputį prieš laiką, prie
bato pasirodė pusamžis žmo
gus. Jis pradėjo mikliai aš
trinti peilį. Atėjus paskir
tam laikui, paėmęs pakėlė
batą ir sako: “Jūs matote
— čia yra batas”. Visi pri
tarėm galvos liktelėjimu.
Tada žmogus peiliu nuplo
vė bato galvą ir sako: “Da
bar jau čeverykas”. Tada
jis pasišalino po užpakalines
duris. Mes visi spiaudydami
išsiskirstėme.
Kitą nedėlią eidamas iš
bažnyčios namo vėl gavau
apgarsinimą, kuriame gar
sino, kalbės Mockus, priparodys, kad nėra Dievo. Tuo
laiku, tokią šneką išgirdau
pirmą kartą savo gyvenime.
Apgarsinimas nemažai sūdo
mino mane. Nusprendžiau
nuvykti į tas prakalbas. Už
simokėjau 25 centus įžan
gos; žmonių jau buvo pilna
svetainė.

gumos sunaudoti, iš kurios būtų galima padaryti 10,000
padangų automobiliams.
Vidutiniško didumo tankui reikia 1,750 svarų gumos,
o bombonešiui 1,250 svarų. Taip pat reikia gumos ir
kitoms karo vedimo priemonėms. 0 juk mes žinom kiek
yra Amerika nusistačiusi 1942-1943 m. pagaminti lėk
tuvų ir tankų. Tiems dalykams reikės daug gumos. To
dėl valdžia paskelbė gumos vajų ir jis tęsės dvi savai
tes, bet reikiamų rezultatų nedavė. Žmonės neužtenka
mai į šį dalyką atkreipė dėmesį, todėl gumos vajus dar
prailgintas dešimčiai dienų, kad Amerikos gyventojai
tikrai suprastų gumos reikšmę karui ir seną gumą
atiduotų karo reikalams.
Amerika turi laimėti karą, nes to nori visi taurūs
žmonės. O prie karo laimėjimo daug prisidės sena gu
ma, todėl visi lietuviai, kurie turite senos gumos, neš
kite į artimiausią gazolino stotį, šis mūsų žygis paro
dys, kad mes tikrai norime, kad Amerika laimėtų karą.
Tat dar kartą peržiūrėkite savo garažus, namus ir ki
tas vietas, atradę seną gumą — kuo greičiausiai neškite
į artimiausią gazolino stotį.
Senos gumos prašo visa Amerika, pralietas vyrų
kraujas už laisvę frontuose ir visi pavergtieji, kurie
ilgisi laisvės dienų.

Karinis stebuklas

William H. Stoneman iš Londono užvakar pranešė,
kad tik stebuklas gali išgelbėti Nilą. Richard Mowrcr
sako, kad iš dangaus pagalba gali pasireikšti Ameri
kos orlaivių ir kanuolių pavydale.
Nei Londonas, nei Chicaga, net ir Kairas nežino kas
Amerikos neapdirbtos gumos prieš karą per metus gali sulaikyti Rommel armiją.
importuodavo iš kitur apie 600,000 tonų. šalia to, apie
Egipte dabar vadovavimą paėmė į savo rankas Au150.000 tonų senos gumos perdirbdavo ir sunaudodavo. chinleck, vyriausias britų armijos vadas. Gal jis ir
Nemaži i Amerika gumai padirbti medžiagos gabenda- daugiau turės galimybių ką nors padaryti, nes Rommel
vos iš Malajų ir olandams priklausomų salų, dabar jos tankai jau tolokai nuo gazolino stočių, pagaliau Rom
yra japonų rankose. Taigi dabar neįmanoma iš ten atsi mel gana mažai naudoja kovose orlaivių, gal britų prieš
gabenti. O guma labai reikalinga karo reikalams. Juk tankiniai pabūklai ir artilerija įstengs sulaikyti žygiuo
vienam 35,000 toniĮ karo laivui reikia 150,000 svariu janti Rommel.

Karas ir sena guma

Mockui pradėjus kalbėti,
vis laukiau kada jis priparo
dys Dievo nebuvimą. Bet
jis tik šlykščiai koliojo,
keikė kunigus. Ant galo iš
siėmė iš kišenės laikrodėlį
ir sako: “Girdėjote, ką aš
sakiau ant kun’gų, Dievo
tarnų? Tai jeigu yra Die
vas, aš jam duodu 5 minu
tes laiko ir tegul į mane
trenks perkūnas”.

Penkios minutos praėjo.
Dievas stebuklo neparodė, į
Mockų perkūnas netrenkė.
Tada Mockus išdidžiai pa
reiškė, kad nėra Dievo.

Tai čia amerikoniškas biz
nis, eidamas namo maniau
sau. Nuo to laiko daugiau
į panašius pagarsinimus ne
kreipdavau dėmesio.
Mockus, kuris norėjo baž
nyčias sugriauti, jau keli
metai po žeme. Šv. Jurgio
bažnyčia šiais metais apvai
kščioja 50 metų Auksinį Ju
biliejų. Aš esu labai links
mas, nes ši bažnyčia man
daugeliu atvejų savo pamo
kinimais atstojo vietą tėve
lio ir motinėlės.
Debesylą.
Vaina, kaip žinome, dabar
eina per visą svietą. Bet jei
ji nėra pasiekus vienos Pa
cifike salos, kurioje gyvena
tiktai 146 žmonės (136 mo
terys ir 10 vyrų), tai vyrai
ten gyvena rojišką gyveni
mą, kokio nei balšavikai ne
gali duoti.

Prieš kiek metų į tą salą
netikėtai buvo pakliuvęs vie
nas anglų profesorius. Jį
tuojau apsupo būrys pusnuo
gių moterų ir suėmusios pri
statė savo karaliui, kuris bu
vo gražus su juoda barzde
le. Karalius mandagiai iš
klausinėjo profesorių, ko
kios tautybės ir ar nemokąs
angliškia šnekėti. Kai suži
nojo, kad tasai anglas, ka
ralius jį apsikabino ir pra
dėjo bučiuoti. Pasirodė, kad
tasai karalius yra airišis, į
salą pakluvęs praeitojo pa
saulinio karo metu. Jį taip
pat sugavusios moterys ir
kadangi tufėjo juodą gra
žią barzdelę, tai išrinkusios
savo karalium.

Vyrai toje saloje nieko
neveikia. Jie tiktai guli ant
jūros kranto ir kazyruoja
(gal, pynaklį, pokerį, ar
maušą). Gi moterys atlie
ka visokį darbą. Vyrai sa
ko, kad jiems dar geriau bū
tų, jei daugiau turėtų ra
mybės iš moterų pusės.
Moterys, sako, darančios
viena tiktai visokių šunybių
ir dažnai keliančios barnis
(mat, moteris, visur ta pati
moteris) ir karaliui jau net
nusibodę jas taikinti ir val
dyti. Bet grįžti tėvynėn jis
vis gi atsisakęs. Esą, geriau
būti salos karalium, negu
airišium.
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SABOTAŽNINKAS VIRĖJAS

Kraštas, j kurį įsibriovė Rommel kariai
- Vyras su smėliuota nosimi - jis meldėsi. - Egiptietė neša vaiko ant
galvos kašėje. - Namai iš Nilo pur vo. - Kodėl egiptietės dangstosi
veidus. - Ka tarkas pasakojo lietu viui Egipte. - Ar tik ne egiptietės
išmokino dažytis! - Mumija trijuos e aukso grabuose. - Ar vokiečiams
seksis Egipte!

AR GIRDĖJAI?....
Šiomis dienomis MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION, YVestsidėje, išmoka savo taupytojams pusmetinius 3l/2 f/r dividendus. Tai pusmetinis
taupančių narių uždarbis! Prie progos galime pabrėžt, kad
tai vienintelė lietuvių FEDERALE taupymo bendrovė
Chicagoj, kuri savo taupytojams šiais laikais moka 3'/27c
dividendų į metė

kai popierio nebuvo žmonės nėtojai yra atradę miesteliu
jau virš 37 metai kaip MUTUAL FEDERAL SA
rašė ant papiruso lapų. Pa su 4,600 gyventojų, kurie
VINGS
and
LOAN ASSOCIATION bendrovė chicagos pi
Dar kokį trejetą šimtų !
piruso nendrė augo Egipto visi buvo tik trijų šeimų na
liečiams
ir įvairioms draugijoms gelbsti saugiai, pelnir
metų prieš Kristų graikų iš
gai ir planingai didinti savo kapitalą, šioje bendrovėje
vandenyse ir egiptiečiai tu riai.
minčius Aristotelis yra pa
kiekvienas taupo, kaip jam parankiausia: vieni taupo po
Dauguma gyventojų —
rėjo iš to nemažą pelną. Kar
sakęs:
penkis ar dešimtį dolerių į mėnesį, kiti kas savaitę. Datą su egiptiečiais susipyko mahome orai ir nekartą g?
— Afrika vis mums atneoar yra tikrai geras laikas jums pradėti taupyti Mutual
Pergano karalius ir jie nu Įima pamatyti vyrus au smė
Federal Savings and Loan bendrovėje.
kša ką nors naujo”.
stojo pardavinėti papiruso liuota kakta ir nosimi —
Dabar mums Afrika atne-! lapus. Pergamo žmonės pi jie meldėsi, veidu paliesda
MUTUAL FEDERAL SAVINGS and LOAN AS
šė ypatingą staigmeną ir kliuvo į tikrą bėdą. Tačiau mi žemę. Keliautojams dar
SOCIATION ir šiais karo laikais duoda paskolas namų fi
nansavimui ilgiems metams, žemu nuošimčiu ir mažais mė
mes su dideliu įtempimu se greit jie surado išeitį: ėmė tenka Egipte matyti laidotu
( "Draugas' Acme telephoto l
nesiniais mokesčiais. Tūkstančiai Chicagiečių šioje ben
kame pranešimus, kaip fara gražiai, švariai išdirbti li ves, kur moterys iškeldamos
Herman Neubauer (ka:rėje), vienas .aštuonių areštuo drovėje perka United States War Bonds ir Stamps.
onų ir piramydžių šalį — E žių ir teliukų kailius ir ant rankas į dangų rėkia kiek tų nacių sabotažninkų, 1938 metais vienam Chicagos vieš
giptą ima užpulti plieninia ,ų rašyti. Jų atradimas ir tik balsas išneša, drauge buty buvo virėju ir ten iš sviesto skulptūrino Betty Ro
Taupymo, namų finansavimo ir Karo Bonų pir
vokiečių ropuonys — tan oavadintas pergamentu. Ir draskydamos savo drabu bertą.
kimo reikalais, lankykitės į — MUTUAL FEDERAL SA
kai. Egiptas, ar kaip vieti dabar labai svarbius doku-; žius ir kasas bei pildamos
VINGS and LOAN ASSOCIATION prie 22-ros ir South
Leavitt Street, lengvai pasiekiama iš visų Chicagos lietu
niai arabai jį šaukia Misr nentus kartais rašo ant per dulkes ant savęs.
vių pakraščiuose kai kur sė ventojai save arabais laiko, vių kolonijų.
^turi 383,000 kvadr. myliv gamento.
Namai daug kur statoma di raštin'nkai, kurie eiliniam nors didžiumoj jie turi se
(SKELB.)
(beveik 5 kart didesnis už
iš plytų, padarytų iš Nilo piliečiui atskleidžia arabiš novės vietinių gyventojų
Illinois) su apie 16 mil. gy Egiptas daug kartų
potvynių atnešto purvo, eru ko rašto paslaptį, ar parašo, kraują. Apsirengimas įvai
ventojų. Platumo (nuo va okupuotas
lėje išdžiovinto. Saulė ten kas reikia. Kitur sėdi bat rus. Turbanai (galvos apri
karų į rytus) Egiptas turi
MĖNESIENOS SPINDULIUOSE
Egiptas jau matė ne vie galingai kaitri. Galima su siuviai. Tik prieik, paduok šalai) žali, raudoni ar kitoki
apie 600 mylių, ilgumo (nuc
ną europiečių antplūdį: jį prasti. kodėl jų senovės tiky ■ batą, palauksi valandėlę ir l — žiūrint ar jau kas aplan
PASIVAŽINĖJIMAI
šiaurės į' pietus) apie 65C
buvo
užkariavę graikai, A- boje saulei buvo skirta taip i jie čia pat prie tavo akių kė pranašo Mahometo miesmylių. Klimatas ten karštas
svarbi vieta.
Šiomis dienomis pradėjo Garsi George Marshall or
pataisys.
| tą Meką, ar dar ne.
ir Egiptas būtų dykuma, jei ’eksandro Didžiojo vedami,
Jie net ir duonutės išsike
-veikti didysis Michigan eže kestrą užprašyta palinks
Kai kur prie tų vietų, kur
Moterys veidą užsidengu ro laivas, City of Grand Ra minti ekskursantus savo
jo nedrėkintų Nilo upė su Egiptą užkariavo arabai, o pa tešlą padėję ant karšto
gausiais kanalais, jei nebū- paskutiniu melu Egipte bu akmens, saulės atokaitoje. darbininkams išmokamos už sios, tik akims paliktas ply pids, kuris kiekvienoj die muzika. City of Grand Ra
mokestys, padėtas didžiulis šys, bet tas uždangalas vi3
| tų vandens oazėse. Truputį vo įsikūrę Napoleono atves
pids laive be to randasi pa
ti
prancūzai.
Moterys
mėgsta
puoštis
akmuo. Gavęs metalini pini eina skystyn, retyn. Bet vis noj važinėja iš Chicagos į
^atgaivina šiaurės vėj?s, kurs
Benton Harbor ir atgal.
togi šoklų salė, gražus val
▼pučia beveik ištisai per sepPrieš D. Karą Egiptas bu
Daugelyje vietų gyveni gą darbininkas trenkta į ak gi gatvėje su moterimi svei
Laivas išvažiuoja 9:45 gomasis kambarys, du ba
y tynetą mėnesių, bet už tat vo turkų valdžioje, bet ka mas tebėra senoviškas, far- menį, pažiūrėt ar tikras, ar kintis nepriseis — jos ne
rai ir didelis saulės denis,
pažinsi, o ji kad ir pažinusi vai. ryte iš savo vietos ša
vasarą iš dykumų plaukia ro metu, kadangi Turkija meriai vartoja dalges, piau- nepadirbtas.
liai Navy Pier. Keliauto kur gražioje vasaros saulu
karštos oro srovės, nešda- kariavo prieš są jung'ninku?, tuvus.
Egiptietės jau labai, la nesveikins — jai nepritinka. jams duodama trys valan tėje galima praleisti daug
mos debesis dulkių, karšto tai Egiptą savo globon pa
Moterys mėgsta puoštis. bai seniai moka dažyti vei Moterys operoje atskirai
dos pasilinksminimui įvai linksmų valandų. Taipgi lai
smėlio.
ėmė anglai, bet nuo 1922 m. Apaikabinėja karoliais, k? i dus. pasigražinti dažais ir uždarytos
riose pakraščių rezortose. ve yra įtaisyta vietos 400
•
anglai sutiko, kad Egiptas kurios įsiveria dailias gran milteliais. Pudravimosi ma
Egiptas, ypač Kairas turi Grįžta atgal į Chicagą apie žmonėms permiegoti, jei
pasiskelbtų nepriklausomu. dis į nosį. Moterys, o net ir da gal būt ir gavo pradžią
Vokiečiams pakvipo
gražių pastatų. Daug pasta 8:45 vai. vak. Po to laivas prišertų reikalas.
1936 metų sutartimi Egip- , vyrai mėgsta naštas ant gal Egipte.
Egipto cibuliai
Norintieji pasinaudoti vi
tė Khedive Ismail. Jis pasi išvažiuoja vadinamam mė
tas leido Anglijai, kaip są vos nešti. Neretai galima
ruošė Suezo kanalo atidary nesienos spinduliuose pasi sais šiais patogumais ir MiSuprantama, kad tokios?, jungininkei laikyti Suezo pama’yti egiptietę net kūdi Prof. Pakštas buvo Egipte
gamtos sąlygose Egipte miš kanalo apsaugai 10,000 ka kį į krepšį įsidėjusią, o krep
Kai buvau pradėjęs rašy mui, kada atvažiavo iš Lon važinėjimui nuo 9:30 vai. chgan ežere atšvęsti dieną
kų kaip ir nėra, o už tatai rių armiją su 400 lėktuvų. šį — ant galvos ir taip sau ti šį straipsnį ir širdyje dū dono karalienė Viktorija, iš vak. iki vidurnakčio. Tai nuo kaitros, tesikreipia į —
|ir laukinių gyvulių nedaug. Ilgainiui Egiptas tikėjosi gražiai beeinančią. Ištekė savau, kad vis nerandu me Paryžiaus — Prancūzijou bus vienintėlis Chicagos ek • Cleveland & Buffalo TranPaupiais ganosi antilopės, gauti pilną nepriklausomy damos egiptietės mėgsta džiagos, kokios norėčiau, pra prezidentas. Statė rūmus — skursijos laivas šiais me ■ šit Co., 333 No. Michigan
Ta tais. Laivas specialiai su Avenue, Chicago, III.
jo kraštą slankioja lapės ir bę, bet ir anglų globoje bū gausiai apsirūpinti brangiais sivėrė durys ir įžengė prof. norėdamas pasirodyti.
proga
buvo
užsakyta
pas
tvarkytas, ir turi visus pa
įienos, namuose gi laiko ku
dami egiptiečiai turėjo daug papuošalais. Jei jos atsiski Pakštas.
Verdį
sukurti
naują
operą
pranugarius, asilus, arklius, laisvės.
togumus keleiviams.
SKELBKITES “DRAUGE’
— Labai džiaugiuosi, pro
ria nuo vyro, tie papuoša
—
Aidą.
raguočius ir avis. Nile —
fesoriau, kamuojuos aš su
lai lieka joms.
dėtomis knibžda krokodilai,
Oras, saule, maistas stip
Išviršinis švarumas yra
tuo Egiptu. Tamsta, rodos,
Kaire operos rūmai gra
Gyventojai kalba arabiš
rurie prie progos nė žmo
tenai buvote. Papasakokite žūs. Moterims — atskiros kilnūs jausmai, dorybių vyk vidujinio tyrumo laidas,
gienos neatsisako paragau kai ir turi daug keistų pa
Miestų gatvės Egipte jud ką nors!
ložės, uždengtos net ir iš rina kūną; sveikos mintys,
( uc e )
ti. >
pročių. Dažnai pasitaiko ve rios ir margos. Pamatysi iš
— Esu dvi savaiti išgy pryšakio su tokiomis da liai dymas stiprina sielą.
I
Iš augalų tai ten yra ne dybų tarp artimų giminai namo bekyšančią vėliavą su venęs Kaire ir apylinkėse, — išpiaustytomis lentomis. Čia
Kaip negalima kaiti gele ma • Išauklėti gero budo be
mažai datulių palmių, aka čių, tarp brolių vaikų. Tyri mėnuliu ir žvaigždėmis, gat- pasakojo profesorius. — Gy- jos gali gaubtuvus karštyje žies be ugnies, taip negali- i tikėjimo.
nusiimti, laisviau jaustis —
cijų. Žmonės augina maišą,
kviečius, ryžius, cukrines1
jų vyrai nemato.
švendres, nemažai atsimena
u
— Kodėl Egipto moterys
me, kaip žydai Mozės išvestaip dangstosi, slapstosi?
|ti iš Egipto į Palestiną be
— Ir aš to paties paklau
keliaudami per tyrus pasii
Ir Šiais Metais Spausdina
siau kartą vieno rimto, die
lgo... Egipto cibulių, o da
bar tie c buliai vokiečiams
voto turko, — pasakojo pro
LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ
fesorius. — Turkas pasakė
pakvipo. Egiptas net gi tu
savo nuomonę: “Moteris men
ri savo žibalo šaltinius. Į
Užsienį be medvilnės ir grū
gerbiame, nenorime, kad jos
dų gabena dar kiaušinius ir
būtų auka kokių žvalių i.»
*
/
cigaretes. Visi šitie dalykai j
kių. Jos nenuskriaustos —
IR
vokiečiams labai malonūs už i
jos mato, akys rcužd2ngtcn.
^tat jie ir pradeda užplūsti
Kai dėl daugpatystės, t a i
Egiptą, drauge su patvins
pas mus ji yra, kaip Maho
tančiu Nilu (toje upėje pot
meto leista. Me3 atvirai tu
vyniai paprastai būna liepos
rime daug žmonų, kam veid
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
mainiauti, kaip Europoje..."
mėnesyje).
KALĖDOMS.
1 Bet dabar ir patys rytiečiai
^Raitas ant avių kailių
eina prie monogaminės mo
Egipto vardas paeina nuo
Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo"
terystės (viena žmona). Mu
1913 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
graikų žodžio — aigyptos,
ziejai Egipte — milžiniški.
mus i “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
kas reiškia — tamsus, pas
Muziejuje yra Tutankharrotelės kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
laptingas. Aigipto praeiti’
no kapas, jo palaikai sudėti
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1913 m.
turi daug paslaptingų daly
į 3 aukso grabus. Yra daik
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam
("Draugai” Acme telephoto;
kų. Tai juk jeroglifų, mumi
tų, dažytų prieš 4,000 metų
skaitytojui uždyką! Neskaitytojas moka
jų, sfinksų kraštas. Tos ša Prieš apleisiant Ameriką Anglijos min'atras pirmininkas Churchill (dešinėje) gavo ir spalvos dar nenubluku
25c.
lies istorija siekia apie 10,- progos stebėti U. 8. armijos parašiutininkų demonstraciją padangėse Port Jackson, S. sios. Taip dažyti dabar ne
Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos
C. Su Churchilliu yra brig. gen. W. C. Lee. Ministras pirmininkas ant galvos laiko iš mokama.
000 metų.
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi
Egipto praeitis turi daug kėlęs armijos radijo instrumentą, vadinamą “vvalkie-talkie”. (Photo passed by War I s
visiškai naujas!
(Nukelta į 6 pusi.)
J vaizdžių smulkmenų. Pavyz., Department).
Karšto smėlio debesys

J

Keisti

papročiai

Gatvės

gyvenimas

"DRAUGAS1

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

1943 M. KALENDORIŲ

"kaip atsirado pergamentas:

D R

o

Kraštas, j kurį įsibriovė Rommel kariai

Ketvirtadienis, liepos 2,1942

LĖKTUVAI PRIEŠ TANKUS

PILIETYBĖS REIKALAIS
Rašo: Viktoras Balanda

(Atkelta iš 5 pusi.)
Vaišės pas patriarchą

Apsiginklavimas

Egiptas karui ruošėsi: įvesta privaloma karo tarny
ba vyrams tarp 19 ir 27 me
tų. Prieš šio karo pradžią
Egipto armija susidėjo iš
22,560 žmoaiių. Lėktuvų jie
turėjo tik 67, bet iki 1944
metų nusistatę įsigyti 500.
Apsigynimo taryba nuspren
dė pastatyti laivyną iš 36
laivų.

Egiptiečiai susigyvenę su
anglų-prancūzų kultūra. Gat.
vių vardai šalia arabiško,
užrašyta angliškai ir pran
cūziškai. Valdiškose mokyk
lose — anglų kalba, o visuo
menė linksta prie prancūzų
kalbos. Atsidarė dirva pran
cūzų misijonieriams ir jin
čia pristeigė daug mokyklų. Egiptas Čikagoje

— Yra daug gabių žmo
nių. Sutikau. — pasakojo to
liau prof. Pakštas, — vieną
profesorių, kurs buvo aklas.
o profesoriavo. Jis mokėjo
iš atminties pasakyti knygų
ištraukas, kurios užimtų apie 1,000 puslapius.
Įstaigose būna visi su kepuraitėmis — feskomis, ki,
.
y.
taip — nepagarba. Švenčia

Jei norėtumėte Egiptą pa
matyti Čikagoje, nueikite į
Field muziejų. Nulipę laip
tais žemyn čia tamsiame
kambarėlyje pamatysite mumiją su atlapa galva. Tik
neišsigąskite, kai ji sukeliosis į šalis. Stebėkite, kaip
ji atrodo X spindulių per
šviesta. Ta proga prisimin..
, , „ . ,
,
kitę, kad Egipte per dideles
„
’
, .
. . , ,
šventes, kai susirinkdavo
svečiai į dideles puotas, stai
ga atsidarydavo salės durys
ir vergai įnešdavo mumiją
(drobėmis apvyniotą balzamuotą numirėlio kūną). Ją
nešiodavo piliai puotaujančių stalus, sakydami:

penktadienį. Yra dalis gy
ventojų koptų — katalikų.
Jų pamaldos įvairios. Teko
jose dalyvauti ir jų mišiolą
vartyti. Kur kbnįgas skaito
— koptiškai, o kur gieda —
arabiškai, žmonių supranta
ma kalba. Palydovai nusive
— Žiūrėkite į šį numirėlį,
dė mane pas patriarchą. Ma
lonus žmogus. Pas jį visada kurią dieną ir jūs būsit į jį
ant stalo kava, svečiai mie- panašūs
lai laukiami, kas užeina —i Kraujo ašaros
vaišinamas. Maloni atmosfe-,
Atsisveikindami su f arara tarp tų katalikų dvasiškių. Patriarchas puikiai kal-Įonų žeme prisiminkime egipi tiečių priežodį:
ba prancūziškai.
— Neprivalai juoktis kam
nors verkiant, nei verkti,
Egipto vyrai grumsis
kam nors juokiantis”.
su naciais

Piramydžių šaly sprogsta
— Kaip jums rodos, pro bombos, egiptiečiai verkia
fesoriau, kaip seksis žygiuot kraujo ašaromis ir mes juos
per Egiptą?
atjaučiame.
K. J. Prunskis
— Atrodo, kad kuo giliau
jie veršis į Egiptą, tuo bus
sunkiau. Ir Egiptas pasiprie
šins. Egiptas, kad ir su An
glija, bet nekariauna už sa
vo ribų, tačiau viduje — gin
sis. Kariuomenė nedidelė, bet
ginkluota. Egiptiečiai jaučia,
kad vokiečių pergalė reikš
tų Egipto nepriklausomybės
yOU,Too,
žlugimą. Įeitų nauja kalba,
nauja kultūra, prie kurios
CAN SINK U-(30ATS
» Buy *■
egiptiečiai neturi palinkimo,
— baigė prof. Pakštas.

United State War Sa»inqs Bond, u^tamp

i Tas įrodymas, kad čia gy
venai, turi būti toks: darbPrašant pilietybės: pirmų
.
.. r
davio paliudymas, prie bažarba antrų popierų, Chica-i
.._ _ , _
r
,
i nyčios ar draugijos priklaugoj, štai, kas reikia daryti.
symas. O jei tas negalima,
Jeigu galima, tai asmeniai
pasitenkinama ir dviejų žmo
nuvykti į naująjį Post Office,
nių liūdymu, kurie pareiš
kurs randasi prie Canal ir
kia, jog žino, kad gyveni AVan Buren gatvių. Jeigu as
merikoj nuo, arba prieš lie
meniai negalima, tada rei
pos 1, 1924 metais. Toks
kia parašyti laiškas ir taip
liūdymas turi būti patvir
užadresuoti:
Immigration
tintas abiejų liudininkų ir
and Naturalization Commission, Room 702 - New Post notaro a"tsPaud!lOffice Building, Canal and
Imant pirmas popieras neVan Buren Sts., Chicago, III. j statoma jokio klausimo. Bet
Laiške reikia pažymėti, ku- priėjus prie antrų pop:erų,
lioms popieroms: pirmoms būsimas pilietis truputį klau
c DlMUgUd
ar antroms nori blank o s, sinėjamas. Tat šia proga suVokiečių Stuka nardą bombanešiai atakuoja britų tankas Mersa Matruh fronte, E- taipgi reikia parašyti savo sipažinkim su klausimu, kugipte. U. S. lakūnai dabar ten tokiu būdu atsimoka vokieč ams. (Photo passed by cen- vardą ir tikrą adresą. Po ris dažnai pastatomas aplisor and radioed from Cairo).
dviejų ar trijų dienų gausi-1 kantui:
STRAIPSNIS 7

site blankas.

Vyskupai paskyrė 50,090 dol.
belaisviams padėti Japonijoje
J. A. Valstybių katalikų
vyskupų Greitosios Pagalbos ir Pašalpos komitetas
paskutinėmis dienomis pas
kyrė 50,000 dolerių .kokiu
nors būdu padėti amerikie
čiams belaisviams Japonijo
je, pranešė šio komiteto pir
mininkas Detroito arkivys
kupa3 E. Mooney. Be to,
25,000 dolerių skirta netikė
tumams Havajų salose ir
10,000 dol. Maltos gyvento
jų sušelpimui.
Sutraukus krūvon anks
čiau komiteto skirtus 300,000 dol. šelpti lenkus tremti
nius Rusijoje, 10,000 dol.
nukentėjusiems nuo karo
lietuviams ir 20,000 dol. slo
vėnų pagalbai, išviso suvar
tota 215,000 dol. Praeitais
metais tokiems pat tikslams
vyskupų komitetas buvo paskirstęs daugiau kaip vieną
milijoną dolerių.

Belaisviams Japonijoje pa
dėti skirtus 50.000 dol. vys
kupų komitetas pasiuntė
Šventajam Sostui. Tuo rei
kalu Vatikanas kreipsis į
apaštališką delegatą. Tokijoj arkivyskupą P. Marella,

kuriam gal pas'seks ten susitarti su japonų vyriausybe, kad minėtą sumą būtų
galima suvartoti amerikieč'ų belaisvių naudai. Šiame
atsitikime neapsiribuojama
padėti vien belaisviams katalikams, bet visiems be jo
kio skirtumo belaisviams
amerikiečiams 50,000 dol.
bus išleista ne tik religi-

niams daiktams, bet maistui, tabakui, knygoms, atletinei medžiagai ir kitokiems
būtiniems belaisvių reikalams.
Havajų saloms paskirti
25.000 dol. pavedama Honolulu vyskupo J. J. Sweeney
nuožiūrai. Arkivyskupas tą
sumą pavartos brolių ir se
serų mokytojų šelpimui, nes
karo metu visos mokyklos
ten uždarytos ir iš to šalti
Ar žinai, kad
nio šiandie neturima jokių
Pirmas žvėris Lincoln pajamų. Be to nukentėję
park žvėrynui buvo nup'rk- nuo karo pasauliečiai bus
tas 1874 metais. Tai buvo sušelpti, kuriems reikalinga
meškiukas. Užmokėta $10.00. pašalinė pagalba.
00.
Malta yra žinoma kaip
katalikiškiausia britų impešįmet suėjo 50 metų, kai | rijos dalis. 10,000 dol. auka
kun. A. Milukas buvo redak- pavedama tos salos arkivys
toriam “Vienybės Lietuvnin- kupo nuožiūrai. Prieš šį ka
kų” (dabartinės ‘Vienybės’). rą Maltoje buvo apie 15,500
Laikraščio pakra'pa tais me gyvenamų namų, 70 bažnytais buvo virai kitokia, negu čių, 18 vienuolynų, 28 mokyklos ir 8 ligoninės, šian
dahar.
die kone viskas išgriauta
PLATINKITE “DRAUGĄ’
oro atakomis.

Klausimas: Kas leidžia įGavus blanką, jei gali — statymus Illinois valstybei?
pats išpildyk, o jei negali, (Who m akės the laws for
tai paprašyk savo draugo, the statė of Illinois?)
Atsakymas: Valstybės lekurs gali. Blankoj turi būti
gislatūra
(seimelis) leidžia
atsakyta į kiekvieną klau
simą. Jei nebus atsakyta, tai įstatymus Illinois valst. (The
I blanka bus grąžinama atgal statė legislature makes the
patariant pilnai išpildyti laws for the statė of Illi
jeį blanka bus pilnai išpil nois).
Jei kam sunku būtų pilnai
dyta ir pasiųsta su trimis
Į paveikslais ir Money Orde- anglų kalba atsakyti, jei
riu $2.50 sumai, daugiau aplikantas į tą klausimą at
nieko nereik:a, vien tik lauk- sakys: “State leg'slature”,
ti iki pašauks. Prašant ant tai bus labai gerai atsakyta.
Antroms popieroms gaurų popierų, su blanka reikia pasiųsti ir pirmas popie- ti, be to, reikia turėti dar
du liudininkai, kurie būsimą
ras
Pilietybei gauti, daugiau- pilietį pažįsta mažiausia per
šia vargo sudaro nežinoji- pastaruosius penkis metus
mas laivo vardo, kuriuo ir kur'e būsimą pilietį mažmogus atplaukė; nežinoji tė, bent kartą į mėnesį. Šie
mas metų ir mėnesio dienos. liudininkai privalo rekomenkada ir per kur atvažiavo į duoti naują pilietį, kaipo geAmeriką. Žinant metus, mė- rą žmogų. Valdžios akimis
nėšio dieną ir kokiame mies žiūrint, liudininkų užduotis
te išlipo iš laivo, to laivo yra gana svarbi. Stebėtis
vardas nėra sunku surasti. tenka, kaip kai kurie liudi
To nežinant, suradimas virs- ninkai liudija, jog su būsita spėliojimu. Nepasisekus mu piliečiu matosi vieni ki
surasti įvažiavimo tokiu spe- tų namuose, bent kartą į sa
liojančiu būdu, tada valdžiai vaitę, o kaip paklausia kur
reikia užmokėti $28.00 ir į- Į būsimas pilietis gyvena, tai
rodyti raštu, kad čia gyveni nei vienas, nei kitas nežino
nuo liepos 1, 1924 metų. Ta- adreso. Tik dėka gerumui
da valdžia sudaro rekordus valdžios atstovų, kad jie toir gauni pilietybės popieras. kių liudininkų neprašalina.
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PIRMAS METINIS PIKNIKAS I i I
— rengia —

Liepos 4 ir 5 dienomis, 1942 metais
HEALTH Y, VVEALTHY AND WISE!

DAN’S HILL TOP INN IR BRUNO’S CLUB
GRAŽIAME

)A WATER
COUNTEC IN—
SPECTION 15
DONE PRINCIPALLY
TOLEAONTHE CARE
GIVEN THE GLAS5E5
ANDTHEUSEOF
AOJLTEPATED
FPUIT
FLAVOaSZ

PIKNIKAMS

Rou

Būkite visi ir visos, nes turėsite progą praleisti labai
gerą ir linksmą laiką tarp gamtos grožybių.

♦7

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

DISTRIBUTOR

OF
OR DISEASE OF THE

HEART MUSCLE
OCCURRSIN D)FFERJENT FORAA5..
NOTABLV AFTEP.
ACUTE DI5EASES
LIKĘ D1PTHERIA.'!.’

ndti'P

Taipogi pranešame, kad turime dar gerų dienų dėl piknikų
parengimų.
Atsišaukite asmeniškai arba telefonu — Willpw
Springs, 1027.
Savininkas, DAN SMITH

LEO NORKUS, Jr.
Mvocacditis

0>

DARŽE

8228 Keane Avenue................... Willow Springs, Illinois

Ambrosia & Neclar
BEERS
Urmo (wbolesale) 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

Cruise in Cool Comfort Across the Lake
• • • to Michigan’s Sunny Shores

m

the Great White Ali-Steel Floating Palace—nearly a block longl

Relax. Oet away for a cool, gloriou*. refreshing day . . . have the time of your life
on ship and on shore. Meet new friends; see
new sights; enjoy new thrills on the great
white S S. CITY OF GRAND RAPIDSI
Comfortable chairs on the Sky Deck, Lido
Deck- fourthady decks.inall.plus 200staterooms for quiet naps. Marine Bar—Old
English Cocktail Lounge—cafeteria— free
picnic-lunch tables. Dancetothelively tunes
of George Marshall's VVest Coast Orchestra.
Three fun-filled hours ashore at Benton
Harbor, St. Joe—swimming, sightseeing, all
lummer sportą ... a hundred happy. refreshing miles on Lake Michigan’s cool blue
waters. It’s a bargain cruise—a lot for a
little—so get going on your plans right now!
MOONLIOHT OUISIS nlghtly Cool 0« on ths wlde,
roomy dackt, s grsnd t onlc sftsr s bosy dsy Oanclng frss.

DAYTIME CRUISES
daili
L». Novy Pim . . 9:45 A M
R». Novy Pio» . . »45 P M

Round Trtp, wmI> doyt $2 00
Sundoy and Holidayt $2 50
CAiMroa 5 ra

lt

(To. lodinta.)
Aa/( tara

* * *
MOONIIGHT CRUISES

NIGHTLr
Lv 9:30 P M.

Rt Mldnlpht

W.»U Nigkft................... (Sc
Sotvrday and Holidayt $1 00
(T««

<Sp«W 4r«bw ihwf ton r/lraet
*•

at kaa
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PITTSBURGHIRAPYL1NKESE
Lietuviu Diena
Stebėtinas, bet teisingas
dalykas, kad žmonijos nuo
monė yra natūrali svarstyklė, kuri nustato dalykų ver
tę ir svarbą. Faktas, kad
Pittsburgh lietuviai, jau per
daug metų, vertina Lietuvių
Dieną ir laiko ją, kaipo vie
ną svarbiausių metinių nuotikių. Pittsburgh kunigų sva
jone buvo — turėti nors vie
ną centrą, kuris būtų nau
dingas visuomenei, Dievui ir
Tautai. Pasitarė su inteli
gentais, su didžiulėmis or !
ganizacijomis, kaip SLRKA,
Katalikų Federacija ir vien
balsiai nutarė — Lietuvių
Dieną, skirdami visą gau

TOVVN OF LAKE LIETUVIAI PASIŽYMĖJO

1,095,016 dol.
surinkta ŪSO fondui

tąjį pelną seserims Šv. Pran
ciškaus.
šįmet Lietuvių Diena bus
liepos 4 dieną (jeigu būtų
lietus, bus perkelta į sekma
dienį) seserų parke, Mt. Providence.
Susisiekimas akademijos
autobusu nuo street car į
vienuolyno parką, nuo de
šimtos valandos ryto. šv.
Mišios bus 11 valandą, kop
lytėlėje. Jas laikys kun. J.
Skripkus. Šilti ir šalti už
kandžiai bus akademijos ka
teteri joje.
4 valandą popiet prisidės
Šv. Vardo draugija Šv. Kryžiaus parapijoj, Town of La ke. Virš 50 nuoš. narių dalyvavo praėjusią savaitę vy
kalbos, šokiai, programa.
Kalbės kun. A. Karužiškis rams rekolekcijose Mayslake sudarydami didžiausią iš vis ų tautų grupę. Rekolekcijas vedė kun. Jos. Forst, O.F.M.,
ir kiti. Lauksime visų ir vi ir kun. Leonard, O.F.M. Run. Adominas, Šv. Kryžiaus para pijos vikaras yra draugijos dvasios vadas.
sus gražiai priimsime.
Rengimo Komisija

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Žinios apie Vyčiu
pikniką
'

Išvažiavimas gražiai
pavyko

Pirmadienį laikytam Vy
čių Dienos komisijos susirinkime padaryta galutiniai
patvarkymai Vyčių Dienai,
Vytauto parke liepos 4 d.
Viskas priruošta ir tikimės, jog publika įsigys tikietus iš anksto nuo biznierių savo apylinkėse. Kurie
neturės tikieto, neturės pro
gos dalyvauti laimėjime, ku
rie eis kas valandą. Surprizas laimėjimo bus šioks: du
karo bonai už dvidešimts
penkis dolerius ir vienas už
penkiasdešimts dolerių, šie
bonai leidžiama lėšomis Chicago apskrities. Be tų' bonų
bus daug kitokių dovanų laimėjimui.
Dienos tvarka bus sekauti: Vartai bus atidaryti
11:30 valandą ryto. Vėliavos pakėlimas bus lygiai 12
valandą. Orkestras pridės
griežti 2:30 valandą pop.et.
Smagią muziką ves ir grieš
ciceriečių produktas, tai yra
“Fritz Eddie”, arba Pranas
Barcius, kaip daugelis jį pažįsta. Kalbos sveikinimai
bus 6 vai.
Tadgi gerbiamoji visuome
nė lauksime atsilankant į
Lietuvos Vyčių tradicinę
dieną
*
SB
-------------------- * ?

Cicero. — Marijonų Ben
dradarbių 21-mas skyrius
praeitą sekmadienį . Labdarių ūkį turėjo labai gražų
linksmą ir, be abejonės, sekmingą išvažiavimą parapijos
naudai. Diena pasitaikė pusėtinai šilta, o jau tų žmonių privažiavo tiek, kad atrodė pilnas miškas, kaip bi
čių avily. Skyrius, rengimo
komisija su savo gabiąja ir
maloniąja pirmininke Vale
rįja Mozeriene, ištikrųjų nemažai prakaito ir vargo panešė. Bet už tai gerieji piknikieriai, gražiai parėmė jų
sunkią darbuotę. Prie sunkiaušio darbo darbavosi jaunosios kartos darbininkai —
Juozaitis ir Jakštaitė, kurie
dirbo, iš širdies, matėsi labai pavargę. Gerosios šeimininkės — Juozaitienė, Rimkienė, Braunienė, Jakštienė
įr daugelis kitų, kurių vardų neatmenu, vaišino malonius svetelius skaniais užkandžiais. Na, o tų svečių
buvo iš visur, ne vien tik
ciceriečiai, bulvariškiai, bet
ir čikagiečiai, o jų tarpe ir
kunigų — D. Mozeris, A.
Dambrauskas, J. Paškauskas, Grinius, varg. Mondeika su savo choristais, biznierius Putrimas ir daugelis
kitų.

Studentu ir
Profesionalų seimas

I

Garbė Marijonų Bendra
darbių 21-mam skyriui, renA. L. K. Studentų'ir Pro-! gim0 komisijai ir pirmininfesionalų Sąjungos seimas kei V' Mozerienei, kad taip
pirmą kartą įvyks Chicago- ------------------------------------je. Chicagos ir artimųjų
miestų studentai bei profe
sionalai turėtų pasistengti
kiek galima skaitlingiau da
SVAIGINANČIŲ OfiRTMŲ VAR
lyvauti, nes negalime tikė TOTOJAI
tankini kenkti skausmus
nerviškumo,
dr bulio.
nemigos.
tis daug atstovų dėl kiro .'kmiHtnn
nr silpnumo kolų (nep
h nr rbeumatlzmo), tankini vi
meto susisiekimo suvaržy ilt
dų lul užkietėja ar perdaug iluosAl-dlea skausmu*. Vartotoja*
mų. Seimas įvyks rugpiūčio nfis.
Ir annklnl galt pradėti negirdėtus
balana glrdttl, jai al’dlntl n'būtus
mėn. 1 ir 2 dd., šeštadienį dR'ktu*
ar kalbėti su gavimi.
ir sekmadienį, Morrison Ho VI-MIN pagelbsti npgn Sti mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
tel, 19 W. Madison Str. Sei lų vartotojai tankini kenčia. Tai
yra Ina trūkumas kuria pr veda
mo bankietas įvyks sekma prie kenkimo i ervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN yra vartoja
dienio vakare 8 valandą Mor mas ir rekomenduojam ia įimtų.
VI-MIN nėra nuUdingaa Ir nepri
rison viešbučio gražiojoje vedė
prie blogo |pr tlmo. Pamė
ginkite ir “posloklae ant savo ko
Murai salėje. Buvome susi jų
” greitai.
kapsules galinta gauti Ir
tarę seimą šaukti Interna- VI-MIN
per paltų, prla'unčlant pinigus,
arba C. O. D.
tioml House patalpose, bet Bonkutė au
«0 VI-MIN kapaillų
kainuoja $2.00
pasirodė, kad tenai bus už Bonkutė au
110 VI-MIN kapsulių
kainuoja $3 (0.
imta "coast guards” mokyk
Para:duoda tiktai jJMe:
lai, todėl užsakėme vietą vi- STEVEN’S PHARMACY
durmiestyje didžiau šiame »O3 W. fl.trrl Street. Tel. KXO. 15
CHICAGO, ILL.
Chicagos viešbutyje.

Nervous? Shaky!
No Pep?

Labdarybės direktorių j Graikija kovoja
pnes nacius
susirinkimas

Iki vakar Chicagoj 1,095,016 dol. surinkta ŪSO fon
dui. Miesto kvota yra 1,749,432 dol. Tikimasi šią savaitę
gerokai pasistumti pirmyn.

Susirinkime':
Cicero. — šį vakarą, lie
pos 2 d. 7:30 valandą para
pijos salėje įvyks Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių susirin
kimas. Skyriius valdyba
nuoširdžiai kviečia visus na
rius atsilankyti. Bus patiek
tas pereito sekmadienio įvy
kusio pikniko raportas. Taip
gi reiks svarstyti i r kiti
svarbūs reikalai.
Valdyba

Mėgiamiausia daina

CRANE

COAL

CO.

Pastaruoju laiku pastebė
ta, kad mėgiamiausia popu
Agentai pardavime
Chicagos L. R. Kat. LabGraikijos tremtinės vy- liari daina yra “Sonny Boy”,
BERWIND GENUINE POCAHONTAS
daringos Sąjungos direkto- riausybės premieras Emma- kurios parauota 2,200,000
Kol dabartinis stakas dar neišparduorių susirinkimas įvyks ket- nuelis Tsouderos, kurs vieši kopijų.
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
virtadienį, liepos 2 d. 8 vai. Chicagoj, pareiškia,
kad
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
vak. Šv. Kryžiaus parap. sa graikai savo tėvynėj aktua
kelio karo jums:
Teisman pašauktas Tho
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
lėj. Visi direktoriai malonė liai kovoja prieš vokiečius
mas Lamb, 20 m. amž., kal
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai $8.40
kite laiku atvykti.
nacius ir italus fašistus, ku
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
tinamas vėliavos nuo stiebo
Nut. raštininkas rie Graikiją okupuoją, kraš
Pečiams
dydžio — Tikras Bargenas.......... ”8.65
nuplėšimu. Teisėjas pasiūlė
tą plėšia ir gyventojus badu
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A CA
jį nebausti, jei jis įstos karo
marina.
kepimui
pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. O V
tarnybon.
Vyrai rengia pikniką
Anot jo, graikai studen5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
dentai
ypač
daug
veikia
Marųuette Park. — Šį sek
SKAITYKITE “DRAUGĄ’
prieš
okupantus.
Jie
dažnai
madienį, liepos 5 d. Šv. Var
do draugija rengia pikniką sprogdina, arba nuo bėgių
f
gražiame privačiame darže- nuverčia traukinius, kuriais
WHOLESALE
-70"
lyje Worth Grove, 6600 W. Įvežami okupantų kariai. Sta
VVHOLESALE
LIQUOR
111 gatvė (Du blokai už to daugybę įvairių kliūčių
ĮSTAIGA
Ridgeland Avė.).
;okupantų žygiams.
FURNITURE
Viską rengia vieni vyrai.
BROKER
Kas sutrumpina man laiBus skanaus valgio, gėrimo,
lst ('žiojame
dainų ir šokiai. Lauks tik ką? Darbas. O kas neapsaDining Room Sets — Parlor
,x> v i -ų
Chicago.
Sets
— Bedroom-Sets — Rūgs
jūsų atsilankymo ir tikrina, komai jį prailgina? Tingi— Radios — Refrigerators —
kad visi bus patenkinti jų nystė. (Goethe).
VVashers — Mangels — and
šeimynišku išvažiavimu.
_ ..
REMKITE
D. K.

sumaniai ir gražiai pra
vedė išvažiavimą, kurio pel
nas skiriamas parapijos nau
dai. Be abejo, klebonas kun.
Ig. Albavičius bus labai dė
kingas Marijonų Bendradar
bių skyriui ir visiems, ku
rie tik padėjo, parėmė gra
žų darbą.
Buvęs

S E N.y
LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

Listen to

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

BOUIJEVARD 0014

WH1P

1IM MlMTeka <Te» ef »e DklR

SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
Yards 2588

items.

AL£X ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago

Every Saturday, 1 to 2 P. M.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

1711 W. 47th St.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

TUGOSLAV FOLK MUSIC

STATION

advertised

Nationally

N. KANTER, sav.

Telefonas:

Featuring a Program of

Stovės.

Telefonas — REPUBLIC 6051

DIDELIS IŠPARDAVIMAS ,MI Sf
M1LZIMŠKO STAKO MI ŽIBA

LINIŲ INSTRUMENTŲ.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠP.VRDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI,
SAXAPHONES,
U LU
TES su “cases” — $35.00, $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI. RPANIŠKI MANDOLINAI. BANJOS.
SM I IKOS. TENOR BANJOS —
$6 50. $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $150.00. BASO I?.DENliALAS — $12.00. SMK'ELAI
SMUIKOMS.
STItlUNlNINI.VMS BASAMS,
VIOLAS
ir
(’ELI.O — $1.50, $3.00. $5.00.
$10.10 Ir $15.00. Striūnos <161 vi
sų virlmlnėtų instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.50. $35.00. $50.00. PEDAI-S.
HI BOYS,
CTMBOL8.
DRIM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brase ir “reed” instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
PHONOORAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams.
Trlūboms.
Saxaphones,
Smuikams lr Oultarams.
GOLDSTEIN’S MUSIC SIKM*
014 Mnuvell St., Chicago.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR
APYLINKĖS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
■*

Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

— VIENUOLIKTI MĖTAI! SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
J

D A R A R ^ra

------------ ■”...... ...

Geriausias Ląikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! į)

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų Jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILIz. VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOIA. Dėl garažų, porėių, viškų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
*
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

Protection

for vour

TAPKITE

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.

Tel. VICtory 1272

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%- Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ IŠTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

PANAUDOKITE PROG.jL DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

3236 SO. HALSTED ST.

nn att o as

Ketvirtadieni3, liepos 2,1942

SV. KAZIMIERO PAR., CHICAGO HEIGHTS, ILL.,
Sekmad., Liėpos-July 5, 1942
NEPAPRASTAS
ETINIS

VYTAUTO DARŽE

Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon

£

(115th St. tarp Pulaski ir Cicero Av.).

£

£

£

Piknikas

£

£

Kviečiu visus mūsų parapijomis ir prietelius atsilankyti ir praleisti dieną su mumis. Bus smagi muzika, skanūs valgiai ir gėrimai; taigi,
turėsite linksmą užsiėmimą ir smagų laiką. Atsivežkite taipgi ir savo šeimynas ir draugus. - - KLEB. KUN. P. KATAUSKAS ir KOMITETAS.

Chicago arkivyskupijos Šv. Vardo
unija rengiasi demonstracijai

KUR NACIAI AGENTAI IŠLIPO

r

mu

Šventa Valanda įvyks rugsėjo
13 d. Soldier Field, Grant Parke
Chicagos arkivyskupijos
katalikai ir šiemet turės mil
žinišką demonstraciją Sol
dier Field, Grant parke, per
Šv. Vardo draugijų unijos
rengiamą šventą Valandą
rugsėjo 13 dieną.
Šv. Vaardo dr-jų unijos
pildomojo komiteto paskirti
religiniai ir civiliniai vadai
tuo reikalu vakar Palmer
House turėjo pasitarimus.
Kas nutarta, apie tai pas
kiau bus pranešta.
Praeitais metais Šv. Var
do dr-jų unijos surengtoj
Šventoj Valandoj Soldier
Fielde dalyvavo daugiau
kaip 175,000 asmenų. Tikrai
buvo milžiniška katalikų re
liginė ir patrijotizmo de
monstracija pagarbinti Die
vą. Astuoni tūkstančiai ku
nigų ir pasauliečių kryžiaus
pavidalu iškilmingąją proce
sija atžygiavo altoriaus prie
šakyje.

68,251 jaunuoliu
Chicagoj įsiregistravo
81,732 jauni vyrai — 18,
("Draugras" Acme telephoto)
19 ir 20 m. amž., Cook aps
Jūros maudyklės vaizdas, arti Jacksonville, Fla., kur
krity įsiregistravo karinei nacių agentai iš submarino išlipo ir kur paslėpė savo dė
prievolei. Iš to skaičiaus žes su sprogstama j a medžiaga. Tas dėžes FBI agentai at
Chicagos miestui tenka 68,- rado.
251.

Prieš registraciją buvo
manoma, kad čia to amžiaus
jaunuolių rasis gal iki
158,000. Tačiau neatkreipta
dėmesio, kad daug jaunuolių i
I savanoriais įstoję tarnybon.

Du išsisukinėtojai
nuteisti kalėti

Už išssisukinėjimą nuo
drafto federaliniam teisme
nuteisti; James E. Kelly, 26
m. amž., penkeriems metams
kalėti, ir John P. Skach, 24
Armijos lakūnas Įeit. An- m. amž., trejiems metams.
drew Plahetka iš Chicago
žadėjo iš Rytų atskristi į
Chicagą ir šeštadienį Our
Lady of Victory bažnyčioje
susituokti su Miss Adele
Praeitą savaitę penktadie
Ross, 21 m. amž., kuri šie
met baigė Mundelein kolegi nio vakarą nežinomi pikta
dariai smarkiai sužeidė gal
ją
Užvakar jinai gavo žinią j vą apeliacijų teisėjui David
Jcad jos mylimasis lakūnas F. Matchett ties jo namais,
leitenantas ties Seymour, Woodlawn apylinkėje.
Conn., su savo vairuojamu
Piktadariai paspruko. Iki
lėktuvu nukrito ir žuvo.
šioliai
policijai nepavyko jų
Leit. Plahetka mokinosi
Loyolos universitete. Buvo susekti. Tačiau stropiai ieš
•'
25 m. amž. Velionio tėvai gy komi.
vena 4018 Monitor avė.
Waukegane “grand jury”
įkaitino penkis chicagiečius
už įvairius ten sunkius nu
sikaltimus.

Žadėjo šeštadienį
tuoktis; žuvo

Policija neįstengia
susekti piktadariu

Pigesnės butu nuomos
ir tarnyba

Nuo liepos 1 dienos Chica
goj atpigintos butų nuomos
praeito kovo mėnesio lygiu.
Taip pat sumažintos kainos
ir už įvairių rūšių patarnavi
mus. Mieste savo raštinę
atidarė butų nuomų direkto
rius. Raštinė yra 222 W.
Adams gat., kurioj dirba
apie 80 asmenų. Direktorius
yra dr. Earl Dean Howard.
Pranešama, kad Chica
goj pienas dar daugiau pusė
cento kvortai pabrangsiąs.

X Lietuvos Vyčių Chica
goj diena — liepos 4. Tą
dieną ne tik iš Chicago, bet
ir iš apylinkių jaunimas su
važiuoja į Vytauto parką.
Nepasilieka namie ir Vyčių
oldtaimeriai. Visą dieną ai
di muzika, skamba dainos.

Kun. mons. Daniel Byrnes,
Šv. Vardo kunigų komiteto
pirmininkas ir Aplankymo
parapijos rektorius, paskir
tas Šventos Valandos gene
raliniu pirmininku.

Liepos mėnesiui karo bonams
kvota bilijonas dolerių

X V. Insoda perėmė Hob
Nob klubą, prie Route 4-A,
tarp Lemont ir Lockport, ir
pavadino Hi-Ho Inn, kurio
atidarymas įvyko šešt. bir
želio 27 ir 28 dienomis. Yra
graži salė vakarams, pagerb
tuvėms ir vestuvėms ruošti.
X Sylvijos ir augintinės
Valerijos Laurinaičių, Šv.
Kryžiaus parapijos choro na
rių, tėvui mirus, choras už
prašė šv. Mišias už velionio
sielą ir sykiu pareiškė už
uojautą žmonai, sūnums,
dukterims ir giminei.

X B. Valuckas su L. An
tanavičiūte, populere northsaidiete, susituokė praeitą
šeštadienį, šliūbas buvo Šv.
Mykolo bažnyčioj.

X Kun. K. Gečys iš She
nandoah, Pa., rašo “Drau
gui” prašydamas atsiųsti
adresą L. Dubauskienės, ku
ri telegrama iš Sibiro prašo
ją sušelpti. Kun. K. Gečys
X Jonas ir Betty Pilipaussako, kad jis L. Dubauskiekai — naujos šeimos vardas
nę gerai pažįsta. Ji Sibiran
Roselande. Vadinas, Visų
ištremta siu dviem vaikais.
Šventųjų parapijoj, viena šei
ma daugiau. Už dienos, ki
X Prof. K. Pakštas pas
tos įdėsime į “Draugą” at
tarame Ateitininkų draugo
vaizdą šios poros.
vės susirinkime, ižd. A. ČelXAdv. W. E. Tarutis, ku kio bute, skaitė paskaitą ario ofisas randasi adresu pie dabartinę Lietuvos poli
3133 So. Halsted St., išvyks tinę situaciją. Po paskaitos
ta atostogų į Kanadą, kur susirinkusieji nuvyko prie
išbus visą liepos mėnesį. A- ežero ir žaliojoj pievelėj bai
tostogaudamas tikisi pagau gė susirinkimą pasivaišiniti daug žuvies. Adv. Taru mu visokiomis gėrybėmis,
tis nors dar jaunas profe kurių pilną “čemodaną” atsionalas, bet jau pasižymė gabeno A. čelkis. Paskui
žaista, dainuota.
jęs savo profesijoj.
X Leonardas Čepulis, vien
turtis Jono ir Jadvygos Če
pulių, 5526 S. Wolcot Str.,
pranešė tėvams, kad jau ran
dasi už Amerikos ribų. Jis
yra liuosnoriai įstojęs į ma
ry nūs.

Iždo departamento sekre- , Už kiek bonų nupirkta
X Viktoro ir Bronės Kal
torius Henry L. Morgenthau Illinoise per birželį, gal arti
vaičių, toleikiečių sūnus bir
paskelbė, kad karo taupos miausiuoju laiku bus žino
želio 28 d. Šv. Kryžiaus baž
jis ją nugabenęs į krūmokš nyčioje pakrikštytas Vikto
bonų pardavimas liepos mė ma.
nius ir tenai palikęs.
nesį turi būti žymiai padi
ru. Kūmais buvo veikėja ir
dintas. Birželio mėnesį vi
Cathcart yra baigęs Stan- DKK narė Cicienienė ir B. PERSKAITĘ “DRAUGI”,
DUOKITE JĮ KITIEMS
sai šaliai kvota buvo 800
ford universitetą.
Rakauskas.
milijonų dol. Liepos mėne
sį bus vienas bilijonas dole
rių.
Lake apskrities “grand
Iš to tenka Nevv Yorko
jury” Waukegane įkaitino
valstybei liepos mėnesį ka laivyno “chief petty offi
ro bonų parduoti už 171,- cer” Franklin Cathcart III
596,000 dol. Illinois — 84,- Miss Thoreid Arną Larson,
925,000 dol. Paskui seka pa 26 m. amž., nužudymu.
eiliui Pennsylvania, CaliforMiss Larson andai netoli
nia, Ohio ir Massachusetts
Waukegano,
kur jis gyveno,
valstybės.
Minėtos naujo kvotos rasta sunkiai sužeista ir
$1000.00 U. S. WAR BONAIS
remiamos atsižvelgus į vals pamesta. Jinai paskiau mirė
tybių bonų pardavime nuvei ligoninėje.
PER
Kadangi jinai buvo maty- '
ktus darbus per gegužės mė
nesį, į lokalines darbo są ta su minėtu jūrininku, tad
lygas ir į numatomus vals jis sulaikytas. Laivyno auto
tybėse žemės ūkio derlius. ritetams jis pasisakė, kad
Sekretorius Morgenthau su Miss Larson * lankęs tapažymi, kad, štai, net Hava vernus, paskiau jis ją buvo
jų ir Alaskos teritorijose nusivedęs į savo butą Lake
per gegužės mėnesį bonų Forest. Tenai, anot jo, mopardavimo kvotos su dideliu j teris nukritusi laiptais ir
kaupu įvykdytos, o ypač j sunkiai susižeidusi. Kadan
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
gi jam atrodę jinai mirusi,
Havajuose.

"Grand jury" įkaitino
įtariamąjį

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniku
VYTAUTO

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt aptan gotoj jntalgoj, kad užtikrinti tavo ateit). Apart ap
draudos mes turime didžiaus) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Kviečiame visus senus-jaunus

Justln Mackiewich, Pres. and Mgr.

1141

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

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

9

AND LOAN ASS’N. OF CHICAGOi
Tel. VIRGINIA

PARKE

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų surpryzų! Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"
Piknikams.

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

4192 ARCHER AVENUE

X Pirmos Joninės, suruoš
tos Ateitininkų draugovėm,
birželio 27 d. buvo sėkmin
gos. šiltas oras paskatino
daug lietuvių dalyvauti ir
pamatyti nematytą vaizdą:
prie degančio laužo šokant
tautinius šokius, dainuojant
liaudies dainas ir vaidinant
komiškus vaizdelius. Tai at
liko baleto nariai-ės.

ADMINISTRACIJA
D.

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

C.

