
rasi government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

No. 160

Naciu Tankai Pralaužę Rusu Linijas
EI, DIDVYRIAI!...

Chicagos lietuvės komu
nistės, išgirdusios, kad or
ganizuojama moterų kariuo
menės pagalbiniai daliniai 
ir nesulaukdamos sąjungi
ninkų “antrojo fronto Euro
poje,” atidarė frontą Chica
goje ir pirmąją savo karo 
ofensyvą pravedė Keistučio 
klube.

Pasak spaudos pranešimų, 
pirmosios fronto linijos pra
laužtos. Komunistų “kariuo
menėje” nuostoliai—Abekie- 
nės piniginė ir pabirę kos
metikos reikmenys. Priešo 
nuostoliai nepalyginamai di
desni — nubalnota nosis ir 
guzas kaktoje. Civiliams gy
ventojams irgi padaryta nuo 
stolių — sudaužytas vienas 
salės savininkų alaus boka
las. Pranešimai nevisur pa
tvirtinti.

•
OFICIOZO PRANEŠIMAI.

Sąryšyj su įvykusiais eu- 
sirėmimais pasienyje, Chi
cagos lietuvių komunistų 
oficialus organas “Vilnis” 
rašo, jog priešui “drebėjo 
kinkos ir pereitą susirinki
mą” (susirėmimo metu, J. 
V.) (“Vilnis” 7.9.1942, No. 
160).

Vadinas, reikia manyti, 
kad priešo pralaimėjimas 
aiškus ir galima laukti, kad 
garsiosios kovos didvyrės 
Abekienė ir Dočkienė, ku
rios, pasak neoficialiųjų ko
munistų sluogsnių, yra bu
vusios dainininkės (tačiau, 
kiekvienas komunistas gerą 
gerklę turi, J. V.), bet “tė
vynės” šaukiamos tapusios 
“kovingomis” mot e r i m i s, 
bus apdovanotos atatinka
mais atžymėjimais.

•
NESUTARIMAS.

Savo didžiausiam dvasios 
pagavime mūsų komunistai 
šiandie jau patys nebesusi- 
kalba. Pavyzdžiui, “Vilnis” 
rašo vienaip, o “Laisvė” ki
taip.

“Vilnyje” Andrulis rašo, 
jog “kurie atakuoja Sovietų 
Sąjungą, Angliją ar bile 
Amerikos talkininkę šiame 
kare, tai sabotažuoja karo 
laimėjimo pastangas.”

Tuo tarpu “Laisvė” bara 
Amerikos vyriausybę, ši ne
duodanti Porto Rico nepri
klausomybės, o beto, girdi 
“jų nacionalistinis vadas 
Obizpu Campos sėdi už gro
tų federaliniame kalėjime 
Atlantos mieste.”

Taigi, anot Andrulio, “to
kių sabotažninkų yra ir tarp 
lietuvių”.t
TERITORINIS SAUGUMAS

Tačiau “Laisvės” ponai 
bendrai labai nelogiški. Kai 
Rusija reikalauja Pabalčio 
“strateginiais sumetimais,” 
“Laisvė” tam pilnai pritaria 
ir nepritariančius pronaciais
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Britai atakuoja 
Rommelio linijas

KAIRO, liepos 9d. — Ko
munikatas šiandie paskelbė, 
jog britų bombanešiai per 
ištisą dieną, nežiūrint smė
lio audrų, bombardavo ašies 
susisiekimą ir aerodromus 
vakarinėj dykumoj. Naktį 
kariuomenės dalinys prave
dė ataką priešo stovykloje, 
kurios metu sunaikinta skai 
čius kanuolių, nukauta prie
šo kareivių ir nemaža paim
ta nelaisvėn.

Aviacijos atakose žuvę 
šeši britų orlaiviai.

Tuo pačiu laiku britų avi
acijos paskelbė, jog sąjungi
ninkų aviacijos pajėgos šiuo 
metu yra daug stipresnės, 
negu kovų pradžioje prieš 
šešias savaites.

ROMA, liepos 9d.—Pasak 
italų radio, Italijos karo va
dovybė paskelbusi, jog ašies 
dykumoj kariuomenė atmu
šusi britų dalinius EI Ala- 
mein zonoje ir užėmusi svar 
bias pozicijas.

Karo vadovybė pareiškė, 
jog motorizuotas vokiečių 
ir italų grupės privertusios 
priešą pasitraukti EI Ala- 
meino regione ir stiprios 
aviacijos grupės atakavu
sios britų centrus ir karo 
stovyklas.

Ašies orlaiviai pašovę aš
tuonis britų orlaivius dyku
moje ir dešimtį virš Maltos.

VICHY, liepos 9d.—Mirė 

maršalas Louis Franchet— 

D’Esperey, kuris karo kar

jerą pradėjo paprastu karei

viu. šiuo metu Parncūzijoj 

beliko vienas, maršalas — 

maršalas Petain.,

vadina.
Tačiau, kai, ypač šiuo pa

vojingu momentu, Porto Ri
co nesuteikiama pilna nepri
klausomybė (jei Rusija to
kią „priklausomybę” ga
rantuotų Lietuvai, kokią tu
ri Porto Rico, neatsirastų 
lietuvio, kuris protestuotų) 
“Laisvė” bara Jungtinių 
Valstybių vyriausybę.

PASIKEITIMAI.

Pagaliau “Vilnis” paskel
bė “didelę” ir “nepaprastą 
žinią—Kuodis, alias Veškys, 
pats pasivadinęs “politiniu 
futbolu,” pasitraukia iš ko
munistų radio valandos, ku
ri, reikia stebėtis, leidžiama 
transliuoti iš WGES stoties, 
pranešėjo vietos. Įdomu ko
dėl?

Na, o jo vieton stoja kita 
“žymi asmenybė,” kurios 
balso klausos “tūkstančiai” 
(na, gal be dviejų nulių) 
lietuvių-Joe Sacal, kuris tik 
turi gerą sąvoką kaip netie
są skelbti. Gaila, tų “politi
nių futbolų” likimo!

Nacių agentai teisman

("Draugaa” Acme teiephoto) 
Sti prioje kareivių apsaugoje lydimi į teis ingumo departamento rumus Vv ashingtone 

sugauti aštuoni nacių sabotažninkai. Prasi dėjo jiems iškelta byla. Nagrinėjimai vyks
ta 'uždarytomis durimis. Sabotažninkai laikomi Columbia distrikto kalėjime.

Ieško sužeisto 
nacių Tirpitzo

LONDONAS, liepos 9d.— 
šiandie sąjungininkų laivai 
ir orlaiviai ieško milžiniško 
vokiečių kovos laivo Tirpitz, 
kurį sunkiai sužalojo šiau
rės vandenyse Rusijos sub- 
marino torpedos.

MASKVA, liepos 9 d.— 
Sovietų pranešimai šiandie 
skelbia, jog į šiaurę nuo 
Murmansko dvi taiklios tor
pedos sunkiai sužalojo Vo
kietijos naujausį ir galin- 
giausį kovos laivą Tirpitz. 
Šia ataka Rusijos submari
nas išgelbėjęs sąjungininkų 
laivus, gabenančius Rusijai 
reikmenis.

Šie pranešimai sako, jog 
vokiečių lavyno dalinį suda
rę trys sunkieji kruzeriai ir 
aštuoni destrojeriai, kurie 
lydėjo Tirpitzą.

(Nacių karo vadovybė už
ginčija, kad Tirpitzas huvo 
atakuotas ir sužalotas).

Taip pat sakoma, jog lai
vas su savo palydovais pa
sitraukę į Norvegijos vieną 
fjordų, kur ji gali atakuoti 
britų bombanešiai.

Sacrologu pakviestas 
Turkijos premjeru

BERLYNAS, liepos 9d.— 
Nacių radio paskelbė prane
šimus iš Ankaros, jog Tur
kijos užsienio reikalų minis- 
teriui Sukru Saracoglu pa
vesta sudaryti naujas minjs- 
terių kabinetas. Saracoglu 
užims pereitą antradienį mi
rusio premjero Saydam vie
tą.

Naciai skelbia, jog žinia 
apie Saracoglu pavedimą su
daryti kabinetą paimta iš 
prezidento Ismet Inonu ko
munikato.

Amerikos 30,000 
orlaiviu kovai

VVASHINGTON, liepos 9d. 
—Atstovų rūmų karo komi
sijos pirmininkas May iš 
Kentucky šiandie paeriškė, 
jog neerukus 30,000 Ameri
kos orlaiviu “nuvys į peklą” 
ašies pajėgas.

Jis pareiškė, jog“mes ga

lime karą laimėti šįmet, bet 

tikrai laimėsim ateinančiais 

metais.”

Savo pareiškime jis pa
brėžė, jog iki šiol Amerikos 
pajėgumas buvo pajustas 
tik jūros kovose, bet netru
kus 30,000 pagamintų orlai
vių parodys tikrąjį Ameri
kos pajėgumą.

Sąryšyj su šiuo pareiški
mu, jis pažymėjo nematąs 
reikalo, kad kariuomenėn 
būtų šaukiami jaunuoliai 
tarp 18 ir 19 metų ir vedu
sieji vyrai, nes kariuomenės 
Amerikai uilnai užteksią.

Kelia klausimą apie 
vyriausia strategija

VVASHINGTON, liepos 9d. 
—Aukštas britų karininkas 
iškėlė klausimą, ar kartais 
nebūtų gera strategija pir
ma sunaikinti Japoniją ir 
tik tada pradėti koncentruo
tis prieš Vokietiją.

Bet jis tuo pačiu laiku su
tiko, jog taip pat protingai 
skamba ir kalbos apie pirma 
sunaikinimą Hitlerio ir tik 
paskui Japonijos.

Šis karininkas, brig. G. 
K. Bourne pareiškė, jog šiuo 
metu Japonija užimanti stra 
teginęs pozicijas ir jei jai 
bus duota laiko sustiprinti 
aavo pozicijas ir karo gamy
bą, ji galinti tapti stipresnė 
net už Vokietiją.

LONDONAS, liepos 9d — 

Oficialiai pranešta, jog Len

kijos miestelyj Hrubieszovv 

naciai išžudė visus žydus.

Suimta dar 12 
nacių šnipų

VVASHINGTON, liepos 9 
d. — Sąryšyj su teisiamai
siais astuoniais nacių sabo- 
tažninkais, kurie iškeldinti 
Amerikoje vokiečių subma- 
rinais, suimta dar dvylika 
asmenų.

Autoritetingi sluogs niai 
pareiškia, jog teisiamieji 
nacių agentai prisipažinę 
turėję Amerikoje padėjėjų, 
kurių dvylika ir suimta.

Britai atakavo
Wilhelmshavena

LONDONAS, liepos 9d.— 
Aviacijos ministerija, šiandie 
paskelbė, jog pereitą naktį 
britų bombanešiai atakavo 
Vokietijos laivyno bazę ir 
submarinų statybos centrą 
Wilhelmshaveną. Pranešime 
taip pat pareiškiama, jog 
žuvo keturi bombanešiai.

(Vokiečių pranešimai skel 
bia, jog priešas bombardavo 
VVilhelmshaveną ir Weser- 
muende. Esą pašauta try3 
orlaiviai).

Kiti britų aviacijos dali
niai atakavo nacių okupuo
tus aerodromus Prancūzijo
je.

Balkanų partizanai 
Italijos teritorijoj

VVASHINGTON, liepos S 
d.—Karo informacijų biuras 
šiandie paskelbė, jog užsie
nio radio paskelbęs, kad 
Balkanų partizanai įsiveržę 
Italijos teritorijon net iki 
Triesto, kur įvykęs susirė
mimas su italų kariuomene.

Radio pranešimai duodą 
suprasti, jog Jugoslavijos, 
Čekoslovakijos, Albanijos ir 
Bulgarijos partizanai nuola
tos puldinėja izoliuotas ašies 
bazes.
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Vokiečių kariuomenė eina 
geležinkelių centro linkui

Frontas pralaužtas 300 mylių plotmė)# 
priešas traukias netvarkingai# naciai

MASKVA, liepos 9 d. — 
Pranešama, jog praLaužę ru
sų linijas į vakarus nuo Vo
ronežo vokiečiai pradėję žy
gius link Svobodos, 56 my-

U. S. orlaiviai 
atakavo tretį 
kartų Hankow

CHUNGKINGAS, liepos 9 
d. — Kinams pavykę staiga 
apsupti 30,000 japonų ka
riuomenės centraiinėj Kian
gsi provincijoj. Kovose esą 
nukauta ir sužeista apie 
2,000 japonų.

CHUNGKINGAS, liepos 9 
d. — Nežiūrint nepalankaus 
oro Amerikos bombanešiai 
pravedė dar vieną ataką 
Hankowe, Japonijos svar
biausioj bazėj Kinijos viduj.

Bombarduota aliejaus san 
dėliai ir prieplaukos ir su
kelta aštuoni gaisrai.
Užėmė Geležinkelį.

Tuo tarpu kinai pavėluotai 
paskelbė, jog japonams pa
vykę užimti visą Kiangsi- 
Chekiang geležinkelį.

Kinų karo sluogsniai pa
reiškia, jog japonų pastan
gos apsupti didelę dalį gru
pę Kinijos kariuomenės ne
pavykusios. šiems bandy
mams japonai panaudoję 
30,000 kariuomenės, bet ki
nams pavykę sėkmingai pa
sitraukti į vakarus.

Nuskandino penkis 
japonu laivus Šiaurės 
Pacifike

VVASHINGTON, liepos 9 
d.— Laivynas paskelbė, jog 
prie Aleutų salų nuskandin
tas dar vienas japonų des
trojeris. Destrojerį nuskan
dinęs Amerikos submarinas.

Laivynas paskelbė, jog 
liepos 5 d. submarinas ap
šaudė torpedomis ir mano
ma, nuskandino japonų des
trojerį prie Kiška salos. Tuo 
būdu į dvi dienas prie Aleu- 
tų salų Amerikos submari
nai sužalojo ar nuskandino 
penkis japonų destrojerius.

VVASHINGTON, liepos 9d 
— Valstybės departamentas 
paskelbė, jog paskirta Jung
tinių Valstybių kariniai at
stovai Laisviesiems prancū
zams Londone.

lios į pietus. Svoboda yra 
Maskvos, Rostovo, Kuibiše- 
vo ir Dono geležinkelių maz
gas.

Pranešimai iš fronto sa
ko, jog vokiečių tankų dali
niai pralaužę apsigynimo li
nijas prie Voronežo. Jei Vo
ronežas paimtas, kaip skeh 
bia vokiečiai, tai naciams 
atiteko svarbus geležinkelio 
centras ir nukirstas Mas
kvos susisiekimas su Kauka
zu.
2,000 Tankų.

Rusų pranešimai skelbia, 
jog virš 2,000 vokiečių tan
kų veržiasi Dono linkui. Ru
sai taip pat paskelbė, jog 
jų kariuomenė pasitraukusi 
iš Staryj Oskol.

Pasak rusų, kaip ir pir
miau, šiose kovose vokiečių 
karo vadovybe nežiūri savo 
kariuomenės nuostolių. Ko
vose vokiečių kareivių žūs- 
tą tūkstančiai.

BERLYNAS, liepos 9d.— 
Berlyno radio paskelbė vo
kiečių karo vadovybės pra
nešimą, jog prasilaužimas 
pietinėj dalyj rytų fronto 
“pritrenkė sovietų frontą į 
vakarus nuo Dono per virš 
300 mylių.”

Komunikatas pa r e i š k ė, 
jog vokiečių ir jų sąjungi
ninkų kariuomenė žygiuojan 
ti visu frontu ir priešas 
traukiasi betvarkėj.

Tuo tarpu rusų atakos 
prie Orelio, kuriomis rusai 
norėję palengvinti padėtį 
pietuose, vokiečių sulaiky
tos ir rusams padaryta di
deli nuostoliai.

Japonai tikisi ilgo, 
sunkaus karo

LONDONAS, liepos 9d.— 
Vokietijos savaitiniam žur
nale vienas aukštas Japoni
jos karininkas sutinkąs, jog 
japonams imsią daugelį me
tų pasiekti savo tikslo Pa
cifike, nes jiems trūkstą in
žinierių ir teknikų.

Jis taip pat pareiškė, jog 
šiuo metu Singapūras yra 
“miręs miestas” ir jog nesi
tikima, kad užkariautieji 
žmonės kada nors išmoktų 
japonų kalbos.

VVASHINGTON, liepos 9 

d.—Karo sekretorius Stimso 

nas pasiuntė senatoriui Lod- 

ge iš Mass., kad šis mestų 

kariuomenę ir grįžtų Į sena

tą.
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Piknikas pavyko
Kleb. Kun. K. Bičkauskas 

širdingiausiai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie 
parapijos pirmo pikniko, 
kurs labai gražiai pavyko.

Pirmininkavo E. Derkin
tienė ir O. Musteikienė. Se
kančios joms gelbėjo — O. 
Jurgutienė, E. Zarankienė, 
B. Plaskett, M. Greičiūnie- 
nė, O. Kielienė, Z. Rudienė,
J. Laurinienė, O. Brencienė, 
M. Klapatauskienė, M. Bud
rienė, A. Kasparienė, M. Da
nusienė, Z. Butrimienė, M. 
Simutienė, Miss R. Rockney.

Sekantieji komiteto nariai 
gelbėjo — J. Masedonskis, 
E. Plaskett, P. Danusas, Pr. 
Zaranka, V. Petrauskas. Pr. 
Mikalauskas. Taipgi gelbėjo
K. Vaišnoras, Leškauskas, 
A. Derkintis, P. Jurgutis ir 
S. Bartkus.

Jeigu kurių vardai nesi
mato, prašom atleisti, nes 
tai gali atsitikti per užmir
šimą. Piknikas davė gerą 
pelną. Dabar visi rengkimės 
šį pelną gerokai perviršinti 
antrame piknike rugpiūčio 
16 d. Giriame šį pikniką, dar 
daugiau teks pagirti kitą 
pikniką.
Priėmė Moterystes 
sakramentą

Pereitą šeštadienį Povilas 
Bėrės nuo 3927 Fern gat
vės ir Alice Buda nuo 430 
Drummond gatvės. Pabro
liais ir pamergėmis buvo 
Hiladare Ashman ir Alice 
Martinavičius, Julius Bėrės

WEST PULLMAN LIETUVIŲ NAUJIENOS
Nelaimė

Automobilių nelaimėje la
bai sunkiai sužeistas Stepo
nas Savičius, kuriam labai 
sužeista viena ranka ir ko
ja. Ligonis guli šv. Pran
ciškaus ligoninėje, Blue Is- 
land, Hl. Linkime Stefonui 
greitai pasveikti.
Naujas vikaras

ŠŠ. Petro ir Pauliaus lie
tuvių parapijai permainyta 
vikaras. Kun. Petras Gašlū
nas buvęs mūsų parapijos 
vikaras paskirtas į šv. An
tano parapiją, Cicero, o pas 
mus naujas vikaras paskir
tas kun. Juozapas Makaras. 
Sodalietės ateina į 
pagalbą parapijai

West Pullman, liepos 6 d. 
vakare parapijos salėje mer
gaičių Sodalicija turėjo mė
nesinį susirinkimą. Susirin
kime dalyvavo daug gabių 
i r darbščių mergaičių ir 
svarstyta dr-jos reikalai. Be 
to nutarta pasidarbuoti pa
rapijos vasariniam piknike, 
kuris bus liepos 26 d. Vy
tauto parke. Po susirlnkmo 
kleb. kun. M. švarlis parodė 
judomius paveikslus.
Bendra šv. Komunija

Liepos 12 d. 8 vai. Mišio

ir Helen Szefc. "Matron of 
honor” buvo E. Derkintienė. 
Mažutė mergelė, kuri patar
navo buvo Jacąueline Ones- 
ky. Per Mišias giedojo so
listas Steponas Norkus.

Priimtuvės įvyko naujave- 
dės namuose. Dalyvavo nau
ja vedžio tėveliai iš Livings
ton, III., sesuo Ann Hevvson 
iš Detroit, ir sekančios gi
minės iš Harboro — Mr. ir 
Mrs. E. Henrick, Mr. ir Mrs. 
G. Milausnic, Mr. ir Mrs. J. 
Onesky. Jaunavedės — Mr. 
ir Mrs. A. Derkintis ir Mr. ir 
Mrs. L. Beisinas — iš Camp 
Shelby Corps Paul Beisinas 
— iš Hammond Mr. ir Mrs. 
E. Lassiter ir Mr. ir Mrs. 
A. Beisinas.

Povilas dirba Youngstown 
Steel Mill ir Alice dirba kai
po ‘telephone operator’ East 
Chicagoj. Sveikiname.
Krikšto sakramentas

Sekmadienį priėmė Krikš
to sakramentą Ruth Elea
nor Kaspar, dukrelė Liudvi
ko ir Agnieškos Kasparų, 
4117 Fir gatvės. Krikšto tė
vais buvo Bronius Eišmins
kis ir Konstancija Gužytė. 
Sveikiname.
Padėka

O. Uinskienė ir šeima šir-J '
dingai dėkoja visiems, ku
rie su jais dalyvavo a. a. 
Petro Uinsko pagerbime ir 
atsiminime.
Į YVashington, D. C.

Iškeliavo P. Vaišnorienė 
ir sūnus Povilas, 3909 Par- 
rish gatvės, pas gimines Mr. 
ir Mrs. J. Sterbis. Motiejus

se Šv. Vardo vyrų draugija 
bendrai eis prie šv. Komu
nijos. Po Mišių parapijos 
salėje bus pusryčiai ir mė
nesinis susirinkimas.
Nauji parapijiečiai

Praeitą savaitę mūsų baž
nyčioje pakrikštyta sekan
ti: Jacąuelene Frances Pet- 
reikis, duktė Mykolo ir Pran 
ciškos Petreikių, Jonas Ka
jetonas Krasauskas, sūnus 
Jono ir Alice Krasauskų; 
Kathleen Joyse Savicz. duk
tė Stepono ir Lottie Savičių. 
Linkime jaunuoliams svei
kiems augti. Rap.

Mažiau įtarimu, 
daugiau nuovokos

Illinois valstybės vyrų ka 
rinės konskripcijos direkto
rius pulk. P. Armstrong pra 
neša, kad jo ofissn kasdien 
plaukia šimtai įtariamų nu
rodymų būk visur sutinka
ma jaunų vyrų, išsisukinė
jančių nuo karinės prievo
lės. Direktorius sako, kad 
tie įtarimai ištiriami ir pa
sirodo 99 nuošimčių netei
singi.

Tad jis ir įspėja patrijoti- 
ngaį nusiteikusius piliečius,

GARY, IND., LIETUVIU ŽINIOS j nk™“' lltlNOIS llETUVI|J2INI0S
Rockfordiečiai 
pasistatė salęPiknikas

Mūsų parapijos, Šv. Ka
zimiero lietuvių parap., pik
nikas prie bažnyčios įvyks 
liepos 12 dieną. Tai bus gra
žus ir šaunus piknikas, ku
riame laukiama svečių iš ar
ti ir toli.
Laiškas ėjo 9 mėnesius

Laiškas iš Lietuvos ėjo 9 
mėnesius ir tik šiomis die
nomis gautas. Ij&išk&s vaiz
džiai nupasakoja lietuvių 
kančias ir patvirtina anks
čiau gautas žinias, kurios 
tilpo laikrašty “Drauge”.

Niagara Falls, N. Y.
Lietuvių Diena

Kas met šiame mieste lie
tuviai vasaros laiku šven
čia taip vadinamą Lietuvių 
Dieną, šįmet irgi nutarta 
Lietuvių Dieną suruošti lie
pos mėnesio paskutinį sek
madienį — 26 dieną. Prog
rama dar nepilnai sudaryta, 
bet jau aišku, kad bus iš
kilmingi pietūs parapijos 
svetainėj, kuriuose dalyvau
ti bus pakviesti kaip ir a- 
nais metais, žymesnieji mies 
to kitataučiai.
Aukos bažnyčiai

Nors Šv. Jurgio bažnyčios 
dekoravimas jau pasibaigė, 
bet aukos dėl jos dekoravi
mo dar plaukia. Per para
pijos choro parengimą buvo 
sukelta $50.00, o sekantį 
Chester Tūbinio $25.00. Vė
liausiu laiku paaukojo po i 
$5.00 Ciužinskienė Valerija, 
Z u k 1 y s Jonas, McDonald 
Coal Co. P. C. Roofing Co. 
— Labuda Furniture Co. ir 
Imistek; po $3.00 paaukojo: 
Pinelis Adomas; po $2.00 
paaukojo : Olšonovičia’, 
Dyczkowski, Novak, Chest
er, Puišys Jonas, Petrošius. 
Zabkowski Antanas, Jaucre- 
wski Jonas ir po $1.00 pa 
aukojo: Dambrauskas (Buf- 
falo), Winiarski, Bagdonas 
Frank, Kutis Stanley, Bago- 
vičiai ir Bagočiai. Rap.

kad jie tokiais dalykais ture 
tų daugiau nuovokos ir neį
tartų kiekvieno jauno vyro, 
kurs nevilki kario unifor
mos.

Pulk. Armstrong sako, 
kad mieste sutinkami neuni 
formuoti jauni vyrai yra 
daugiausia atleisti nuo karo 
tarnybos. Jie dirba karinėse 
pramonėse. Jų darbas yra 
tiek svarbus, kaip kareivių 
žygiai karo frontuose. Jie 
gamina karo reikmenis ir 
visokią karo medžiaga. Be 
jų pastangų kareiviai neįs
tengtų grumtis su priešu, 
nes neturėtų reikalingų ko
vinių pabūklų ir karo me
džiagos. Tad mažiau įtari
mų ir daugiau nuovokos.

Žmonės įspėjami 
stebėti anglių kainas

Federalinis kainų admi
DR, A. J. BERTASH

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
nistracijos ofisas įspėja žmo [Ofiao v»Li aa* 1-3; noo 6J0-8.90 
nes, kad pirkdami anglis jie Į 35th Street
nemokėtų už jas aukštų kai
nų. Aukščiausios įvairių rū 
šių anglims kainos yra nus
tatytos buvusių 1941 m. 
nuo gruodžio 15 iki 31 d. 
kainų lygiu.

Pirko gražią farmą
Veronika ir Jonas Kunic- 

kai, Ieva ir Al. Kazlauskai 
nupirko didelę gražią farmą, 
nuo Valparaiso 2 mylios, o 
nuo Gary 21 mylia.

Kazlauskai ne tik prižiū
ri farmą, bet ir perka ir par
duoda gyvulius, šiuo metu 
turi gražių kiaulių ir par
šiukų, taip pat ir raguočių.
Abu Kazlauskai simpatingi j mi^as 8alės atidarymas ir 
žmonės ir turi gražius 3 sū-1 pašventinimas, kuriame da-

lyvavo daug žmonių ir ne
mažas būrys kunigų. Po sa
lės atidarymo ir pašventi
nimo iškilmių įvyko vaka
rienė, o po to ir jaunimas 
ir senimas gražiai pašoko 
ir patenkinti išsiskirstė. Gar 
bė rockfordiečiams, kad įsi
gijo tokią šaunią ir gražią 
salę.
Susivienymo 137 kuopos 
piknikas

A. L. R. K. Susivienymo 
137 kuopa liepos 12 d. ren
gia pikniką parapijos dar
že. Gros geras orkestras.

Susivienymo 137 kuopa 
gražiai veikia, kuriai vado-

Pas Kazlauskus buvo at- Į Vauja S. Keliotis ir Ad. Mi- 
vykęs farmeris Zabėla ir ki- gįūnaitė. Susivienymo 137 
ti lietuviai, kurie turi far- įp jau parapijos salei yra 
mas 10 mailių nuo Valpa- aukavusi $336 ir perka karo 
raišo. Tų lietuvių farmų
kiaušiniais daugelis chica- DR. VAITUSH, OPT. 
giečių naudojasi. lietuvis

Įdomu ir gražu gyventi
farmose. . Korespondentė

nūs ir gražią dukrą. Kunic- 
kai yra dviejų didelių namų 
Gary savininkai. Abu Ku- 
nickai darbštūs ir malonūs 
žmonės, išaugino didelę šei
mą, prie tėvų dar -gyvena 
dvi gražios dukros. 
Viešnagė pas Kazlauskus 

Liepos 4 d. Kunickai ma
ne savo karu nuvežė pas 
Kazlauskus į farmą, kuri ap
augusi medžiais ir nepapras
tai gražiai atrodo. Kazlaus
kai mus skaniai pavaišino 
kepsniais, pienu ir kitokiais 
gardumynais, ka r a 1 i š k a i 

' mus vaišino. Visą dieną pra
leidom medžių pavėsy.

—

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
iftegzaminuott jas moderniSklausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
86 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
viaų akių įtempimų. ..

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

OPTO M ETRIST AI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toe
Telefonas: CANAL 0523, Clilcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. lkl 8:10 p. m. 

Trečiad. lr iečtad. 1:80 a. m. 
iki 7;0t p. m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI 
Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Ave. 

Chicago, DI.
OFISO VALANDOS:

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir Se&tadienio vaka

rais pagal sutartį.—

Ofiso teL VIRglnla 0086 
Raaidendjoa taL: BEVerly 8244

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. h 

Trečiadieniais pagal eutartį.

Rea. 0958 So. Talman Ava. 
Rea. ToL GROvehilI 0017 
Offica tai

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia euaitarua
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo I iki 8 vai. vak 
Nedėliomia pagal eutartį.

Offica taL TARda 4787 
Namų tai. PROapect 1980

TaL YARda 6991. 
Raa: KENwood 5107.

Kur kas yra geriau turėti 
Išmint}, negu auksą.

Kas bus ištvermingas Iki 
galnk tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, X2J.

Rockford, III., šv. Petro 
ir Povilo lietuvių parapija 
jau turi šaunią ir gražią sa
lę, kuri buvo pastatyta ma
lonaus klebono kun. K. Juo
zaičio ir parapijiečių triūsu 
ir rūpesčiu.

Birželio 28 d. įvyko iškil-

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuos 

į tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

I se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

•dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbone YARDS 1373

Tat OANal 5129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2201 West Cennak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place 
Tel. REPnbllc 7808

TaL OANal 0257
Raa. tai.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Raaldancija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

4 iki • vai. vakare.

T e L: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westorn Ave.
OFISO VALAMDOSt

Kaadlen nuo 8:00 vai. ryto Iki t:SO 
vai. vak.; trečiadieniai* nuo »:oa 

aah arte iki 11 H aai. ateta.

bonų už $100, Raud. Kry
žiui paaukojo $10.

Seni ir jauni yra kviečia
mi į šį pikniką, kuriuo pa- 
remsite Susivienymo 137 kp., 
kuri nesigaili aukoti ir ki
tiems. Taip pat turėsite pro
gos gražiai pasišokti ir gra- Į 
žiai pasilinksminti.

Areštuotas Severino Via- 
celi, 44 m. amž., naturalizuo 
tas pilietis. Jis rastas su 
kamera bestebįs armijos 
lėktuvus Chicagos airporte.

DR. SEIMĄ SODEIKA. 3241 So. Halsted SI.
O. D.

AKIS IŠTIKI N ĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Ave., Cicero, DI 

Tel.: Cicero 7681

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandoa: 3 — 8 popiet,

R.?-OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
2158 YVest Cermak Road 

Ofiao taL CANal 2345 
Ofiso vai.: 2—4 lr 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7004 So. Fairfield Aveaae 

Rea. toL: HEMloek 9U0

TaL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taiptri pagal sutartį 

Rea. telefonai BEEley 0484.

TaL Cicero 1494

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tai Cicerą 1404

Rez. Tel. LAFayette 0694 
Ofino Tel. LAFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. 2-4 P. M.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinaį,

Oak Parke policininkas 
neteko tarnybos

Oak Park priemiesty iš 
tarnybos pašalintas polici
ninkas A. R. Martin.

Jis su gazolino stoties sa 
vininku Kenneth Bushee, 
29 m. amž., sutarė ir įvykdė 
klastingą stoties apiplėši
mą tikslu gauti apdraudą 
ir tai pasidalinti.

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius
atsakomingai ui 
prieinamą kainą,

JOS F. BUDRIK
KKAITUUE

Telefonas:
Calumet 4591

DEL BADIO PATAISYMO 
PASAUKITE: 

YARDS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

TaL YARda 8145

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

EB AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TaL OANal 6969

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 
Ofisas ir Raaidenotja:

2155 YVest Cennak Road
OFISO VALANDOS 

Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 
ANTRAS OFISAS 

2017 So. YVestorn Ave. 
TaL CANsl 7171 

Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien 

Ofiso Tel................ VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
.(3-traa lnboa)

TaL MUhray 2880 Chicago, DL
OFISO VALAND08:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nue 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nao 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tai.: Y arda 0994 
Res. Tel.: Kenvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-0 v. vak. 
Nedėliomia auo 10 iki 12 vaL dienų.

DR. A. JENKINS
(Lieta via)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal eutartį.
Ofiao telefonai PROapect 6737 
Namų telefonaa VIRgtaia 2421

REMKITE "DRAUGĄ”
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NACIŲ SABOTAŽNINKŲ BYLOJE

Z

(“Draugas” Acme telephoto)
Mrs. Gerda Melind iš Chicago (dešinėje) kapitono W. 

G. Hummels (kairėje) lydima į teisingumo departamento 
rūmus. Ji pašaukta liudyti aštuonių nacių sabotažnininkų 
byloje. Mrs. Melind buvo pasirengusi tuoktis su vienu 
sabotažninkų. Paskiau tai paneigusi, kai patyrusi, kokiais 
darbais jis užsiima.

Juodu grįžę į J ė riką ir laukę 
tol, kol jų barzdos atžėlu- 
sios. Senieji graikai ir ro
mėnai mokėję gana puikiai 
skustis. Graikų filosofai su
sirinkdavo pasiginčyti kokio 
je nors kirpykloje, kaip iš 
Alcifrono laiškų matyti.
Jau prieš 2000 metų 
buvusios kirpyklos

kurios maža ką skyrėsi nuo 
šių dienų kirpyklų. Tarp 454 
ir 300 metų atvykęs pirma
sis skutėjas iš Sicilijos į Ro
mą. Pirmieji mandrūs romė
nai nieko nenorėję apie grai
kų skutėjus nė žinoti. Kiek 
vėliau, betgi skutimasis tarp 
romėnų taip įsigyvenęs, jog 
romėnai kasdieną sėdėdavę 
prie skutėjų... Taip tas vy
ras, kuriam romėnai šaukę: 
“Garbė ir galybė Scipioniui 
Afrikaniui!” Jis buvęs tas 
vyras, kurs ėjęs kasdieną 
skustis. O Markus Antonius, 
jeigu lankydavęsis prie E- 
gipto karalienės Kleopatros, 
tai net kelis kartus skusda- 
vęsis. Vienas 21 metų ro
mėnas jaunuolis, kaip pirmą 
kartą nusiskutęs, iškėlęs di
džiausią šventę savo namuo
se....

Žinome, kad Aleksandras 
Didysis buvęs visur refor
matorius, todėl ir čia neat- 
silikęs. Kai vieną sykį pa
matęs, kad persai jo vieną 
kareivį nusitvėrę drasko, tai

jis po to įsakęs visiems ka
reiviams nusiskusti barzdas. 
Šį pavyzdį pasekę ir kiti, to
dėl skutėjai gana greit di
delę garbę įgyję. Šiaurėje 
nešioję anglai ir galionai 
tik ūsus. Smakrą jie gražiai 
nuskusdavę. 30 metų kare 
buvę skutėjai drauge ir žaiz
dų gydytojai. Jie traukdavę 
dantis ir t.t. Anglijoje dar 
yra išsilikę skutėjų seni met
raščiai. 18 šimtmetyje buvęs 
skutėjams Prancūzijoje ro
jus.... Karalienės Marijos 
Antuanietės skutėjas buvęs 
Dievo apdovanotas žmogus, 
nes išgalvojęs visokiausių 
būdų, kaip gražiau sušukuo
ti karalienei plaukus. O jau 
šiandien beveik visi vyrai 
bebarzdžiai. *

AR ŽINAU...
Gudruoliai kiniečiai šiuo 

se laikuose tikrai išnaudo
ja kai kurių japonų begė
diškumą. Kartais kiniečiai 
apsirėdo kaip kinietės ir dar 
buojasi laukuose. Kai japo
nai mato “kinietes”, jie pa
vilioja “jas” į mišką kur 
laukia “kiniečių” prteteliai 
ir tada būna galas.

* Du girtuokliai gulėjo 
pievoje parke ir vienas ki

tam į akis švietė rankine 
šviesa (flashlight). Staiga 
vienas girtuoklis pašvietė 
aukštyn šviesa į dangų ir 
atsisukęs į savo prietelį sa
kė:. “Žinai ką, lipk aukštyn 
šviesos spinduliu į dangų”. 
Antras prasijuokė ir atsa
kė, “O no, aš taip nedary
čiau, nes žinau, kad, kai pa
sieksiu viršų, išgesinsi švie
są ir krisiu žemyn!”

VOO.Too, < 
CAN SINK U-0OAK

» Buy a-
United State Wąr 8omh kfonpl

For Victory

-/a***

BUY U. S. BONDS 
AND STAMPS

KADA PRADĖTOS BARZDOS SKUSTI
Seniau barzdas skusdavo sa sfraigiij kevalais. 
Filosofai susirinkdavo į kirpyklas pasiginčyti.
Besiginčydami mahometo

nai prisiekia “pranašo barz
da”. Jų barzdos, be abejo, 
yra gražios, nors ir gana 
ilgos. Barzdų esti visokių ir 
įvairiaspalvių. Jau senieji 
egiptiečiai mokėjo savo barz 
das skusti. Jie šiaip veidus 
švariai nusiskųsdavo tik prie 
smakro dėvėdavo ypatingų 
vilnų barzdos kailiuką. ’ Jų 
kunigai skusdavosi kas tre
čia diena visą kūną. šiaip 
egiptiečiai vartodavo viso

kių pudrų ir dažų. Dar se
niau, vario amžiuje žmonės 
skusdavosi barzdas su strai- 
gių kevalais ir variniais skus 
tuvais.

Žinoma iš Biblijos, kad 
Juozapas, kai jis prie farao
no artinosi, pasikeitė drabu
žius ir nusiskuto barzdą. 
Dovydo pasiuntiniai buvę 
vieno pagonies skusti, dėl to 
juos Dovydas išbarė ir įsa
kė jiems tol jam nesirodyti, 
kol jiems jų barzdos atžels.

ANTANAS TEBELSKIS
Mirė Liepos 8 d., 1942 m., 5:45 vai. ryto, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rokiškio apskr., Panemunėlio pa

rapijos, Užusienio kaimo.
Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Anastaziją (po tėvai9 

Ruželaitė), sūnų Antaną, marčią Jadvigą ir 3 anukus, 2 
dukteris Anastaziją, žentą Adolfą Keaiūną, anūką ir Akvi- 
liną, švogerį Bruno, jo moterį Angelia Stankus ir jų šeimą, 
švogerką Gracildą, jos vyrą Juozaną Ukanių, pusbroli Juoza
pą, jo moterį ir šarkų šeimą (Brooklyn, N. Y.) ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolį Joną, jo moterį ir jų č-nmą.
Kūnas pašarvotas namuose, 4018 So. Rockwell St., tel. 

Lafayette 2820.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, Liepos 13 d., iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas Į Nekalto Prasid. švenč. Panelės 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Marti, Dukterys, Žentas, Anūkai, 
Švogeris, Švogerką, Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

MIDDLE-AGED 
' PEOPLE

are common offenders

({steigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose I

S

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny particles 
caught by partial platės and den- 
tures freųuently cause this condition 
■which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louia, Mo.

Btfart Any Data Uaa •

LISTERINE ANTISEPTIC
To M aha Your Braath Swaatar

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ijtthnantao Chamber of Commerce.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnblic 4298

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

JOHN F. EUDEIKIS

AMBUDANCH Dieną Ir Naktį

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4608-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

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

A Jį A.
PRANCIŠKUS PLANCICNAS

Gyveno 1951 Canalport Ava., tel. Mansfield 6510.
Mirė Liepos 8, 1942, 10:00 vai. ryto, sulaukęs 58 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Labūnavos parap., 

Bučėnų kaimo.
Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime brolį Aleksandrą ir brolienę 

Marijoną Plančiūnus, brolio vaikus Albiną, jo moterį Felici
ją, Justiną (U. S. kariuomenėje), Aliciją Rasimienę ir jos 
vyrą Stanislovą ir Eleanorą ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Lietuvoje paliko brolį Albiną ir jo šeimą ir daug kitų gi
minių.

Velionis priklausė prie Lietuvių Brolių ir Seserų Susivie
nijimo draugijos.

Kūnas pašarvotas Skudo koplyčoje, 718 eWest 18th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Liepos 11 d., iš koplyčios 

8:00 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapir.es.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Brolis, Brolienė, Brolio Vaikai, Giminės ir Draugai.

Laidotuvių Direktorius S. M. Skudas, Tel. MONroe 3377.

Laidotuvėmis rūpinasi brolis Aleksandras Plančiūnas.

*^*33*22*35*2

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142*<. * ’-i

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 West 18th Street 

Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4848 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

•' ... £.

I. J. ZOLP
1648 West 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Litnanica Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2814 West 23rd Place 

Tel. CANai 2515 

42-44 East 1081 h Street

Tel. PIJLlman 1270

----- ;

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

8819 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

kapir.es
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PaskiausiyjD įvykių akivaizdoje
Tuo metu kai Didžiosios Britanijos premieras Wins- 

ton Churchill lankėsi Jungtinėse Valstybėse ir tarėsi 
su Prezidentu Rooseveltu, veik visuose karo frontuose 
ėjo persilaužimas blogesnėn pusėn — Jungtinių Tautų 
nenaudai. Dėl to į šių dviejų vyrų konferenciją visas 
pasaulis buvo atkreipęs savo akis.

Strateginiai išrokavimai neleidžia skelbti visų deta
lių vyriausiųjų karo vadų pasitarimuose padarytų nuos
prendžių. Tačiau visiems buvo aišku, kad Prezidentas 
su Chirchilliu aptarė, kad kuo greičiausiai sukoncen
truoti visas karo jėgas ir jas išjudinti prieš priešinin
ką.

Jungtinių Tautų vadai nedaro sau iliuzijų, kad leng
vu būdu pavyks nugalėti Berlyno-Tokio ašį. Paskuti
nieji įvykiai rodo, kad tai ašiai sudaužyti reiks daugiau 
jėgų statyti, reiks skubios ir vieningos akcijos. Išrodo, 
kad Rusijos frontan reiks pristatyti daug.au visokios 
amunicijos, o gal ir kariuomenės. Reiks didžiausių jė
gų įtempimo, kad apsaugoti vertingąjį Suezo Kanalą. 
Visokeriopa parama Kinijai kare prieš Japoniją yra 
būtina. Be to, yra reikalingas didžiausias jėgų įtem
pimas, kad nebeprileisti japonus prie kito kad ir ma
žiausio laimėjimo. Kariavimas su ašies submarinais, 
kurie stengiasi kiek galima daugiau Jungtinių Tautų 
laivų nuskandinti, yra vienas pačių didžiausių dalykų. 
Priešininkai, skandindami mūsų laivus, siekia sutruk
dyti pristatymą amunicijos į įvairius karo frontus.

Iš šių kelių žodžių galime sau vaizduotis, kokios 
svarbos klausimai buvo aptariami mūsų Prezidento ir 
p. Churchillio konferencijoj. Jie išanksto numatė, kad 
šią vasarą Hitleris su savo talkininkais dės savo pas
kutines pastangas, kad laimėti, nes karo tęsimas ilgiau 
kalba jų nenaudai. Taip pat numatė, kad netrukus Eu
ropoje reiks atidaryti antrą karo frontą prieš nacius 
ir fašistus, kad smogti jiems tiesioginiai į širdį.

Šiandieninės karo žinios nėra džiuginančios. Bet dėl 
jų nenusimena Jungtinių Tautų karo vadai. Jie žinojo, 
kad ašies jėgų lyderiai darys desperatiškų žygių. Taip 
ir yra. Desperatiški priešų švaistymąsi, tiesa, yra bai
sūs, pavojingi. Jie milžiniškus nuostolius neša ir ki
tiems ir sau. Bet tokiais žygiais greičiau sprandą sau 
nusisuka. Tuo labiau, kad desperatai turi reikalo su 
tokiomis jėgomis, kurios neišsenka, kurios šaltai ir tiks
lingai yra diriguojamos. Priešininkus į desperaciją ve
da tasai faktas, kad jų ištekliai — resursai baigiasi, 
kuomet Jungtinių Tautų neišsibaigs. Tad, nors dabar 
Hitleris su kitais savo kruvinaisiais draugais ir pasi
švaisto, bet netrukus jie sujauks negarbingo galo, kai 
jų ašis bus į šmotelius sudaužyta.

Perdaug beraščiu

Dr. John Studebaker neseniai paskelbė įdomių davi
nių. Jisai tvirtina, kad Jungtinėse Valstybėse yra 10,- 
000,000 asmenų virš 25 metų amžiaus, kurie nėra bai
gę nė ketvirto skyriaus pradžios mokyklose. Kai kas, 
esą, gali primesti, kad tokių dauguma yra ateiviai. Bet 
ne. Didesnis to skaičiaus nuošimtis yna šiame krašte 
gimę ir augę. Ligšiol dėl tos priežasties į kariuomenę 
nepriimta virš 400,000 vyrų.

Dėl tos padėties yra kaltinamas tėvų apsileidimas 
ir nesirūpinimas savo vaikų ateitimi. Anot dr. Stude
baker, .ne tik karo metu, bet visais laika’s yra svarbu, 
kad krašte būtų kuo mažiausiai beraščių. Ne tik Ka
riuomenėj, bet ir civiliniame gyvenime asmuo, neturįs 
bent paties pagrindinio išmokslinimo negalįs tinkamai 
atlikti pilietinių pareigų.

Dr. Studebaker ragina į šį reikalą atkreipti rimčiau
sio dėmesio. ___ _ ______________
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Tremtiniu reikalu
Jau virš dešimts tūkstančių Lietuvos tremtinių Si

biran vardų paskelbėme. Dar yra nepaskelbtų pora tūks
tančių. Daug amerikiečių tame sąraše suranda savo ar
timų giminių, kaimynų ir pažįstamų. Daug kas krei
piasi į mūsų redakciją klausdami ar mes nežinom jų 
adresų, ar negalėtume jiems pagelbėti. Mielu noru mes 
patarpininkautume ir patarnautume, jei surastume prie
mones ir galimumus. Tuo tarpu galime tiek tik patar
ti: reikia kreiptis į Amerikos Raudonojo Kryžiaus cen
trą Vašingtone prašant surasti tremtinių adresus ir tar
pininkauti pašalpos teikime.

Reikia neužmiršti, kad pernai pasiekęs Ameriką trem
tinių sąrašas yra toli gražu nepilnas. Tą sąrašą, kaip 
žinome, ruošė Lietuvos Raudonasis Kryžius, kurio prie
šakyje stovėjo dr. Garmus, buvęs “Paleckio seimo“ at
stovas ir “Paleckio valdžios” pastatytas Kauno bur
mistras. Lietuvos Raudonąjį Kryžių naciai uždarė ir 
nebesuspėta visų tremtinių vardų surinkti. Apskaičiuo
jama, kad iš Lietuvos į įvairius Rusijos kraštus išvež
ta apie penkiasdešimts tūkstančių žmonių.

Mūsų muzikų reikalai
Išėjo iš spaudos “Muzikos Žinių” 6 Nr. (birželio-lie

pos mėn.). šiame numery pažymėtinas komp. J. Žile
vičiaus, L.M., straipsnis “Lietuviai pasaulinės muzikos 
pragiedruliuose”. Įdėtas ir V. Bacevičiaus rašinys “Lie
tuvių bažnytinė muzika ir jos kūrėjai“. Atspausdinta 
J. Žilevičiaus sukomponuota biržiečių liaudies daina — 
“Sėjau rūtą, sėjau mėtą, vai kuku!”

Vargonininkų Sąjungos pirmininkas komp. A. J. A- 
leksis kviečia tos sąjungos centro valdytos narius, mu
zikus ir “M. Ž.” bičiulius į svarbią konferenciją, kuri 
bus liepos 14 d., Brooklyn, N. Y. Kvietime jisai sako: 
“Kadangi šiemet seimo nebus ir dabartinis karo laiko
tarpis iškėlė daugybę svarbių reikalų, todėl šis ben
drai draugiškas pasitarimas yra reikalingas”.

Šiame pasitarime, kiek nujaučiama, bus pirmoj vie
toj svarstomi “Muzikos Žinių” reikalai. Mes linkime, 
kad sėkmingai būtų išspręsti kaip šio muzikos žurnalo, 
taip Vargonininkų Sąjungos reikalai.

Reikšmingi žodžiai
Buvusis LRKSA dvasios vadas kun. Pr. Juras savo 

turiningame ir gražiame pamoksle, pasakytame tos or
ganizacijos seimo bažnytinių iškilmių metu, tarp kitko 
pabrėžė šiuos reikšmingus žodžius:

“Lietuvą, nelyginai Izraelio tautą, Dievas globojo ir 
stebuklingais keliais vedė ją į palaimą. Bet šiandien ji 
pergyvena Izraelio tautos skaudų likimą. Kaip pagoniz- 
mas ir iš jo kilę karai sunaikino Izraelio tautą, taip 
šiandien bedievybė ir moderniškojo pagonizmo baisu
sis karas griauna ir naikina mūsų bočių sukurtą me
ną ir paliktą kultūrą. Griuvėsiai, kapinynai, pavergtųjų 
ar ištremtųjų į tolimą Sibirą raudos argi nepažadins 
mus iš letargo? Argi nesuburs likimo išblaškytus po 
vėliava, į šią lietuvių katalikų Amerikoje garsiąją tvir
tovę? Pats Dievas šiandien iš tavęs daugiau reikalauja, 
negu iš izraelitų. Juk esi tėvonis Dievo ir bendratėvonis 
Kristaus. Per šventą Krikštą likai dangaus piliečiu. 
Per Sutvirtinimo sakramentą tapai kareiviu Kristaus 
karalijos. Esi atžymėtas uniforma. Dar daugiau. Šv. 
Petras sako: “Bet jūs esate išrinktoji giminė, karališ
koji kunigystė, šventoji tauta, įgytieji žmonės, kad skelb 
tumėte dorybes to, kurs pašaukė jus iš tamsybių į savo 
nuostabią šviesą” (Petro, 2, 9). Mūsų bočiai suprato ir 
įvertino Dievo meilės stebuklą. Prisimink, kad ir netoli
mą Lietuvos praeitį. Ką gi mums kalba kunigaikščių 
miestas—Vilnius, Ką gi pasakoja Lietuvos miestai- 
miesteliai padabinti gražiausiomis bažnyčiomis; kaimai, 
girios ir laukai nusodinti kryžais ir koplytėlėmis? Ne
veltui mūsų kraštą kaimynai pavadino “Šventa Lietu
va”. šventos Lietuvos vaikams nedera būti kitokiais, 
kaip tik šventais. O šventieji visada pasižymi drąsa, 
pasiaukojimu dėl Dievo garbės, dėl artimo labo, dėl 
savo tėvynės šviesios ateities. Tikėjimas milžinais pa** 
daro. Tikėjimas kalnus perkelia. O mes gi esame ti
kinti žmonės: Romos Katalikų Bažnyčios, Romos Ka
talikų Susivienymo nariai.”

Minėtinas įvykis
šio mėnesio 28 dieną sueina 20 metų kai Jungtinės 

Amerikos Valstybės de facto ir de jure pripažino Lie
tuvos valstybės nepriklausomybę. Tasai įvykis yra ne
paprastai didelės svarbos. Jį reikia tinkamai minėti. 
Minėjimą reikia plačiai garsinti spaudoje. Taip pat pa
ruošti įvykiui atitinkamas rezoliucijas.

Smagu čia konstatuoti, kad Chicagos lietuviai Lie
tuvos pripažinimą minės šeštadienį liepos 25 d. prie 
Dariaus-Girėno paminklo Marąuette Parke. Būtų gera, 
kad ir kitų miestų lietuviai neatsiliktų nuo chicagiečių 
šiame svarbiame darbe.

Penktadienis, liepos 10, 1942

Ar Vokiečiams pasiseks įkopti i Kaukazo kalnus?
(Užbaiga) puotas svarbiuose atsitiki-

Daugelis gyvulius augi
nančių kaukaziečių keliauja 
su vaikais ir moterimis pas
kui handas, ieškančias kur 
daugiau žolės, šaltais žie
mos mėnesiais jie slenka 
prie jūros, kur žymiai šil
čiau. Bet yra ir kaimų. Na
mai ten pastatyti iš akme
nų, sukrautų prie kalnų 
šlaito. Tokie namai dažniau
sia turi tik vieną tamsų kam 
barį, ant namų stogo auga 
žolė ir pats stogas tarnauja 
kaip “yardas” kitam kaimy
nui, kurs namą aukščiau pa
sistatęs. Žinoma, miestuose 
namai moderniški, jų kas
kart daugiau atsiranda ir 
per visą Kaukazą. 

Nelauktas nuotykis
Bet žmonių daugelis vis 

tiek tamsūs. Kartą keletas 
jų atėjo į Amerikos moks
lininkų patalpas. Pamatė su
rinktus įvairius augalus, 
tarp jų buvo ir labai retas 
sutikti, gražus vabaliukas. 
Mokslininkai labai džiaugė
si tuo nepaprastu radiniu. 
Kai jį pamatė vienas kai
mietis — skubiai pagriebė 
ir prarijo, sakydamas kad 
tai nepaprastas skanėstas. 
Tik tada jie pasisakė ko a- 
tėję: jie norį iš tų mokytų 
žmonių sužinoti kaip gi iš 
tikrųjų — yra Dievas, ar ne. 

Kamuoja maliarija
Kaukaze vietomis daug 

lietaus, daug drėgnų pelkių, 
o jose veisiasi draug malia
rijos drugių. Žmonės dahg 
kenčia mlo malarijos, o vie
nintelio vaisto — kininos, 
čia, kaip ir visoje Rusijoje, 
neįmanoma gauti. Amerikie
čiai mokslininkai kininos tu
rėjo ir greit pagarsėjo, kaip 
geri gydytojai.

Kaukaziečių vaišėse
Kaukaze dar galima už

tikti griuvėsius senovės tvir
tovių ir daug keistų papro
čių. Sakysime, yra kaimų, 
kurie savo nariams iškelia

muose, pvz., kai kartą mirė 
vienas senukas ir vienas a- 
silų varovas vedė, kaimas 
iškėlė bendras laidotuvių ir 
vestuvių vaišes. Dalyvavo ir 
kaimo dvasininkas.

Kaukaziečiai vaišingi. Jie 
kartą pakvietė ir minėtą 
mokslininkų ekspediciją į sa 
vo vaišes Visi svečiai, vy
rai ir moterys, iš eilės iš
gerdavo vienu gurkšniu stik
lelį, pasakydavo linkėjimų 
kalbą šeimininkams ir liku
sius lašus išpildavo į ugnį. 
Keičiasi Kaukazo veidas

Nors Kaukaze dabar daug 
kolektyvinių farmų, kur dir
ba traktoriais, bet ir tose 
farmose žmonėms dar kar
tais tenka patiems įsikin
kius į vežimukus traukti ja
vus kalnuotose vietose.

Pajūriais yra nemažai žve 
jų ir nemaža dalis garsiųjų 
Rusijos ikrų siunčiama iš 
Kaspijos pakrančių.

Kaukazo gyvenimas kei
čiasi. Čia steigiamos mokyk
los, leidžiami laikraščiai (net 
52, dešimčia kalbų), žmo
nės renkasi prie skelbimo 
lentų, kur iškabinamos pas
kutinės naujienos iš karo 
frontų. Pasisavindami nau
ją pažangą, kaukaziečiai lai
kosi ir savo senų papročių. 
Sakysim, jie giriasi, kad y- 
ra pasipuošę gražiausiai iš 
visos Rusijos. Ir dabar mies
tuose, kaimuose marguoja 
jų tautiniai drabužiai.

Kalnų kraštas, kur gali
ma rasti visokio klimato, 
gali būti gera dirva viso
kiems augalams. Neseni'’, i į- 
vesta gutaperčio medžiai. 
Auga gerai. Auginama ry
žiai ir arbata. Daug vynuo
gių ir vyno. Amerikiečių 
ekskursiją vienas georgijie- 
tis saliūnininkas puikiai pri
vaišino vynu. Kai jie norė
jo užmokėti, tas niekaip ne
priėmė pinigų;

— Kai jūs parvažiuosite 
namo, - kalbėjo jis, — pa
sakykite, kad georgiečiai ge
ri žmonės.”

Taip buvo 1928 m. Kai už
sieniečių ekskursija nuvyko 
10 metų vėliau, dauguma pri 
vačių saliūnų bolševikai iš
naikino, viešbučiuose sunku 
buvo gauti vietos ir į užsie
niečius žiūrima su įtarimu.
Rusai pasiruošę
sutikti vokiečius

Kaukazo gynimu rusai la
bai rūpinasi. Gyventojai bu
vo ruošiami partizanų kau
tynėms, mokslo žmonės ty
rinėjo Kaukazo gamtos są
lygas ir kaip jos veikia į 
žmogaus organizmą. Kauka
zo kalnai daugelyje vietų 
sunkesni pereiti, kaip Alpės 
ir prie siaurų, negausių tar
peklių pastatyti dideli rusų 
gynimosi įrengimai. Rusai 
turi paruošę specialius Kau
kazo pašliūžininkų dalinius, 
turi ten įrengę savo obser
vatorijas. Rusai yra pasida
rę naujus Kaukazo žemėla
pius, kuriuos saugo kaip sa
vo akį, kad nepakliūtų prie
šams.
Ir vokiečiai ištyrę.

Kaukazą

O vokiečius Kaukazas vis- 
tiek traukia. Juk ten yra 
apie 150 milionų tonų man
gano, kurs taip svarbus plie
no gamyboje; juk Kaukazas 
— Rusijos širdis iš kur pul
suoja 80-90 nuoš. viso Rusi
jos žibalo, kurs rusams bran 
gus kaip kraujas. Tokiame 
Baku mieste iš 810,000 gy
ventojų, pusė milijono gy
vena tiesiog, ar netiesiog, 
bet vis iš žibalo. Metinė ži
balo produkcija Kaukazo 
krašte, apskaičiuojama, sie
kia 212,800,000 statinių (bar- 
rels). Va kas vokiečius trau
kia; jie jau iš anksto yra 
darę į Kaukazą nevieną 
mokslinę ekspediciją, ištyrę 
kariavimo sąlygas, bet jei 
jie mėgins kopti ten kur 
tarp dviejų marių baltuoja 
snieguotos Elbruso ir Kaz- 
beko viršūnės, daug jų kris, 
kaip grybai, kurių gausu 
Kaukazo šlaituose.

K. J. Prunskis

daug.au
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
Mes čia patiekiame lietu- 10836 šimeckas, Vado

vių tremtinių Sovietų Rusi- vas (Vincentas), 50, driver, 
joje sąrašų. Daugel.s krei- res< Vilnius.
piasi į redakciją, tei r a ūda Šimenienė, Alekai-

. . . . . te, Elena, 48, housewife,m,e,l apie tremtiniu, ju gy- Pavoras 2(įlva 
venam4W vieta ir tt. Mes 10g38 šimena8 
jokių ypatingų žinių negali- das (Juozas)( 14 
me apie tremtinius šute.kti, Į 10839 Šimkevičius, Ka- 
nes jų neturime. Patariame ,zys, engineer, ie3. Lapiškiai 
kreiptis tremtinių reikalais į Šiauliai.
Amerikos Raudonąjį Kryžių 1 10840 Šimkevičienė, Ele-
Washington, D. C., prašant n*’ 32, housewife, res. Vil-

mus.
±u841 Šimkevič.us, Bagdo 

nas, 10.
10842 šimkevičius, Volde-1 Šilingis, Juozas maraS( 5

surasti tremtinių adresus ir 
teikti jiems pagalbą.

10801
(Jonas), 40, teacher, res. 
Bunikeliai Kiduliai.

10802 Šilingienė, Antana- 
na, 34.

10803 šilingis, Juozas 
(Juozas), 8.

10804 Šilingis Stasys
(Juozas), 5.

10805 Šilinski, Berhard, 
30, businessman, res. Kau
nas.

10806 šiliunas, Kazys

10843 Šinikonis, Aleksan
dras (Feliksas), 35, farmer, 
res. Margoniai Marc.nkonys

10844 Šimkūnas, Pranas
(Aleksandras), 20, student, 
res. Vilnius. !

10845 Šimkus, Antanas, 
born 1909, res. Šiauliai. ,

10846 Šimkus, Antanas,
(Morkus), 30, employee, res. 
Vilnius. i

10847 Šimkus, Antanas
(Kazys), 65, farmer, res. (Juozas), born 1902, res. Vii'
šilingiškiai Panemunė.

10807 Šiliunienė, Adilija, 
50.

10808 šlliunaitė, Bronė 
(Kazys), 25, physician, res. 
Biržai.

10809 šiliunaitė, Valerija 
(Kazys), 19, student.

10810 šilius, Bronis’.avas 
(Jonas), 23, farmer, res. 
Žibohškė Švenčionys.

10811 Šilkarskis, Povilas 
(Simas), 56, farmer, res. 
Biržai Juodzioms.

nius Pervažos.
10848 Šimkus, Kazys, 34, 

employee, res. Kaunas.
10849 Šimkienė-Bernotavi 

čiutė, Antanina (Antanas), 
born 1911, worker.

10850 Šimkus, Juozas, 35, 
farmer, res. Marijampolė 
Viekšniai..

10851 Šimkienė, Bronė 
(Benediktas), 28, farmer.

10852 Šimkus, Juozas Al
girdas (Juozas), 5.

10853 Šimkutė, Genovaitė-
10812 Šilkarskienė, Solo- Gražina (Jokūbas), 3.

mėja, 46, 10854 Šimkus, A.bertas-
10813 Šilkarskis, Simanas Keistutis, 3 months old.

(Povilas), 16, student. 10855 šimoliunas, Stasys,
10814 Šilkarskis, Vladas (Antanas), 28, teacher, res.

(Povilas), 15, student. Tauragė.
10815 Šilkarskytė, Marija 10856 Šimonis, Karolis

J Povilas), 8. (Juozas), 1904, teacher, res.
10816 Šimaitis, Kostas- Telšiai.

Jeronimas (Jurgis), born 10857 Šimonis, Bronius 
1904, technician, res. Kau- (Pranas), 31, farmer, res. 
nas. Mikoliškiai Papilė.

10817 šimaitienė-Lukoše- 10858 Šimonis, Teofilius 
vieiutė, Magdė (Antanas), (Antanas), 27, army offi-
born 1903.

10818 Šimaitytė, Brigita 
(Pilypas), 34, worker, res. 
Šiauliai.

10819 Šimaitis, Vaclovas 
(Stasys), 34, emp’.oyee, res. 
Vilnius.

10820 Šimait enė-Biliunai- 
tė, Antanina, 28, employee.

10821 Šimaitis, Vladas 
(Juozas), 28, student, res. 
Vilnius.

10822 Šimanskienė, Ona 
(Juozas), 36, housewife, res. 
Ąžuolų Ruda Kazlai.

10823 Šimanauskas (Ka
zys, 10, student.

10824 Šimanauskas, Algir 
das (Kazys), 6.

10825 Šimanskienė, Ha 11-

cer, res. Kampaičiai Viduk
lė.

10859 šimu’-ionis, Alfon
sas, 35, policeman, res. Vaš
kai Biržai.

10860 šimulienė, Marė, 
30, teacher.

10861 Šimulionytė, Vidu
tė (Alfonsas), 2.

10862 Šimulionis, Silves
tras, 40, jurist, res. Anyk
ščiai.

10863 Šimulionienė, Mari 
ja (Jonas), born 1909.

10864 Šimui onis, Vytau
tas (Silvestras), 10, student

10865 Šimulynas Kazys 
(Jurgis), 40, teacher, res. 
Gaužai Girkalnis.

10866 šimulynienė, Anelė,
na (Konstantinas), 41, nur- housewlfe.
se, res. Vilnius. , 10867 šimulynaitė, Danu-

10826 Šimanskis, Jonas tė (Kazys), 9.
(Jonas), 17, student.

10827 šimašius, Zigmas
10868 Šimkūnas, Povilas 

(Aleksandras), 24, teacher,
(Juozas), farmer, res. Va- res. Alioniai Pabaiskas, 
balninkai Kai š adorys. i 10869 š p'nskas, Kazys

10828 Šimas enė, Teresė (Jonas), 36, vvorker, res.
(Mykolas), farmer. IKaunas.

10829 šimašius, Kostas I 10870 šinskas, Aloyzas
(Zigmas).

10830 šimavič utė, Ma
rytė (Zigmas).

10831 š'maš us, Zigmas 
(Zigmas).

10832 šimašiutė, Teresė 
(Zigmas).

10833 šimauskis, Julius 
(Aleksandras), 37, driver, 
res. Šančiai.

10834 šimauskis, Aleksan 
dras (Julius), born 1900, 
res. Vilnius.

10835 Šimauskaitė, Mari
ja ^Feliksas), res. Vilnius.

(Juozas), 14.
10376 šlrkus, Jonas (Juo

zas), 11.
v 10877 Širvaitytė, Magda
lena (Jokūbas), 30, res. Ma 
rijampolė.

10818 Sirvydas, Edmun
das (Pranas), 23, teacher, 
res. Mečiukopiai Kamajai.

10879 Sirvydas Vladas, 
47, employee, res. Vilnius.

10880 Širvyd.enė, Anelė, 
47.

±0881 širvinskas, Aleksas 
(Kazys), born 1814, book- 
keeper, res. Šiauliai.

10882 šiška, Stasys, 48, 
employee, res. Panevėžys.

10883 šiškienė Gude.yuė, 
Marija, 39.

10884 Sitovsklenė, Mari
ja, 75, farmer, res. Vilnius.

10885 šištovksis, Remigi
jus, 43, farmer.

10886 Šiupienius, Anta
nas), 37, agronomist, res. 
Salantai Kretinga.

10887 šyjkovskis, Leonas 
(Jonas), 30, army officer, 
res. Dūkštas.

10888 šyrkienė, Felicija 
(Antanas), 46, farmer, res. 
Patranai Krakiai.

10889 šyrkus, Stasys (Juo
zas), 19.

±o»90 šyrkutė, Anelė 
(Juozas), 18.

10891 Šyrkutė, Veronika 
(Juozas), 15.

10892 Šyrkus, Jonas (Juo 
zas), 13,

10893 Škadauskas, Medar
das (Kazys), 39, employee, 
res. Ukmergė.

1094 Škadauskienė, Anta
nina (Marcelinas), 36, teach 
ier- -

10895 škadauskaitė, Ire
na (Medardas), 17, student.

10896 Škadauskaitė, Beat 
ricė (Medardas), 15, student

10897 Škadauskas, Vytau 
tas (Medardas), 11, student

10898 Škadauskaitė, Vir
ginija (Medardas), 1.

10899 Škėma, Arlgiirdas 
(Andrius), 29, teacher, res. 
Alytus.

10900 škinderis, Antanas 
(Pranas), 52, technician, 
res. Kaunas.

10901 Škinderienė, Elena 
(Domas), 30.

10902 Šeleminskis, Kazys 
(Aleksandras), 38, res. Ju
zėj ovas Kaltinėnai.

10903 škleminkienė, Jad
vyga, 34,

10904 škleminkytė, Kris
tina (Kazys), 6.

10905 Škleminkis, Jurgis 
(Kazys), 3.

10906 Šklenikas, Vladas 
(Stasys), 24, employee, res. 
Aleksotas Kaunas.

. 10907 Škudzlnskas, Pet
ras (Viktoras), 43, bu3iness 
man, res. Šimkaičiai.

10908 šlakavičienė, Mari
ja (Liudvikas), 19, vvorker, 
res. Vilnius.

1 10909 Siamas, Petras (An
dr.ej-us), born 1915, plum- 
ber, res. Šančiai Kaunas.

10910 Šlap.kas, Andrius 
(Jurgis), 28, vvorker, res. 
Rukeiiai Panemunė

10911 Šlapkauskas, Albi
nas (Antanas), 28, emplo
yee, res. Kaunas.

10912 Šlap..au3kienė Ilgu- 
na.tė, Konstantina (Anta
nas), 25, res. Kaunas.

10913 šlapšys, Ignas, 42, 
Engineer, re 3. Kaunas.

10914 šlapšienė, Rožė, 40, 
teacher.

±U9±5 Šlapšy3, Jonas, 38, 
res. Jonava.

10916 šlapšienė, Veroni
ka (Stasys), 42, teacher,

Į res. Akmenė Mažeikiai.
10917 Šlekys, Saliamonas, 

36, teacher,
j 10918 šiekienė, O:ga, 29.

10919 Šlekys, Algirdas 
(Saliamonas), 7.

10920 Šlekys, Juozas (To 
mas), 38, teacher, res. Ig- 

| liauna Marijampolė
10921 Šiekienė, Halina, 

38.
10922 Šlekys, Vytautas 

; (Juozas), 10.
10923 Šlekys, Juozas (Juo 

zas), 8.
10924 šlekytė, Žibutė 

(Juozas), 1.
10925 Šlėkta, Pe ras (Po

vilas), born 1913, farmer, 
res. Gailiopiai Joniškėlis.

10926 šlektienė, Elzbieta 
(Stanislovas), born 1918.

10927 šleipikaitė, Elena, 
70, maid, res. Tijuniškiai 
Alunta.

10928 Šlevas, Vytautas, 
35, employee, res. Radviliš
kis Šiauliai.

10929 Šlevienė, Stefanija 
(Jacevičiūtė)', 35, teacher.
10930 šlevaitė, Alfonsą 

1 (Vytautas), 4. 
i 10931 Šležas, Albertas, 
teacher, res. Užvenčiai.

10932 šliageris, Vaclovas
(Antanas), 60, teacher, res.
Jagminiškė Padubysis.

10933 Šliagerienė, Jadvy
ga (Julius), 60, farmer.

10934 Šliageris, Vladas
(Vaclovas), 30, farmer.

10935 Šliachtovskis,, Odi- 
nas (Stanis’ovas), born

; 1886, Engineer, re3. Vilnius.
10936 šliaras, Vytautas, 

35, employee, res. Radviliš- 
' kis Šiauliai.
i 10937 Šliarienė, Stefanija, 
30, teacher.

A Story of War—And War Bonds

/ GA VE A MAN Z

(Aleksandras), 30, farmer, 
res. Cečišklai Pandėlys.

10871 šipailienė-Butkaity- 
tė, Stefa (Juozas), born 
1909, teacher, res. Plungė 
Telšiai.

10872 širkienė, Felicija, 
(Antanas), 45, farmer, res. 
Petrainiai Krakiai.

10873 šlrkus, Stasys (Juo 
zas), 19, farmer, res. Pet
rainiai Krakiai.

10874 Širkutė, Emilija 
(Juozas), 17.

10875 Širkutė, Veronika

Will you give at least IOX 
of your pu y iri War Bonds?

Thi« new color poeter, which eoon will be ueed in all parta of the 
country to promote the eale of War Bonda and Štampe, ia one of 
four recently created to emphaaųę oew tbemee in the War Bond
lalfii iflfluaaun. ----------------------------------- L & Inuvn. Dvn,

10938 šliaraitė, Aldona 
(Vytautas), 3.

10939 Šliažas, Povilas (Jo 
nas), 72, farmer, res. Ažuo- 
lytė Krinčinas.

10940 Šliažienė, S.anisla- 
va (Jonas), 41,

10941 Stažas, Jonas (Po- 
1 vilas), 13, student.

10942 šl.až±itė, Felicija 
' (Povilas), 9.

10943 Šliužys, Feliksas 
(Jonas), bo.n 1914, emplo
yee, res. Kaunas.

10944 Š.ykas, Alfredas 
(Jurg.s), 40, teacher,' res. 
Biržai.

10945 Šlykienė, Ona (Mar 
tynas), 33.

10946 šlykas, Jonas (Al
fredas ), 10.

10947 Šlykas, Rimantas 
(Alfredas), 5.

10948 Šlorauskas, Anta
nas, 42, army officer, res. 
N. Vilnia.

10949 Smaily tė, Violeta 
(mothe Budrienė), (Bla- 
das), 13, student, res. Aly
tus.

10950 Šmigielskis, Jonas 
(Adomas), born 1911, em
ployee, res. Kaunas.

i 10951 šnapšys, Simonas, 
born 1884, res. Kaunas, 

i 10952 šnapšienė, Adelė 
(Antanas), born 1894.

10953 Šniras, Vladas (An 
j drius), 45, army officer,
Į res. Šiauliai.

10954 Šniras, Alfonsas, 
37, clerk, res. Žemaitkiemis 
Ukmergė.

1095o šnirienė, Ona, 45.
10956 Šnirpunas, Juozas 

(Vincas), 37, farmer, res. 
G.žai VilkaviškiB.

10957 Šniukšta, Leonidas, 
33, Engineer, res. Vilnius.

10958 Šniukštienė-Kongis- 
eraitė, Paulė, 31, res. Vil
nius.

10959 Šniukšta, A;vydas- 
Antanas (Leonidas), 2.

10960 šniutė, Domas, 60,
I farmer, res. Maniunai Baiso
gala.

±0961 Šniutytė, ieva, 66, 
farmer.

| 10962 Šniutė, Jonas, 63,
farmer.

1063 Šofrakovičaitė, Re
gina (Bronius), 29, house
vvife, res. N. Vilnia.

10964 špadauskienė, Ol
ga, 30, res. Vilnius.

10965 špadzuskytė, Irena, 
11.

10966 špakauskas, Vin
cas (Adomas), 36, teacher, 
res. Šakiai.

10967 špakauskienė-Žujy- 
tė, Antosė, 34.

10968 špakauskas, Danie
lius (Vincas), 15, student, 
res. šakiai.

10969 špokavičius, Stasys 
(Kostas), born 1906, emplo- 
yeo, res. Dihokai.

10970 Špokavičienė, Stefa 
(Jonas), 32.

10971 Špokavičius, Sigi
tas (Stasys), born 1939.

; 10972 špokavičius, Jonas
(Kazys), born 1901, army 
officer, res. Kaunas.

10973 Špodrov8kienė, Hen 
r ka (Kazys), born 1904, ju
rist, res. Žalpiai Nemakš
čiai.

10974 Šrama, Vincas (Ka 
zyc), born 1914, army ser- 
geant, res. Varėna.

10975 Šnpuna8, Juozas 
(Vincas), 36, farmer, res. 
žvirgždaičiai Gižai

10976 Štaras, Bronius 
(Martynas), 31, economist, 
res. Kaunas.

10977 Štarienė, Genovaitė 
(Uršulė), 28, employee, 
res. Kaunas.

10978 Štaras, Joras (Jo
nas), 43, jurist, res Ivanaus 
kiai Akmenė.

10979 štarienė, Antanina 
| (Ignas), 40.
Į 10980 Štaras, Povilas 
į (Povilas), 47, rea. Grizikai 
' Deltuva.

fflSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
GRAŽIOJI PORT WASHINGTON PARAPIJĖLĖ

Prie Sheboygan, Wis. lie
tuvių parapijos yra prijung
ta Port Washington, Wis. 
Šv. Ambroziejaus lietuvių 
parapijėlė, kur kas antrą sa
vaitę yra laikomos šv. Mi
šios. Tai yra labai graži, dr.i- 
li, ir nepaprastai švariai už
laikoma bažnytėlė. Matosi, 
kad parapijonai labai di
džiuojasi parapija ir daug 
š'rdies įdeda, kad ją užlai
kius kuo gražiausia. Angliš
kai kalbant, galima sakyti 
kad tai yra labai “eute” baž
nytėlė.

Šioji Šv. Ambroziejaus pa- 
1 npija turi tik 18 šeimų, tu
ri daug prietelių ir iš kita
taučių. Kiekvieną sekmadie 
nį kai šv. Mišios yra laiko
mos, tai kupina bažnytėlė 
žmonių. Reik pasakyti, kad 
bažnytėlės jaukumas tikrai 
patraukia žmones

Pats Port Wasb’ngton 
miestelis yra pastatytas prie 
keletos labai aukštų kalnų 
prie Michigan ežero. Ant vie
no kalno viršūnės yra pa
statyta Saint Mary’s Church 
ir tikrai daug pareikalauja 
energijos, kol parapijonai 
užlipa į kalną laiptais iki 
bažnyčios durų.

Port Washingtone randa
si daug mažų fabrikėlių ir 
yra svarbus Michigano eže
ro uostas, kur apsigyvena 

į laivų matrosai, arba jūrinin
kai su savo šeimomis. Čia 
ta:p pat randasi Smith Bros. 
Fish Shanty, kur galima lai
bai skaniai suvalgyti “fish 
dinner”. XXX

10981 Štarienė, Marijona, 
38.

10982 Štaras, A bertas 
tas (Povilas), 7.

10983 Štaraitė, Irena (Po 
vilas), 3.

10984 štaupas, Jonas (Do 
mas), 37, employee, res. 
Kaunas.

10985 Staupienė-Gudaitė, 
Paulina, 28, teacher.

10986 Štaupas, Vytautas 
(Jonas), 1.

10987 Šteinas, Mykolas 
(Leonas), born 1869, far
mer, res. Leoniškial Kreke
nava.

10988 šturas, Karolis (Ka 
rolis), born 1886, farmer, 
res. Karveliai Varniai.

10989 Šturas, Vladislovas 
(Juozas), bo.n 1914, tailor.

10990 Subačiui ė, Julė 
(Konstantas), born 1916, 
farmer, res. Puotiškė Adu
tiškis.

10991 šuiras, Vladas (An 
drius), 45, army major, rei. 
Šiauliai.

10992 šukaitienė, Marija, 
74, res. šakiai.

10993 šukaitis, Česlovas, 
41, musician, res. šakiai.

10994 Šukaitienė, Bronė, 
28,

10995 šukait's, Algirdas 
(Česlovas), 2.

10996 šukelienė, Zofija 
I (Chraimas), 42, housewife,
res. Vilnius.

10997 Sukyląs, Leonas 
(Karolis), 27, worker, res. 
Vilnius.

10998 Šukys, Juozas, 50, 
teacher, res. Rokiškis.

10999 Šukienė with 2 
children.

11000 Šukienė, Ona (Pra
nas), 35, housew.fe, res.
Kaunas.

Sheboygan, Wis. 

žinutės
Klebonas grįžta

Sekmadienį, liepos 12 d. 
klebonas kun. J. Šlikas, grįž
ta į savo parapiją, po dvie
jų savaičių atostogų, kurias 

i praleido pas gimines Bosto- 
j no apylinkėje. Rašydamas iŠ 
i ten praneša, kad “oras net 
slapesnis kaip Sheboygane”. 
Matosi, kad klebonas džiaug
sis sugrįžęs pas savuosius
Sheboygane.i

Šioje apylinkėje viskas 
maždaug po senove. Žmonės 
dirba gana gerai ir greitu 
laiku fabrikai tikisi susilauk 
ti daug užsakymų karo re:k- 
menų, nes nebuvo čia tiek 
daug karo gamybos reikme
nų, kiek turėtų būti. Kai ku
rie fabrikai tik šiomis die
nomis gauna tokius užsaky
mus.
Ūkininkas Karosas,

šios parapijos narys, kuris 
turi ūkį arti Plymouth, Wis., 
šiomis dienomis susirgo ir 
pasidavė operacijai, kuri pa
vyko gerai. Kun. Cinikas, M. 
I.C., laikinaj pavaduojąs kle
boną aplankė ligonį. Karo
sas sveiksta ir šiuo laiku 
randasi Plymouth ligoninė
je.
Varduvės ir mokyklos 

užbaigimas

Liepos 25 d. pripuola kle- 
i bono kun. Jokūbo šliko var-I duvės. Maždaug tuo pačiu 
laiku būna ir vasarinės mo- 
kyklos užbaigimas, tai grei
čiausia bus sujungtos var
duvės su mokyklos uždary
mu. Galimas dalykas, kad 
liepos 26 d. įvyks ypatingas 
specialus vakarėlis parapijos 
salėje. Tikrai bus gražu pa
matyti kaip puik’ai vaiku
čiai išsilavino per tas kelias 
savaites. Taip, suvirš 50 vai
kučių išpildys begalo gražų 
programėlį varduvių ir už
baigtųjų proga. Seserys Ka 
zimierietės kasdien lavina 
vaikučius.

I
Bingo kas savaitę

Kiekvieną antradienį ii 
penktadienį lietuvių Nekalto 
Prasidėjimo parapijos nau
dai būna “bingo” Žaidimai, 
Hali 99, šiame mieste. Pa- 

I tartina, kad šiuo vasaros 
metu daugiau atsilankytų į 
Žaidimus, nes labai mažėja 
ateilankusių skaičius. Nu
traukti “bingo” žaidimus va
saros metu būtų didelis nuos 
tolis parapijai, tai atvykite 
nors kartą į savaitę ir atsi
veskite dar po vieną.

Chicaglečiai Juškai, geri 
lietuviškų veikimų rėmėjai, 
iš Bridgeporto, šią savaitę 
lankosi pas savo gimines 
čia, Sheboygane. Jie labai 
džiaugiasi sheboygan iečių 
jiems parodytu nuoširdumu.

XXX

Pot Victory.,. 
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1$ DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
Iš Federacijos
4 skyr. susirinkimo

A. L. R. K. Fed. 4 skyr. j 
mėn. sus-mas įvyko birže 
lio 24 d. Lietuvių svetainėj.

Sus-mą vedė pirm. P. Me
donis. S. Atkočiūnas prane
šė apie Federacijos 4 skyr. 
surengtą gegužinę, kuri da
vė $83.34 pelno.

Rengimo komisijoj dirbo 
pirm. P. Medonis, S. Atko
čiūnas, M. Šimonis.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką rengimo komisijai ir 
visiems pasidarbavusiems 
gegužinėj — piknike.

Taip pat išreikšta padėka 
svečiams dalyvavusiems iš 
kitų miestų.

ti sekančiame susirinkime, 
kuris įvyks liepos 29 d. Lie
tuvių svetainėj.
Federacijos 4 sk. rašt. A.A.

Antanas Magdelena Stark 
(Aukštakulniai) paaukojo 
500.00 dol. šv. Antano baž
nyčios įrengimui minkštiems 
priklaupimo suoleliams.

Antanas Stark yra žino
mas kaipo pasižymėjęs mu- 
iikalas. Taip pat jis užlai
ko ir veda Master Tool anč 
Die Co., kur šiuo tarpu dir 
ba arti šimtas darbininku 
r dauguma lietuviai.

Jonas Marijona Yurkū 
aai savo sūnelį Edvardą iš 
’eisdami į U. S. kariuomenę 
buvo surengę išleistuves, kur

Sykora Pažymi, Kad Žmonės Yra Linkę 

Pirkti Nuosavybes

John O. Sykcrj,

“Aiškiai yra matoma, kad 
žmonės žymiai pradėjo p'rk- 
ti savo nuosavybes vieton

į nuosavybes. Tankus įsita- 
rlmas ‘Jis savininkas savo 
namo; jis tai žengia pir
myn’ išreiškia prestižą kurį 
n:mų nuosavybės turėjime 
priduoda ^pirkėjui. Paprotis 
sistematiško taupumo pri
sėdant pirm pirkimo namo, 
mokant išmokesčius kas mė- 
ne~į kaip renda, duoda jau
timą saugumo kurią re.i- 
launinkas neturi.

“Ne tik pavieni žmonė3, 
bet ir biznio įstaigos dau
giau ir daugiau linksta prie 
nuosavos nuosavybės”, jis 
coliaus prirod nėjo, “B žalo 
ištaigos vadovaujamos gerų 
edėjų mėgina įsgyti savas 

biznio įstaigas, ieško pagar

bos ir susipažinimo, laisvės 
nuo bizn o nutraukimo, ran- 
dos kainų sutaupymo, ir vi
sas kitas iš savos nuosavy
bės plauk ančias įe'gas. Šie 
patys atžvilgiai užtikrina 
pirkėjui namą šiandien.”

(Skelb.)

PLATINKITE “DRAUGI”

CLASSIFIED

••DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

197 No. Dearbom Street
Tel.: KANiioLoh lUti Mit

H EI. P VVANTED — VYRAI

MAŠINISTAI — du pirmo kleso
INSTRUMENT VYRAI su "all a- 

i round” patyrimu. Defense darbai.
Pajaukite Mr, Olsen, VICIory 6050 
ar asmen Akut atsišaukite po adresu: 
3312 So. State Street. Ii užpakalio. 
ARMOUR RESEARCH FOUNDATION

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIAI 
— patyrę siuvinėti sunk us trokams 
apdengalus. Atsišaukite j —

H1BBARD-SPENCER-BARTLETT 
211 E. North VVater Street

BROWNE & SHARPE AUTOMATIC 
SCREVV MACHINE OPERATORIAI 
ir SET-UP VYRAI. "Job shop" pa
tyrimo tiktai. Užtektinai ''overtime" 
ir naktimis darbo. LINCOLN MFG. 
CO , 2617 Fle-tcher Street.

CLASSIFIED

B, JOH\ O, 41
SYKORA

R E A I. T O R 
GYVOS VĖLOS ORGANIZACIJA

2411 South 52nd Avenue 
Phone — Cicero 453

27 Metai Real Estate Biznyje 

SF.KMAD VISA DIENĄ UŽDARYTA

OPERATORIAI, patyrę prie Puri- i 
tan mai nų. Operatoral reikalingi 
dirbti į.rie “overnite ca es".

UNIVERSAL TRUNK CO.
312 No. M y St eet

Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto reikalais kalbėjo O 
Kratavičienė ir nusistatyta 
labiau remti instituto reika
lus.

Susirinkimas išreiškė pa
dėką M. Šimoniui už gražų 
Federacijos 4 skyr. trijų me
tų darbuotės aprašymą.

Iš Federacijos 4 skyriaus 
kaipo dovaną dienraščio 
“Draugo” prenumerata lai
mėjo kun. E. J. Montvilas.

Buvo perskaitytas ir pri
imtas laiškas O. Aksomai
tienės.

Federacijos 4 skyr. nutarė 
suruošti šeimynišką išvažia
vimą. Tuo reikalu pavest-* 
rūpintis P. Medoniui, M. Ši
moniui ir S. Atkočiūnui.

Federacijos 4 skyr. numa
to surengti rudeninį -koncer
tą. O. Kratavičenė ir pirm 
P. Medonis įgalioti susižino 
ti su soliste M. Galiniene ir 
solistu J. Valiuku dėl numa
tomo koncerto.

Sekančiame susirinkime 
galutinai bus aptarta kon
certo reikalai.

Visi atstovai ir veikėjai 
kviečiami gausingai dalyvau

lalyvavo artimesni Edvarde 
Inugai ir giminės; iš ryti* 
lalyvavo Yurkūnienės bro
lis Andrius Svyrinas, Juo
zas Šarkis iš Nevv Britain 
Conn. Svečiai su orlaiviu at
skrido ir p:rmą karią ap
lankė Detroit, kuris sve 
čiams patiko. A. Svyrinas 
Nevv Britain turi biznį, yr? 
geras katalikų reikalų rė
mėjas.

B. Ambrasas, Thompson 
kolegijos mokinys, paviešė
jęs pas tėvelius Antaną ir 
Petronėlę, liepos 4 d. išvykę 
į Chicagą, kur Marijonų se
minarijoj studijuos vasaros 
laiku.

Seserųi Pranciškiečių pik
nikas Beach Nut Grove ga
na gerai pavyko. Seserys 
reiškia didelę padėką vi
siems darbin'nkams, daly
viams, aukavusiems.

Moterų Sąjungos 64 kp. 

kauliukų sezono užbaigimui 
vakaras įvyko pas darbuo
toją A. Ambrasienę, kur bu
vo jauku ir malonu. Koresp.

renduoti kur nors. Tai veda 
prie ‘geresnio piliečio’ stovio 
ir duoda tokiems geresnį at
jautimą ir prestižo savo ko
lonijoje. Yra tikiaim, kad 
šie metai bus geriau i na
mų pilkime nuo 1931 metų. 
Tiems kurie gyvena ne sa
vuose namuose patariu — 
*0wn a piece of America’ ”.

Šią optimistišką nuomonę 
išreiškė John O. Sykora, ge
rai žinomas real estate 
biznierius, 2411 South 62nd 
Ave., Cicero, III., kuris yra 
patarnavęs tūkstančiams sa
vo kostumieriams nuo ka
da pradėjo savo biznį 27 
m. atgal. Savo pačioj orga
nizacijoj jis praneša, kad į- 
vyko didelis pardavimo biz
nis laike praeitų šešių mė
nesių. Jis yra raštininkas 
Berwyn-Cicero Real Estate 
Board, ir buvusis pirminin
kas tos organizacijo3

“Prestižas ir saugumas” 
sako Mr. Sykora, “tai yra 
dideli patraukimai kurie 
priveda žmones investuoti

------------------------------------"DRAUGAS"
Ir Šiais Motais Spausdina 

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

1943 M. KALENDORIŲ
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių 

- KALĖDOMS.
į - • -

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsakymui į “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telis kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui uždyką! Neskaity to jas moka 
25c.

I
Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos 
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius ir gi 
visiškai naujas!

V

EAST SIDE ŽINIOS

Liepos 4 d. Moterų Sąjun
gos 54 kp. turėjo šeimyniš
ką išvsž'avimą Palmer Par
ke. Susirinko gražus būre
lis sąjungiečių. Buvo suloš
ta “bunco”, laimėjusios ga
vo po gražią dovaną. Dar 
paaukojo dovaną Bundžienė. 
Komisijoj darbavosi J. Me- 
dinienė, O. Jacobs ir M. De
gutis

Lietuvos Dukterų Draugi- j 
jos metinis piknikas įvyks , 
sekmadienį, liepos 12 d. “Bi- I 
rutės” darže. Visi detroitie
čiai yra širdingai kviečiami 
dalyvauti šiame gražiame 
piknike. Užtikriname, kad 
visi turėsite good time. Ko
misijoj darbuojasi O. Krem- 
blienė, R. Walls ir P. Medo- 
nienė. P. M. M

Pas A. Savickienę buvo 
ata'lankiusių svečių, Jonas 
ir Francis Tribondai su sū
numis, iš McKees Rock, Pc, 
Girdėjau, kad Tribondams 
labai patiko Detroitas.

Dabartiniu laiku išėjo tar
nauti Dėdei Šamui visems 
gerai žinomi jaunuoliai: J. 
Šnaras, J. Kasevičius ir J. 
Valukas, Jr.

TOOL & DIE MAKER — lst class, 
ir TOOL ROOM MAŠINISTAS reika
lingi. Atsišaukite sekančiai:

430 So. Green Street 
UTILITY TOOL & DIE WORKS

HELP WA>TEI> — MOTERYS
MAŠINŲ OPERATORĖS ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias iftmokinslm. 
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus. 
Atsišaukdanios kreipkitės prie BO- 
LAS PALUTSIS. ant 4-to aukšto. 

M. BORN & CO.
1060 Wcst Adams Street

BATŲ SIUVĖJAS 
Dirbti prie Defense darbų. Atsišau
kite J: J. P. SMITH SHOE CO., 
671 No. Sangamoii.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 

FILING ĮVORES

Taisome visokius piūklus. Taisymai 
naminių piūklų, tai mūsų speclaly 
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue' 
kainavimo sąrašo.

Prisiųskite pluktus paštu "parcei 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. IValter Nutow, 2200 W. 37tb St., 
Chicago, III., tel. LAFayette 6098.

i PARSIDUODA — 70 akerų ūkis, su 
n.mais. Randarl prie 131-mos Ir 
Wolf Road. Kaina tiktai $7,500.00. 
Atsišaukite t 1 fonu p ie savininko: 
PROSPECT 9251.

PARSIDUODA AR RENDUOJA8I: 
mūr.nls namas, f u št ru Ir 4 fl., 
visi po 4 kamlar t s. Randasi po 
antrašu 3750 So. Kedzie Ave. Dėl 
p atesnių informacijų kreipkitės 
sekančiu adresu: 4200 SO. ROCK- 
WELL STREET, ar t lefonu šaukit 
IAFayette 2382 ar NEVada 0450.

$1000.00 U.S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

VYTAUTO PARKE
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

PARSIDUODA — 2 aukščių, 2 Re
tų 4 tr 4 kambarių namas, 2 ka
rams garadžiu?, naujas cementuo
tas pamatas, naujas Išlietas takas. 
Rand si po antrašu 925 W. Culler- 
ton Street. Kaina $3,500.00. Tiktai 
$300.00 re k 11 ga įnešti. Tolimes
nėms informacijom Saukltni telefo
nu — LA GRANGE 235-1-J.

I

PARSIDUODA J 2 fletų mūrinis 
namas 6 ir 5 kambarių, karšto van
dens š luma, stokeris. apdengti por
ėtai. 2 karams ga adžius. Taipogi 
tuščias lotas su d deltų mūro gara- 
džlum — tinkamas dėl 2 trokų. At- 
: išaukite sekančiai: 6149 8. CAMP
BELL AVE., (pirmame aukšte).

I
I

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands «ho suffered from the torturing 
pains of rheumatism. eciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neurilu—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula vhieh tpeedily 
relieves those ezhausting muscular acliea and 
pains. NŪRITO is trustvorthy ind dependable 
—oontains no opiates. If you wsnt to feel again 
the Joy of relief from pain—«o you can work in 
peace and sleep in comfprt—be irise and try 
NURITO under thia ironclad guarsntee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money vili ba 
refunded Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO oo this guanuos, (T.N.C.)

DOCrorSAMAOIGUQUIŪ
GREAT SUCCESS FOR .

SKIN TROUBLES
(•xtem«lly caussd)

t "D raugus" Acia» tuiauiiutet
U. S. tankų ekspertas pus- J

karininkis George L. Seas- 
trom, kurs buvo skaitomas 
žuvusiuoju Libijos dykumo 
se, nes ten rastas pamestas 
jo identifikavimo ženklas, už 
mėnesio grįžo į Cairo.

Lietuvos Dukterų Draugi
jos nauja protokolų rašti
ninkė yra Monika Salasevi- 
čienė, 9515 Russell St. Tel. 
To. 69023. Draugijos narės j 
su visais reikalais malonė
kite kreiptis prie naujos raš
tininkės. Buvusi rašt. J. Me-, 
dinienė liepos 5 d. per susi
rinkimą atsisakė nuo parei
gu-

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur- 
pryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo" 
Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

tyoi
success for unaightly surfaee plmplea, 
blenrriehee and stmilar akla Imtatlona. 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Lsentd Žemo—which ųuickly raliavęs 
itehing aoranees and atarta right in to 
help natūra promote FAST healing. 
80 years eontlnuous success t Let 
Zemo's 10 dlfferent marveloimly effec- 
tive ingredienta help YOUR skin. 
Also ointment f orm. Severe cases 
may ne«d Katra Strength Žemo. ,

BERWYN —mūr. namas. 2 fl., 2 m. 
senumo, po 5 kamb. Lot. 52x125 p., 
šilto vandens šiluma. Netoli C. B. and 
Q. .stoties. Greitam pardavimui kai
na tik $13,000. įnešti $1.300. Gali
ma išmainyti ant cottage, bungalovv 
ar 2 fl. namo.

MAYWOOD — 8 rūmų med. namas, 
akmens fund., apdengti porčlal. Pur- 
nlso šiluma — tik $5,800. Skubėkite 
įnešti tik $1,100.

RIVERSIDE DRIVE — vienas ge
riausių namų, 8 kamb., kampinis na
mas, tile stogas. Aliejaus gaminimą 
šilto vandens šiluma. 2 karų gara
džius (apšildytas). Didelis lotas. Už 
pusę originalios kainos.

PARKHOLME — 2 fl. mūr. namas, 
po 5 kamb.. šilto vandens šiluma. Ap
dengti porčiai. 2 kart; garadžius. Tik 
$8,200. Randasi: 49th Ave. nr. 21st. 
$2.000 įnešti.

LAAVNDALE — 6 kamb mūr. na
mas.. 4 kamb. fletas viršuje. Furnl- 
so šiluma. Garadž. šoninis įvažiavi
mas. Lot. 50x125 p., tik $4,650. Ran
dasi tarp 24tos Ir 25tos gatvės.

HAWTHORNE — 2 fl. mūr. namas, 
po 5 kamb. Gar. Furniso šiluma. Lo
tas 3<>xl25 n., apdengti porčiai. Kai
na tik $5,900. Gyvenkite viename 
aukšte, išnuomoklt antrą, kad padė
jus Išmokėti. įnešti tik $1,500.

TIK $1,700 — 2 fl. med namas,
I eonerete fund., no 4 kamb. Pasiūly
kite $1,700 ir namas jūsų.

ALBANY AVE. — 3 fl. mūr. namas, 
po 4 kamb., apdengti porčlal. Alha- 
nv Ave. tarp 24-tos Ir 25-tos gat. 
Kaina $5,600. Skubėkite šiandien

. $1,500 (nešti.
' MORTON PARK — 2 fl., po 6
1 kamb. namas. Lot. 30x125 p. Gar. 
J Tik $5.800. Randasi prie 23-čios gat. 

tarp 54-tos ir 55-tos gat. $1,400 j-
neštl.

GUNDERSON AVE. — tarp 19-tos 
ir 21-mos gat., 2 fl.. mūr. namas, po 
6 didelius kamb., šilto vandens ši
luma, 2 bo!'e 4ri. I ot. 42x125 p. 
Šoninis )v žavimas. Prie'nama kai
na. Vien”s geriausių namų Bervvy- 
ne. $3,500. įnešti.

5IST AVE. NR. 21ST ST. — 5
kamb. mūr. bun'talotv. Ho’land fur- 
nlsas. Lot. 3oxl25 p. Apdengti por
ėtai. 2 karų gar. Ttk $7,100. Pir
kite gr. ičlausia! $1,800 įnešti.

PUIKUS NAMAS — 2 fl. mū-.. po 
6 kamb., šilto vandens šiluma su 
stoker u. Lot. 37Uxl25 p. Apdengti 
porčiai. 2 kar. gar., šoninis jvažia- 
vtrnun. Ple^terlotas skiepas. Gera 
kaina. 23 PI. neto 1 52nd Ave.

OAKLAWN — 4 kamb. namelis, iš
pilto f' nd., lot. 50 p. pločio Kaina 
tik $1.650.

FOREST PARK — 2 fl. mūr. na
mas. 6 ir 7 kamb. 2 furnisai. lotas 
37% p. pločio. Tik $8.500.

BROiOKFIELD — 2 fl., 5 Ir 4 kam-
| barių, nau as stygas. Furniso šilu
ma su štoke: lu. Apdengti porčiai, 
2 ka ų mūr. gar., ’o'aa 75x125 p. 
Kaina greitam pardavimui tik —- 
$6.500. Gera? nuplikimas. [nešti tik 
$1,700.

2401 fl. 56TH COURT — kampinis 
6 kamb. m-nt. namas, išpiltu fund.

Apdengta asbestos. šito vandens ši
luma ant alie'a’ s. 2 karų gar. Tik 
$6.300. Lot. 50x125 p. $1.600 įnešti.

KENILWORTH AVE. — 6 kamb.
. mūr. bunga'ow. Furn'so šiluma su 
Į stoker., platus lotas. Tik $6,900, ge- 
' riaut ias pirkimas. $1,6$$ įnešti.
I ’
EAST AVE. — tarp 18-tos Ir 19-tos 

j get. Jei iešk“,.t labai gražaus namo, 
I štai prrga. 6 kamb. mūr. bunga- 
low. šiito vandens šiluma. Plesterio- 
tas skle as. Lotas 45x125 p. 2 ka
rų garodžlrs, šonl’-ls įvažiavimas.
K”ira tik $9,960. Skubėkite įnešti 
$2.500.

Pa kolas Pirmiems Morglčlsms 

nuo 9800 iki $10,000, mokant 4% 

GAUKIT APSKAIČIAVI.MA DYKAI

DYKAI! DYKAI!

Ar gavote vėliausiąjį geriausių 
nuplikimų sąrašų? Jei ne, tai tuo- 
’nua naorašvkite. Paskambinkite, 
parašykite a.rba patys ateikite į m(l- 
■ų ofisu. Matyrite, kad tad geriau- 

: las visų Cicero, Berw, n, R veTslde 
Ir Iawndale nuosavybių «araSas-

VISI NORINTIEJI PIRKTI — 
ISIDfcMftKITE!

Bile kuris mflsų septynių parda
vėjų su mielu noru Jums patarnaus 
parodydami visas dėl pardavimo 
nuosavybes Ir duo aml geriausius 
patarimus. Kreipkitės j mus.

kk joh\o

SYKORA
R E A L T O R 

GYVOS VĖLOS ORGANIZACIJA

2411 South 52nd Avenue 
Phone: CICERO 453

27 Metai Real Estate Biznyje 
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LIETUVIU DIENOJE, MARIANAPOLY, PAREIKŠTA GILIAUSIAS 
ĮSITIKINIMAS, KAD LIETUVA VĖL BUS LAISVA

LieluviŲ Dienoje kalbėjo pulk. L. Grinius, Lietuviu Tautinės Tarybos 
pirmininkas. - Labai šauniai pavy ko Lietuviu Dienos iškilmės.

GRAŽIAI VEIKIA LABDARIŲ SĄJUNGOS 5 KUOPA

Reikia pagirti Marianipo- 
lio vadovybę, kad nežiūrint 
pasunkėjusių aplinkybių, ka
da žmonėms toliau iš savo 
miesto išvažiuoti ne taip jau 
lengva, vis tiek pasiryžo ir 
šiemet savo gražiuose soduo-

Lietuvių Dienos rengėjai bu
vo pasirūpinę, kad žmonėms 
nestigtų ir užkąsti, ir troš
kulį nuvaryti, ir muzikos pa
siklausyti. Gi Worcesterio 
abi lietuvių parapijos ir So. 
Bostono parapija net turė-

Gale dar lieka pažymėti, 
kad viešnia čikagietė Anta
nina Leščinskienė paaukojo 
dar 300 dolerių stacijoms, 
kurių vienos ji yra statyto
ja. P. B,

Brighton Park. — Liepos 
5 d. Labdarių Sąjungos 8 
kuopa turėjo susirinkimą, 
kuriame D. Varnas perstatė 
naujus narius: E. Samienę, 
A. Skiriu ir Dovidauskienę.

H. Širvinskienė pateikė iš 
pikniko, įvykusio kapų die
noje, apyskaitą. Piknikas 
davė $484.62 pelno.

Perskaitytas laiškas nuo 
Lithuanian American Civi- 
lian Defense Patriotic Ral- 
ly; apvaikščiojimas bus Mar 
ąuette Park; Dariaus ir Gi
rėno iškilmėse dalyvauti iš
rinkti atstovai: P. Vaiče
kauskas, O. Ivinskaitė ir D. 
Varnas.

H. Širvinskienė pranėšė,

Ki£[3AW<UM $ *6HEr£51 5HOW04 EZ.KTH1 

WA$ THE FIKJT CIIUUS TO TKAVll «Y 
RAllROAD-AAKING n$ FIKST TRIP IN 
1871 IN M SFECIAL CARS.

se surengti Lietuvių Dieną, jo įsirengusios savo atski-
kuri iš tikrųjų sėkmingai 
praėjo.

Jau iš vakaro pradėjo 
rinktis žmonių iš kai kurių 
tolimesnių vietų. Marianapo
lio rūmuose jie stipriai nu
migo, gaivindamiesi grynu 
oru, kokio miestuose nerasi. 
Rytojaus dieną, išsisklai
džius tirštiems rūkams, pra
dėjo rodytis automobiliai su 
svečiais. Kiti jų jau iš ank
sto taupėsi gazoliną, kad tik 
galėtų ištrūkti į šią Lietu
vių Dieną. Taip vienas po 
kito ritosi automobiliai pro 
vartus: buvo atvykusių iš 
Providence, R. I., Waterbu- 
rio, Conn., Hartford, Conn., 
Cambridge, Mass., Brockton, 
Mass., Sommerville, Conn., 
Naugatuck, Conn., Nashua,, 
N. H., Lowell, Mass., Pater- 
son, N. J., Elizabeth, N. J., 
Philadelphia, Pa., New York, 
N. Y., Washington, D. C., 
Chicago, III. ir kitų dar vie
tų. Tolimiausi svečiai, žino
ma, buvo čikagiečiai — tai 
J. Daužvardienė ir Ant. Leš
činskienė ir Ant. Navikaitė.

Kaip jau yra įėję į tradi
ciją, Lietuvių Diena Maria- 
napoly esti ne tik pasilinks
minimo ir atsigaivinimo lai-, 
kas, bet drauge ir rimties 
bei susikaupimo valanda. 
Todėl 11 vai. visi dalyviai 
susirinko į parką prie di
džiųjų rūmų, kur po atviru 
dangumi, saulei maloniai 
šviečiant, buvo atlaikytos 
iškilmingos pamaldos už vi
sus lietuvius jaunuolius A- 
merikos kariuomenėje, gy
vus ir mirusius, taip pat už 
visus lietuvius, žuvusius ar 
tebekenčiančius tėvynėje 
Lietuvoje arba ištrėmime. 
Mišias celebravo prelatas 
J. Ambotas, o jam asistavo 
diakonu kun. dr. J. Vaškas 
ir kun. K. Stadalnrinkas sub
diakonu. Rimties if susitel
kimo dvasiai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. J. Švag- 
ždys, kuris savo turininga
me žodyje gražiai ir gilia'' 
nušvietė kiekvieno tautiečio 
pareigas savo tėvų žemei.

Per pamaldas giedojo |- 
spfidingai Providence cho
ras, parnoStas tos parapijos 
vargonininkės L. ftierentai- 
tės. Solo giesme visus suža
vėjo J. Ci žaus kas, Aušros 
Vartųi parapijos vargoninin
kas Woroe»ter, Mass. Pamal
dų metu chorui vadovavo

rus stalus.
Svečiams dar būta ir ki

tokio darbo. Vieni apžiūri
nėjo Marianapolia ūkį, kiti 
gėrėjosi sodais ir gėlynais, 
kiti net stacijas suspėjo a- 
peiti ir pamatyti šv. Onos 
ir šv. Juozapo naujai pasta
tytas statulas ir bebaigiamą 
Liurdą, kurio iškilmingas 
pašventinimas numatomas 
kiek vėliau.

Viena iš stambiųjų šios 
šventės programos dalių bu
vo pulkininko Kazio Gri
niaus kalba, kuria visuome
nė iš anksto labai domėjo
si žinodama, kad kalbėtojas 
yra aukšto laipsnio ir dide
lio tarptautinio patyrimo 
karys, buvusio Lietuvos pre
zidento sūnus, Lietuvių Tau
tinės Tarybos pirmininkas 
ir tikras demokratas. Pulk. 
K. Grinius savo žodyje

nurodė dabartinę Lietuvos 
padėtį ir ryškiai išdėstė 
tas viltis, kurios Lietuvai 
duoda pagrindo susilaukti 
laisvės laikų ir kurios yra 
neatskiriamai susijusios

Ar žinai, kad
Liliputais arba nykstu

kad mūsų išvažiavimas į- 
Pikniko virtuvėje darba- vY^a liepos 12 d., Labdarių 

vosi: H. Širvinskienė, M. Na ūkV- Trokas bus Prie baž'
vickienė, Teledinienė, E. Ma
linauskienė, M. Gricaitė, Ku-

kais paprastai vadinami la- Į ndrotlenė, Butkus, Petkū
bai mažo ūgio žmonės. Prieš 
kelis metus Vokietijoje lili
putams tapo įsteigtas spe
cialiu miestelis. Tame mies
telyje turi teisės gyventi tik 
tokie žmonės, kurių ūgis ne-

nienė, O. Paukštienė, Pakel- 
tienė, Jonikienė, K. Simona- 
vičienė, Gedminienė, O. Ša- 
kūnienė, S. Visockienė, E. ir 
O. Zabalevičaitės, S. Micke
vičiūtė, Rekašaitė, A. Vyš-

siekia daugiau, kaip ketu- niauskaitė, A. Stulbaitė, E.
rias pėdas. Miestelio bur
mistras (gaspadorius) pasi
žymi labai mažu ūgiu ir sve
ria tik 40 svarų.

Canary saloje privačiais 
automobiliais leidžiama va
žinėti tiktai šeštadieniais ir 
dar su labai racionalizuotu 
gazolino kiekiu.

Himalajų kalnuos, Azijoj, 
yra gėlė, kuri žydi be že
mės ir vandens. Jei paim
sime, pav., vieną tos gėlės 
pumpurą ir jį padėsime ant 
lango, kur ji gauna saulės, 
jis po kai kurio laiko pra
žys dideliu gražiu žiedu. Nu
žydėjus ir pumpurą į žemę 
įsodinus, ji vėl augs, turės

Vienazindis. A. Stulgis.

Joms pareikšta padėka. 
Taip pat padėkota A. Kinui 
ir iJ. Paukštai už nuvežimą 
įvairių daiktų į pikniko vie
tą.

D. Varnas pranešė, kad 
Labdarių Są-gos 8 kuopa 
centrui įteikė $559.30.

Chicago Park District Ad- 
ministration Building per A. 
Zalumskį paaukojo $5.00 se
nelių prieglaudos statybai.

nyčios 12:30 vai. tuoj po pa
maldų.

Laimėjimui pinigais auko
jo M. šrupšienė, H. Širvins
kienė ir Simonavičienė, o 
biznierka S. Balzekienė au
kojo 5 svarus hot dogs — 
visiems didelis ačiū.
, Direktorių susirinkimo ra 
portą patiekė P. Vaičekaus
kas. O. Ivinskaitė, rašt.

Zm1o«e THAN SDCTEEN MILUOM 

TOMS OF l(E ARE USED EACH TEAK 
BY THE AMERICAN RAILROAD S IN 
REFRJ6ERATOR CARS, D1NINACARS, 
RESTAURANTS AND THE ŪKE.

ASSOCIATION Of AMtlllCAN RAILROADS fJJl

•KEEPING 'EM ROLLING'
EVERY MINUTE IN 1941 THE AMERICAN 
RAILROADS MOVED AN AVERA6E OF 
904,000 TOKS OF FREI6HT ONE MIEE-THE 
HISHE5T AVERAGE IN RAILROAD HISTORY!

tf

VVl)l K STIJDIO
1945 WpsI 35* Street WHOLESALE

LIQUOR
ĮSTAIGA

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

_ kelio karo jums:
GENUINE POCAHONTAS, 40
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai O.T'V 
GENUINE POCAHONTAS, / r
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........  0.00
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $IA CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. □V
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022 

....... ......-......

lapus ir tiek maisto pririnks, 
su Amerikos laimėjimu kad kitą metą vėl turės pum-
šiame kare.

Visi svečiai buvo tikrai pa
tenkinti tvirtu ir nuoširdžiu 
pulk. K. Griniaus žodžiu.

Bežiūrint į margą mi
nią, buvo galima pastebėti 
nemaža įžymių asmenų. Tarp 
kitų norėtume pažymėti gar
sią dainininkę Apoloniją 
Stoškiūtę, kuri prieš šį ka
rą dainavo Berlyno operoje 
ir dabar vasaroja netoli Ma
rianapolio.

Vieniems besilinksminant, 
kiti spėjo ir du zuikius nu
šauti. Taip Studentų Sąjun
gos centro valdyba padarė 
savo posėdį ir apsvarstė ei
lę klausimų.

Negalima nutylėti, kad y- 
pač smarkaus darbo ir gau
saus prakaito susilaukė šios 
Lietuvių Dienos rengėjai ir 
tvarkytojai, į kurių tarpą 
buvo įkinkyti visi Mariana
polio gyventojai, vadovau
jant naujam namų viršinin
kui kun. A. Markūnui.

Jų triūsas ir visų k tų 
prie šios dienos surengimo 
prisidėjusių pastangas buvo 
nuoširdžiai įvertintos: skirs
tydamiesi žmonės prašė, kad 
kas metai toji graži Lietu
vių Dienos tradicija būtų 
palaikoma Marianapolyje. 
Marianapolio vadovybė pra-

purus jr vėl be žemės pnar 
žydės.

MODERN
(O.MI’IJ 1.‘. ~

\D’ »> < Fl» p MP'I' I \! |

I OUFST POSSJHI F l-RK E 

F. • \F EITE : V/0

ir vargonais kiekvieno dva- neša, kad ta šventė kitą met
šią aukštyn kėlė brolis i. 
Banys, MIC.

Be jau suminėtų prcl. J

bus liepos 5 d.
Marianapolio vadovybė iš 

visos širdies dėkoja vis ems, 
Amboto ir kun. J. Švagždžk), ]?urie šią gražiai praėjusią 
Lietuvių Dieną aplankė dar šventę pargtng aavo darbu
šie klebonai: kun. P. Jurai- 
tis, kun. A. Petraitis, kun. 
J. Vaitekūnas ir kun. K. Va- 
sys.

Pasimeldę, žmonės suska
to ir pasilinksminti. Patys doleriu.

atsilankymu ir patarimu, o 
drauge praneša visuomenei, 
kad dešimtą pelno dalį ski
ria Lietuvos Gelbėjimo Fon
dui. Gryno pelno gauta 1000

Listen ta
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Ftaturing a Program of

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

<*o»of AoBMR

_ l
Išvežtajame 

|m> vi-ą 
Cliirago-

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. RANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

f

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

. KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SEBMftGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SI. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

r\ A R A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis. 

> PIRM PIRKIMO
Atvyk į mfisų Jardą Ir apšifafk sta* 
ką ir aukštą rūš| LENTŲ—MILL-

,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TKRIJOLA- DM garsių, porčių, vte- 
kų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU 
MUSŲ EKSPERTAIS cMI koaatrak* 
cljos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IK PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais ISmokėjhnab 

STANLEY LITWINA3, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halated SL Tel. VICtory 12*72

£

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Kugs 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

DIDELIS IifARDAVLMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZ1KA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, KLO
TES su "cases" — $35.00. $37.50, 
$45.00 lr $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MUIKO8. TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50. $12.50 iki • $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO UZ- 
DENGALAS — $12.00 SMICE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NI.AM8 BASAMS, VIOLAS lr 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 lr $15.00. Striunos d«l vi
sų vtrftmlnėtų Instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS-$ 1 8.50, 
$23 50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr "read’’ Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarne- 
tams. Triūboms. Saxaphones, 
Smuikoms ir Guitarams. 

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
#14 Maawell 8$., Chicago.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IT1ARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Protection 
for your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
. NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE 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/^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

~ KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.
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Dariaus-Girėno Aux. Rau 
donojo Kryžiaus vienetas tu 
rėjo smagų vakarą birželio 
24, 1942, šauniai pagerbė 
penkiasdešimts keturias' 
(54) nares, kurios užbaigė 
‘First Aid Standard Course.’

Ta proga buvo surengtas 
pokylis su marga pragrama. 
Po gardžių vaišių programa 
prasidėjo su himnu Star 
Spangled Banner, kur visi 
atsistoję giedojo, o Geral- 
dine Precin akompanavo.

Toliau Dorothy Mason ir 
Helen Simon jausmingai 
prabilo į visus su “I pledge 
Allegiance to the Flag etc”. 
Ir ištikrųjų matėsi tarp da
lyvių patrijotiškas entuzi- 
jazmas.

Šio vieneto pirmininkė ir 
vakaro vedėja Helen M. Ka
reiva perstatė komisijos pir 
mininkes sukėlimui fondo, 
kurios užsitarnavo labai 
daug pagyrimo ir apdovano
tos “corsages” dėl atsiekto 
tikslo. Tai Agnės Balnius, 
Ann Yonaitis, ir Pauline 
Balchiūnas.

Penktadienis, liepos 10, 1942

R. Kryž. Dariaus Girėno vieneto narės gavo certifikatus

Nervous? Shaky? 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ OfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviAkumo, drebulio. nemigos, 
ikausmo ar silpnumo kojų (neu- 
rit s ar rheumatlzmo), tankiai vi
duriai užkietėja ar perdaug lluos- 
nūs. Širdies skausmus. Vartotojas 
ir aankiai gali pradėti negirdėtus 
balsus girdeli, įsivaizdinti nebūtus 
daiktus ar kalbėti su savimi. 
VI-MIN pagelbsti apga 6tl ma's- 
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo nervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN yra vartoja
mas ir rekomenduojamas Šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo jpr timo. Pamė
ginkite ir “pastoklae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
per paštą, pris’unėiant pinigus, 

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

kainuoja $2.00
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3/0.
Pars'duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

•03 W. 83rd Street. Tel. ENG. 6515 
CHICAGO, ILL.

Dariaus-Girėno Posto ko- 
mandierius, A. H. Kasper, 
gėrėjosi ir stebėjosi, kaip 

i mūs moterys energingai dar 
buojasi, nepaisant kitų savo 
pareigų.

Tarpe svečių buvo talen
tinga dainininkė Panelė Pik
turna, kuri savo švelniu ir 
maloniu balsu visus sužavė
jo. Jos akompanistė buvo 
gabi ir mikli ponia Ona 
Metrikienė.

Dariaus-Girėno Aux. Unit 
271 pirmininkė Cassie Naru 
šis, taipgi maloniai atsiliepė 
į atsilankusius ir gėrėjosi jų 
darbuote.

Šio vieneto mergaitės iš 
Drum and Bugle Corps ga
biai ir kukliai nardė lazdu
tes “Bataan Twirlers”. Se
kančios sudarė artistišką 
sceną: panelės, Dorothy Ma
son, Helen Simon, Marian 
Nares ir Joyce Mason. O pi- 
janu joms akompanavo Ge- 
raldine Precin.

Šio vakaro svarbiausią ro 
lę turėjo mūs brangi garbės 
viešnia ponia Daužvardienė, 
kuri nupiešė Raudonojo 
Kryžiaus paveikslą savo žo
džiais ir entuzijastiškais 
anekdotais, priviliodama 
daug mūs akių ir ausų prie 
savo interesingos kalbos, 
kur visi atydžiai klausės ir 
net pasižadėjo ateityje siek
ti aukštesnių mokslų kitose 
šakose Raudonojo Kryžiaus 
pastangomis.

Galop šios klasės mokyto
jas ponas Walter Frese išsi
reiškė, kad jam buvo smagu 
ir malonu mokyti ir lavinti 
tokią energingą grupę mote
rų ir mergaičių. Išgyręs vi
sas apdovanojo certifikatais 
priduotais per Raudonojo 

j Kryžiaus National Head- 
ąuarters. Certifikatus gavo: 

l Helen M. Kareiva, J. Re- 
I seff, Marian Nares, Marian 
Chase, Frances Prihodski,

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padalytą 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.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

Urmo (vvholesale) 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

z*

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
T&upykR spaangotoj įstaigoj, kad nžtlkrlnti savo atelt|. Apart ap- 
draodos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už jr aukžčiau

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

Jastin Macklewtch, Prea. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

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

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

Susan Chinston, Valeria Se- 
bastian, Margaret Brasus, 
Janet Raila, Ann Kuizint J. 
Pumputis, Marcella Yakai- 
tis, Helen Balsevich, Anna 
Gaushas, Mary Stankus, Nu 
ta Genutis, Bertha Patrick, 
Martha Mason, Ann Yonai
tis, Irene Yonaitis, Mary 
Chase, Mary Urba, Helen 
Muraskas, Julia Linchester, 
Adella Mankus, Stella We- 
gis, Elizabeth Strazdas, Ge- 
raldine Precin, Frances La- 
jer, Judith Hansen, Mary 
Thompson, Jane Rogo, Al
dona Gregg, Janet McCar- 
ney, Vince Munce, Rose Žak, 
Mathilda Sopiarz, G. Zad, 
Anna Marie Lovetere, Grace 
Lovetere, Anna Logsdon, 
Mary Jane Reynolds, Alice 
Mitchell, Sally Gapsevič, 
Ann Giniat, Anna Jacobs, S. 
Jerun, P. Hojnacki, A. Hoj- 
nacki, Jean Kiaune, D. By
lina, M. Kestler, S. Kozicki, 
ir J. Kuklewicz.
Valio, Dariaus-Girėno Aux. 

R. K. vieneto narės ir vedė
jos ! Viešnia.

A. Stočkiūtė dainuoja 
iš radio stoties

Apolina Stoškiūtės dai
nuoja ateinantį sekmadienį, 
liepos 12 d., 4 vai. po pietų 
(Chicagos laiku) iš WABC 
stoties (Chicagoje WBBM), 
Gladys Swarthout, Metropo
litan operos artistės vietoje. 
Būtų gera, kad galimai di
desnis skaičius lietuvių pa- 
siklausytų ir pasiklausę pa
siųstų Columbia Broadcas- 
ting System, New York Ci
ty, laiškus.

P-lė Stoškiūtė yra Šv. 
Kazimiero vienuolyno se
sers Eukaristos, Akademi
jos viršininkės, sesuo.

Varžys "Jack Knives 
pardavinėjimą

Chicagoj iškeltas suma
nymas suvaržyti lenktinių 
peilių, vadinamų “Jack 
Knives” padavinėjimą. Sa
koma, šie peiliai turi būti 
priskaitomi prie paslėptų 
ginklų skyriaus. Daugiausia 
jaunuoliai tuos peilius per
ka ir plėšikai juos naudoja 
plėšikavimams.

Miesto taryba už 
tilta pertaisymą

Chicago miesto taryba 
pritarė vyriausybės sumany 
mui pertaisyti keletą tiltų 
skersai sanitarinio perkaso, 
kad juos būtų galima iš
kelti praplaukiant karo lai
vams.
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. t ("Draustu" Acme teiepnoto*
Tarp užbaigusių kursą č'.a atvaizdo centre matomos He

len Kareiva, Raudonojo Kryžiaus Dariaus Girėno sky
riaus pirmininkė, Walter Frese, mokytojas, ir garbės 
viešnia J. Daužvardienė — R. K. uniformoje.

DARBININKAI {SPĖJAMI, KAD JIE 
SAUGOTUSI SUKTYBIŲ GAUTI PAŠALPA
Illinois valstybės darbo di

rektorius Francis Murphy 
aiškina, kad darbininko at
lyginimas nėra tik gauti už 
darbą pinigai, bet ir kito
kie dalykai, arba daiktai, 
kaip tai maistas, guolis, iš
laikymas, maisto produktai 
ir kt. Dėlto, jei darbininkas 
netenka darbo ir nori gauti 
už nedarbą kompensatą iš 
valstybės iždo, jis turi pasi
sakyti, kad minėtais daly
kais ir daiktais aprūpina
mas, jei pinigais už darbą 
neapmokamas.

Valstybės įstatymu nuro
dyta, kad tik toks žmogus 
skaitosi bedarbis, jei jis ma 
žiausia vieną savaitę nedir
ba ir negauną jokios iš nie
kur pašalpos ‘ jokiais daik
tais. Bet jei jis gauna daik
tais, reiškia jis nėra pilnas 
bedarbis, Kaipo tokiam val
stybė gali išmokėti tik dali
nę kompensatją, bet nieku 
būdu pilną.

ILLINOIS PREKYBOS KOMISIJA 
PRATĘSĖ GATVĖKARIŲ 8 C. RATA

Kaip tik federalinė kainų 
administracija įteikė Illinois 
prekybos komisijai peticiją, 
kad grąžintų Chicagos gat- 
vėkariams 7 centų ratą vie
toje 8 centų, komisija tuo
jau nusprendė 8 centų ratą 
dar ilgiau pratęsti ir pasi
sakė, kad ji šį klausimą 
svarstysianti ir išdavas pa
skelbsianti.

Komisija nusprendė svar
styti kainų administracijos 
peticijoje pažymėtus argu
mentus ir faktus už 7 centų 
grąžinimą. Paskiau dar to
liau išklausysianti gatvėka
rių linijų viršininkų.

Savo rėžtu gatvėkarių dar 
bininkų unija streiko klau
simą atidėjo neribotam lai
kui ir šiandie unijos susirin 
kimas. apie ką vakar buvo 
rašyta, neįvyks.

Įlaužta ranka 
nėra pasiteisinimas

Trafiko teisme teisėjas J. 
Gutknecht nubaudė 10 dol. 
bauda Walter Gordon, 17 
m. amž., už pergreitą važia
vimą paežerių Jackson par
ke. Ir dar 5 dol. priteisė už 
neturėjimą draiverio lais- 
nių.

Gordon teisinosi, kad jis 
turėjo įlaužtą ranką ir sku- 

| botai važiavo į ligoninę. Tei 
| sėjas nepripažino šio patei- j 

' i sinimo. - . —-. > — ,l

Darbo direktorius Murphy 
tad ir įspėja kompensatos 
ieškančius darbininkus, kad 
jie savo aplikacijose aiškiai 
pažymėtų, ką gauna. Jei kar 
tais jie bandytų tai nuslėp
ti, o būtų susekti, būtų pa
traukti teisman ir nubausti. 
Kompensacijos įstatymu už 
sukčiavimus numatyta 200 
dol. bauda ir 6 mėnesiai ka
lėti.

Paskutinė gumos 
rinkimo diena

Gubernatorius Dwight H. 
Green, Illinois valstybės 
apsaugos tarybos pirmi
ninkas, dar kartą ragina 
valstybėa gyventojus, kad 
jie visomis priemonėmis 
nors paskutinę dieną padau
gintų senos gumos atsar
gas. Kiekviena bendruomenė 
turi pasidarbuoti.

Gumos rinkimas baigsis, 
šiandie, penktadienį (liepos 
10 d.), vidunaktį.

Streikas paneigtas, kai 
gatvėkarių linijų viršininkai 
pasiryžo darbininkų reikalą 
vimus pavesti arbitražui. 
Vadinasi viskas geran ke- 
lian pasukta.

Policija gaudo 
policininko žudikus

Policija jau susekė poli
cininko (seklio) Walter 
Storm žudikus. Dabar tik 
darbuojamasi juos išgaudy
ti. Rasta siūlas, prieita prie 
kamuolio ir dabar tik reikia 
jį nuvynioti.

Policija areštavo Charlene 
O’Neill ir Leo Piscopo, ku- 
riedu kartu gyveno. Tai po
licininko žudikų sėbrai. Jie 
priklausė tavernų plėšikų 
gaujai ir dalyvaudavo plė
šimuose. Jiedu išdavė tris 
aktualius plėšikus, dalyvavu 
sius taverno plėšime kai po
licininkas nužudytas, šiam 
plėšime dalyvavo keturi. Vie 
nas jų Guzy nušautas. Trys 
kiti pabėgo. Pabėgę yra: 
Anthony Moskal, G. D. 

jPasųuale ir N. Gianos. Visi 
trys ieškomi ir policija tiki
si juos sugriebti.

Be to areštuotas Paul 
Scarfina, 37 m. amž., plėši
ko I’asąuale dėdė.

Už karo daržų (War gar- 
den) gadinimą Chicago mies 
to taryba ordinansu nustatė 
iki 200 dol. baudos.
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X Trys kunigai Antanai 

vyksta į Wisconsin darbuo
tis. Kun. A. Miciūnas, MIC., 
jau apsigyveno Milwaukee, 
Wis., kur jam teks darbuo
tis Šv. Gabrieliaus parapi
joje su kitu Antanu kun. Mi- 
žukna, MIC.; šie du Antanai 
taip pat mokinsis Marąuette 
universitete. Susilauksime 
gerų žurnalistų. O' trečias 
Antanas, kun. A. A. Igno
tas, MIC., išvykęs į Keno
sha, Wis., iš kur jam teks 
aprūpinti Racine, Wis. lie
tuvių parapijonų dvasios rei
kalus.

X Kun. Adomas Jeskevi- 
čius, MIC., šiomis dienomis 
paskirtas klebonu Niagara 
Falls, N. Y. parapijai, kur 
iki šio laiko buvo kun. M. 
Urbonavičius, MIC., kuris 
greitu laiku atvyks į Hins- 
dale, III., eiti naujokų vedė
jo pareigas.

X Kun. Pranas Aukšta
kalnis, MIC., Milwaukee pa
rapijos administratorius pra 
eitą sekmadienį susilaukė 
malonų surprizą, kai prane
šė parapijonams, kad teks 
lapleisti Milwaukee, choris
tai ir kiti prieteliai priren
gė išleistuvių puotą. Šiuo 
laiku kun. Pranas yra Hins- 
dale, III. rekolekcijose.

X Kun. Julijonas Grinius,
Šv. Antano parapijos vika
ras, pirmadienį išvyko atos
togoms ar tik ne į Wiscon- 
sin?
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X Aušros Vartų Moterų 

ir Merginų draugystės pik
nikas bus sekmadienį, lie
pos 12 d. 6 vai. vakare Auš
ros Vartų parapijos “Rūtos” 
darže. Pusė pelno parapijai.

X Antano Vaičiulaičio vei 
kalą anglų kalba apie lietu
vių literatūrą (Outline His- 
tory of Lithuanian litera- 
ture) šiomis dienomis išlei
džia Lietuvių Kultūrinis In
stitutas. Veikalėlis iliustruo
tas įvairių rašytojų paveiks
lais (turi 18 paveikslų).

X Domicėlė Gasparkienė, 
vestsaidietė smarkiai susir
go plaučių uždegimu. Drau
gės prašomos ligonę aplan
kyti.

X Lietuvai Gelbėti Fon
do, 1 skyriaus išvažiavimas, 
kuris turėjo įvykti liepos 12 
d. Labdarių ūkyje, atideda
mas todėl vėlesniam laikui, 
kad liepos 12 dieną rengia 
Chicagos sąjungietės išva
žiavimą — pikniką.

X šiandien 8 vai. vakare 

įvyksta pas “Margutį” Da
riaus Girėno Paminklo Sta
tymo komiteto susirinkimas.

X Labdarių 5 kuopa Bri- 
dgeporte šiuo tarpu uoliai 
rengiasi prie pikniko, kurs 
įvyks sekmadienį, liepos 12 
d. Trokas nuo Gudų krau
tuvės su pasažieriais ir dar
bininkais išeis 10 vai. ryto. 
Piknikas įvyks Labdarių ū- 
kyje.

X Komp. A. S. Pocius bu
vo pasiuntęs laikraščiui 
“The Commonweal” laišką 
dėl to laikraščio pritarimo 
pavesti Pabaltijos valstybes 
Sovietų Rusijai. Laiškas bu
vo įdėtas į liepos 3 dienos 
laidą. A. Pocius laiške nu
rodė dvigubą to laikraščio 
nenuoseklumą: 1) laikraštis 
remia tautų apsisprendimo 
teisę, bet to netaiko Pabal
tijos valstybėms ir 2) ne
nuoseklu katalikiškam laik
raščiui agituoti už pavedi
mą krikščioniškų tautų be
dieviškai valstybei.

X Juozas Kukenis, 4355 
So. Artesian Avė., šiomis 
dienomis atsisveikino su sa
vo tėveliais ir išvyko į Dė
dės Šamo kariuomenę. Ku- 
keniai yra nuoširdūs žmonės 
ir ilgamečiai “Draugo” skai
tytojai.

X Antanas Petrokas, 
11035 S. Spaulding Avė., sun 
kiai serga. Nors jau kuris 
laikas kaip nesveikuoja, bet 
pastaruoju laiku dar labiau 
sunegalavo.

X M. A. Pakelčiai parašė 
“Draugo” redakcijai laišką, 
kuriuo dėkoja už svarbių ir 
aktualių klausimų nušvieti
mą.

X Elena Milašiūtė, gyve
nanti! 49 Avė., Cicero, lai
mėjo Ane ros teatre $200.

X Joana Mačeikienė, Šv. 
Jurgio parapijos moterų 
choro narė, po operacijos 
randasi Šv. Kryžiaus ligoni
nėj. Operacija pavyko gerai 
ir nuo ketvirtadienio leidžia
mos lankytojos.

X Rozalija Šunokienė, 3146 
So. Union Avė., nuolatinė 
“Draugo” skaitytoja, šios 
savaitės pabaigoje išvyks a- 
tostogų į Georgetown, III. 
Ji ten yra gyvenusi ilgus 
metus ir ten turi savo na
mus.

X Gary, Indiana, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
piknikas įvyks liepos 12 die
ną prie pat bažnyčios. Ga- 
riečiams parapiijonams ir 
kaimynams harboriečiams 
gera proga susipažinti ir pa
remti parapiją.
10 NUOŠ. VĖLIAVA

Olive Verder iš Cincinnati, 
O., laikrodėlių kompanijos 
laiko iždo departamento pri
pažintą pirmąją 10 nuoš. vė
liavą, nes visi kompanijos 
darbininkai pasiryžo iš sa
vo uždarbių skirti 10 nuoš. 
karo bonų pirkimui.


