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VOKIETIJOS TANKAI ANOJPUS DONO
Nauja nacių ofensyvą į pietus
nuo Voronežo stiprėja
%
Sąryšyj su Voronežu rusai

siąs pavojus.

Kontrataka

Rusai taip pat paskelbė,
jog pravesta kontrataka,
kad palengvintų padėtį prie
Voronežo, sudaranti pavojų
vokiečių sparnui ir ten vyks
tančios aršios kovos.
Rusai neskelbia ar šioji
kontrataka vyksta prie Ore
lio, kur vokiečiai vakar pas
kelbė sulaikę rusus. Tačiau
rusai pažymi privertę šioje
vietoje vokiečius pasitrauk
ti.

lias nuo Stalingrado, indus
trinio miesto prie žemuti
nės Volgos.
Tuo tarpu rusų aviacija
atakavo nacių aerodromus
Norvegijoj ir Suomijoj, iš
kurių vokiečių orlaiviai
bombarduodavo laivų susi
siekimą šiaurės vandenyne.

Naciiį agentą
teismo 3 diena
Washingtonas, liepos 10
d. — Šiandie slaptam ka
riuomenės teisme perskaity
ta aštuonių nacių sabotažninkų prisipažinimas prie
kaltės. Teismas tęsiasi jau
trečia diena ir tęsiama?
slaptai.
Liudininkų tarpe yra pa
kviesta ir viena kareivio mo
tina iš Chicagos. Jos sūnus
žuvo kovose Bataane. Tai
Mrs. Agnės Jordan.

Tikrai nežinoma kiek pa
lietė suimtuosius jų prisipa
žinimų skaitymas, bet pati
kimi šaltiniai praneša, jog
Pavojus Stalingradui
savo prisipažinimuose jie
Šiuo momentu vokiečiai ir kaltina vienas kitą.
vėl jau yra tik per 235 myBe to, prisipažinimuose
pasakojama, jog ilgokai pa
gyvenę Amerikoje vokiečiai
Rusai traukiasi,
grįždavę Vokietijon, kur
skelbia naciai
jiems buvo suruošta specia
Berlynas, liepos 10 d. — lūs sabotažo kursai kaip su
Nacių radio paskelbė karo naikinti Amerikos karinius
vadovybės pranešimą, jog įrengimus ir tada jie būda
pietiniam rytų fronte vokie vo vėl gabenami Amerikon.
čių ir jų sąjungininkų ka
riuomenė vejasi besitrau
kiančius rusus plačiu fron
tu.
Pasak vadovybės, lokali
niai pasipriešinimai sunai
kinti ir rusų atakos kad pa
lengvintų padėti prie Voro
nežo atmuštos ir rusams
esą padaryta didelių nuosto
lių.

Bombardavo japonu
barakus limore

Vokiečiai veržiasi į rytus

pravedė KARO EIGA

stiprias kontratakas. Stalinąradui gre
Maskva, liepos 10 d. —
Šiandie pranešama, jog vo
kiečių tankų pajėgos, perė
jusios Dono upę pradėjo
smarkią ofensyvą prie Vo
ronežo, kai tuo pačiu laiku
100 mylių į pietus prasidėjo
kitos aršios kovos netoli nuo
Rossoš, kur sustiprintos vo
kiečių pajėgos pasistūmėjo
per 90 mylių pirmyn.
Kariuomenės
organas
Raudonoji žvaigždė rašo,
jog situacija į vakarus nuo
Voronežo darosi sunkesnė ir
prie Rossoš padėtis esanti
labai sunki ir kovos vykstan
čios visai prie miesto.

Lietuva VilkoRusų JungąKieta

Japonai traukia
kariuomenę Indijon
New Delhi, Indija, liepos
10 d. — Peskelbdami apie
visą eilę naujų ir žalingų
aviacijos atakų japonų ba
zėse Burmoje, britai prane
ša, jog be pertraukos japo
nų kariuomenė ir reikmenys
siunčiama Indijos pasienin,
nežiūrint sustiprintų britų
aviacijos atakų.

Komunikatas
pareiškia,
jog per paskutiniąsias ketu
riasdešimt dienas ant japo
nų numesta 200,000 svarų
bombų.

Sąjungininkų štabas Au
stralijoj, liepos 10 d. —
Sąjungininkų komunikatas
šiandie paskelbė, jog sąjun
gininkų orlaiviai taikliai pa
Šios dienos pranešimai
metė bombomis japonų bara skelbia, jog žuvo didelis
kus prie Dili, Timoro saloj skaičius japonų aviacijos
Portugalijos dalyj.
atakoje ant Myitkyina bara
Kitose vietose, pasak ko kų ir sužalota lokomotyvai
munikato, tepravesta tik Į Mandalay-Myitkyina geležvalgybinis skraidymas.
Ižinkelyj, šaiurinėj Burmoj.

EUROPA

Vokiečių tankų divizi
jos perėjo Dono upę ir
veržiasi į rytus. Tuo tar
pu. kiti Nacių kariuome
nės daliniai pradėjo ofen
syvą Rossoš linkui,' 100
mylių į pietus nuo Voro
nežo.

Lietuvė pasakoja apie rusų,
vokiečių okupaciją Lietuvoj
Bulotienė iš Lietuvos išvyko šių metų
birželio 7 d. Vyrą ištrėmė Sibiran, o ji
kentė vienus metus nacių okupaciją
K. J. Prunskis

AFRIKA
Britų nuolatinės atakos
Egipte privertė Rommelio
pajėgas pasitraukti į šiau
rę, prie pajūrio. Tuo pa
čiu laiku Jungtinių Vals
tybių orlaiviai ir britų
submarino trukdo susisie
kimą Viduržemio jūra.

Prisiminus apie ištremtuo
sius Sibiran lietuvius, Bulo
tienė papasakojo apie pirmą
sias trėmimo dienas, apie
tremtinių skurdą ir pasili
kusiųjų sunkią dalią.
“Birželio 13 d. (1941) atei
na pas mane viena ponia”
pasakoja Bulotienė, “ir pra
dėjo pasakoti, kad į Vilnių
atgabenta 500 apkaustytų
vagonų. Tiek pat vagonų ir
į Kauną ir į Šiaulius. Tarė
mės, ką daryti. Atrodė ge
riausia išeities — susipakuo
ti ir dumti kur į kaimą.
Apie tą baisią žinią išėjau
pranešti kitiems mūsų arti
miesiems.
“Grįžau jau vėlai. Iš ryto
išleidau vyrą tarnybon. Grį
žtu kambarių sutvarkyti, gi
žiūriu — miegaj ame bolše
vikas knisas. Per visą dieną
čekistai darė kratą. Apie
7:30 vai. vakare dar atėjo
keturi komisarai ir paklau
sė, ką jie rado. Šie atsakę
nieko įtartino neradę, o vis
tiek liepė mums ruoštis.
“ ‘Kur mus vesite?’, pa
klausė Bulota.
GIMUSI AMERIKOJE
“ ‘žmoną išvešime, o Tam
Aldona Bulotienė-Rugytė
yra Amerikos pilietė ir mo stą čia paliksime’ ”
kslus ėjusi Amerikoje, to PASAS IŠGELBĖJO
dėl jai ir pavyko su dukre
“Supratome, kad vyrą pa
lėmis parvykti namo pas tė liks kalėjime, mane gabens į
vus, kai Amerikos piliečiai Rusiją. Tada paskiau esanti
iškeista į Vokietijos pilie- Amerikos pilietė. Padaviau
čus. Bulotienė grįžo su savo pasą, vaikių dokumen
dviem dukrelėm — Giedre tus. Tris valandas laukėm,
(5 metų) ir Daina (3 metų). pagaliau pranešė: vyrą areŠ
Šiandie Bulutienė gyvai tuoja, mane, kaip Amerikos
tebegyvena dviejų skaudžių- pilietę palieka su vaikais.
jų okupacijų vaizdais ir Vyras, norėdamas, kad at
šiurpiomis valandomis. Ji siskyrimo valandos nebūtų
gyvai tebemato paskutinią taip skaudžios bandė juo
sias valandas su vyru, kuris kauti :
ištremtas Sibiran.
“ ‘Kol vėl susitiksime ma
no ūsai išaugs iki krūti
“Ar galima viską išpasako nės’ ...”

Kaip elgiasi naciai dabar
su lietuviais? Ką Lietuviai
valgo, kaip jie gabenami į
Vokietiją darbams ir kaip
iš ten pabėga?... Vis tai la
bai įdomūs klausimai ir jie
kankina kiekvieną amerikie
tį lietuvį.
Apie tai mes daug sužino
jom iš Aldonos Bulotienė,
kuri tik šiųi metų birželio 7
dieną, taigi tik prieš mėne
sį paliko Lietuvą.
PERGYVENO DVI
OKUPACIJAS
Bulotienė ištisai pergyve
no rusų okupacija su visu
siaubu ir čekos siautimu. Ji
metus gyveno vokiečių oku
puotoje Lietuvoje su Gesta
po ir nacių komisarų aš
triausiu žiaurumu.
Aldona
Bulotienė yra
Krupavičiūtės, garsiojo kun.
Krupavičiaus sesers, duktė,
Krupavičiūtė — Rugienė
šiuo metu gyvena Chicago
je, Northsidė. Aldonos Bu
lotienės vyras yra plačiai
žinomo aušrininko gen. Bu
lotos sūnus.

TOLIMIEJI RYTAI
Kinai apsupo 30,000 ja
("Dr»uga8" Acine telephoto)
Rodoma,
kur
vokiečių
karo
pajėgos persi
ponų ir atsiėmė Chungmetė per Dono upę, taip pat kur rusai ban
shu.
do vokiečius sužnybti iš užnugario.
Britų aviacija bombar
duoja japonų bazes, kai
tuo pačiu laiku japonai
siunčia didesnius būrius Admirolas Nimitz išvengė
kariuomenės ir reikmenų sunkaus sužeidimo nelaimėj
Indijos pasienin.
Washingtonas, liepos 10 Nimitz, Pacifiko laivyno va
Australijoje sąjunginin
kų aviacija pravedė tiks d. — Laivynas šiandie pas das, “išvengė sunkaus sužei
lią ataką Timoro saloje, kelbė, jog adm. Chester W. dimo” orlaivio nelaimėj, va
karų pajūryj, kurioj žuvo
kur apmėtyta bombomis
orlaivio
lakūnas.
Dili barakai.
*
Adm. Nimitz, kuris pap
rastai būna Hawaii saiose;
Kinai atsiėmė
buvo atvykęs pasitarimams
su adm. Ernest J. King,
Chungshu miestą
Kairo, liepos 10 d. — Bri Amerikos laivyno vyriausiu
Chungkingas, liepos 10 d.
kuris apdovonojo
— Kinijos karo vadovybė tų motorizuotos kolonos į vadu,
šiandie paskelbė, jog atsiim pietvakarius nuo EI Ala- adm. Nimitz Distinguished
ta Chungshu miestas, ketu mein prispaudė Rommelio Service medalium už veiks
riasdešimt penkios mylios į kariuomenę prie jūros, kai mus prieš japonus, ypač Co
pietvakarius nuo Nanchan- tuo tarpu Amerikos bomba ral jūroje ir prie Midway.
nešiai ir britų submarinai
goKiek anksčiau kinai pas deda visas pastangas, kad
kelbė, jog Kiangsi provinci perkirstų ašies susisiekimo 12 bonkiĮ alaus
joj apsupta 30,000 japonų linijas Viduržemio jūroje.
Aleksandrija, liepos 10
(Britų radio paskelbė pra
kariuomenės, kuriai grąsias
d. — Britų laivyno lakū
nešimus iš Ankaros, jog na
sunaikinimo pavojus.
nai, veikią virš Egipto dy
ciai ištraukė kariuomenę iš
kūmų, šiandie numetė vo
Jugoslavijos ir net Kretos,
Nežuvo nevienas
kiečiams
dvyliką kenų
kad sustiprintų Rommelio
alaus ir erzindami pridėjo
pajėgas Egipte).
U. S. karys jūrose
prierašą:
Dės Moines, Ia., liepos 10 Pašovė orlaivius
“Mes manėm, kad jūs tro
y
d. — Senatorius Herring iš
Britų štabas paskelbė, jog
kštate”.
Iowa šiandie pareiškė, jog tolimojo skraidymo Ameri
perkeliant Jungtinių Valsty kos bombanešiai, beieškoda
bių kariuomenės dalinius
mi Viduržemio jūroje ašies
svetimas valstybės jūromis laivų pašovė du vokiečių or Mirė J. Vileišis ir
ti?” pradėjo ji, o jos veinežuvo ne vienas Amerikos laivius, kurie bandė pradėti
du perbėgo visa praeities
Dr.
V.
Kuzma
kareivis.
tragedija. “Visą bolševikų
kovą.
Demokratų suvažiavime
Gegužės mėnesį Lietuvoje okupacijos laiką gyvenome
Tuo tarpu britų submari
senatorius piktai pasisakė nas Viduržemio jūroje nus mirė Jonas Vileišis ir Dr. V. Vilniuje. Niekad ramiai ne
prieš netekimą prekybinių kandinęs vieną prekybinį Kužma.
galėjau eiti miegoti: nežinai
laivų dėl submarinų atakų. laivą ir laivyno pagalbinį
Jonas Vileišis yra buvęs ar atsikelsi nesuareštuotas.
Lietuvos vyriausybės narys. Naktimis čekistai dažnai
laivą.
Buvo Lietuvos atstovu Ame lankydavo įvairius namus.
Graikijos ir U. S.
rikai. Per daug metų būvą Padaro kratą — suareštuo
“lend-lease” paktą.
"lend-lease" paktas
ja. Kalėjiman, o čia — am
Kiek anksčiau paskelbta, Kauno miesto burmistru.
Dr. V. Kuzma buvo vienas žinas tardymas. Tardymas
Washingtonas,- liepos 10 d. jog Prezidentas Rooseveltas
— Šiandie valstybes sekr. ir Graikijos karalius Jurgis įžymiausių gydytojų chirur tęsdavos po kelias valandas,
Hull ir Graikijos vyriausy II priėję pilno susitarimo gas. Jis mirė nuo širdies naktimis, vartojant tortūbės ištrėmime ministeris pir dėl karo tikslų. Karalius smūgio, darydamas ligoniui ras, plakimus, karštus įran
operaciją.
Ikta,-.
4!
mininkas Souderos pasirašė grįžta į Londoną.

II. S. lakūnai
puolą Romelį

NUOLATINIS

į

NEMIGAS

IŠVEŽĖ
“Vyrą išvežė pirmą va
landą naktį. Apie 5 vai. ry
to pasigirdo smarkus auto
mobilių dūzgimas. Prieš mū
sų langą buvo policijos nuo
vada. Prišokau prie lango
— apie 30 sunkvežimių —
visi pilni tremiamųjų.
“Bolševikai nenorėjo, kad
miesto gyventojai matytų,
ką veža, tai liepė areštuotie
siems gulėti ar klūpėti ant
sunkvežimių grindų. Atbėgo
apsiverkus ir mūsų tarnai(Nukelta į 6 pusi.)

I

DRAUGAS

15 SOUTH CHICAGO PADANGES
Parapijos piknikas

HOPKINSO SUžADftTINft

nytėlę klausyti šv. Mišių
šventą dieną. Neperseniai ta
po įvestos paskutinės šv.
Mišios, būtent 11:45 ir 12:15
— o dabar vėl darosi per
ankšta ir dauguma neturi
vietos. Kolekta džiuginanti.
Ka3 sekmadienį atvyksta du'
kunigai svečiai, Tėvai Mari
jonai, į dvasinę pagalbą. Va
lio, Fr. Victor. So. Chicaga
auga kaip ant mielių.

šeštadienis, liepos 11, 1942

KAS GIRDĖT TTAUKEGANE
Šv. Baltramiejaus parapi-,Deep Lake rezorte linksmai
jos metinis piknikas įvyks-| ir gražiai laiką praleido. Pita šį sekmadienį, liepos 12 knike dalyvavo visi komisid., gražiame Foss Park, No. jos valdininkai, jų šeimos,
Chicago, pradžia pirmą va auditoriai ir svečiai. Laikas
landą po pietų. Visiems at linksmai praleistas: dainuo
silankiusiems su tikietais ta, žaista ir šokta. Skaniais
bus skiriamos pinigiškos do- valgiais pavaišino, pagaminvanos. Bus įvairių žaislų ir tais šefo Bujanausko ir jo
kontestų, laimėjus’ems taip pagelbininkų
pat bus suteiktos dovanos. Malonu skaityti
Parkas randasi gražioj vie
toj, dideliais ąžuolais apau Dienraštį “Draugą” su pagęs, prie pat Michigan eže skriausiom žiniom iš viso
ro kranto, kad ir karščiau pasaulio ir labai mėgstu ži
sią dieną, žmogus čia randi nutes iš savo kolonijos ’, taip
poilsio, tyru oru pakvėpuo pareiškė Elena Grikšienė,
ti, visus rūpesčius užmiršti. moteris Juozapo Grikšo, vie
Taigi, kviečiami visi para tos darbuotojo. Tai ne me
pijonai ir apylinkės lietuviai las, malonu būtų matyti vi
dalyvauti šiame piknike. Pa sas moteris skaitant “Drau
sigerėsite vieta, pa remsite gą”, ir su juo arčiau susi
parapiją. Parapijos rengėjai pažinti, o tikrai pamylėsit,
užtikrina, jog nesigailėsite paklauskit Zuzanos Žekienės,
Ievos Špokienės, Onos Rumatvykę į pikniką.
šienės, Pažereckienės, KunGetoovaitė Klevickaitė,
drotienės, Vaitekūnaitės, Ka
žymi dainininkė, solistė su činskaitės ir kitų, ir tikrai
tiko dalyvauti Waukegane, iš jų patirsite, kad tai įdo
rugpiūčio 16 d. “Lietuvių miausias laikraštis.
Dienos” apvaikščiojime, ir
savo maloniu balseliu visus Galime netekti
dalyvius pradžiugins. Lietu Galime netekti dr. Jono
vių Dienai sparčiai ruošiasi Žeko, kuris plačiai turi įgi
Šv. Baltramiejaus choras su jęs kaipo gydytojas gerą
vietiniais dainininkais ir Šv. vardą lietuviuose ir kitatauPetro choras iš Kenosha ir
gi pasižadėjo dalyvauti.
DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
Piknikas pavyko
Pereitą sekmadienį Lietu
vių Auditorijos komisijos

Liepos 6 d. šv. Juozapo
parap. svet. šv. Teresėlės
Šodalicija turėjo savo sus
iną. Apsvarsčius bėgamuo
sius reikalus, narės su paėibyžimu ir ūpu pasidalino
įvaiHais pikniko darbais, ku
ris įvyks parapijos darže,
liepos 19 d. 1 vai. po pietų.
Kviečiame parapijonus ir
svečius, kaimynus atvykti ir
laiką smagiai praleisti su Išvyksta į kariuomenę
sočikagiečiais. Pikniko visas
So.chicagiečių jaunuolių
pelnas skiriamas parapijos
eilės vis retėja, štai šią sa
naudai.
vaitę išvyksta į Dėdės Ša
Įsigykite tikietukus
mo kariuomenę parapijos
Kas iš parapijiečių ar sve-j komiteto narys Petras Končių UeįsigijOte laimės tikie- j drotas ir Antanas Stulga,
t ••.Draugaa” Acme telepnoio)
tukų dėl puikių dovanų, ku- Linkime ištvermės ir pasiLouise
Mavy, New Yorko
rios bus leidžiamos iš kny- sekimo ginti mūsų kraštą
madų ekspertė, kuri neuž
gučių, ihalonėkite tai pada-1 nuo priešų.
ilgo ištekės už Harry Hopryti, visos Sodalicijos na«SjKalp jallf,asi k„i.i
kins, prezidento Roosevelto
jums mielai patarnaus. A.
Ališauskas, 6343 So. West- A. Juška, buvęs Šv. Var padėjėjo.
ern Avė., suteikė du setu, po do dr-jos pirmininkas ir ko
dvidešimts vieną šmotą “Fui miteto narys, tarnaujantis
Willkie nori vykti
ler Household Brush Set’s”, Marine Corps, dabar randa
laimingieji džiaugsis gavę si naujoj stovykloj Virginia
į karo frontus
valstijoj.
Taip
pat
mūsų
tokią brangią dovaną.
Žiniomis iš Washingtono,
(hrbštus veikėjas ir Šv. Var
Graži muzika,
do draugijos narys J. Sta Wendell L. Willkie darbuo
skanūs valgiai
naitis randasi Hawaii salo- jasi gauti oficialų leidimą
Įdomu bus visiems atvy- se. Pereitą savaitę m ū s ų J atlankyti karo frontus AuskUsiems į pikniką pirmą kar klebonas gavo laišką nuo tralijoj, Kinijoj ir Sov. Ru
tą išgirsti nepaprastą šo Juozo, kuris sako, kad vis- sijoj. Nežinoma, kokiais tikkikius muziką, kuri be per kas gerai, sveikas. Juozas slais jis nori tą kelionę attraukos visus linksmins ir yra, lėktuvų mekanikas.
likti.
kdjas miklins, tai mūsų
Willkie yra buvęs 1940
dkbbšta.'ūs klebono kun. V. Reiškiame užuojautą
metais respublikonų parti
Oėtnkusko nuopelnas. Taip P. H. Paulikai su šeima
prezidentinis kandida
gi bus įvairių laimėjimų, už- šiomis dienomis atostogas jos
tas.
20 meti} praktikavimas
kkhdžių, gėrimų, o vaiku leidžia Wis. valstijoj. Viską
Būkit Malonūs Mano Jūsų
garantavimas
čiams “fishing booth”.
Optometrically Akių Specialistas
sutvarkęs tėvų ūkyje, grįš Bendra Komunija ir
SAVO AKIMS 1
Palengvina akių įtempimą, kuris
Tik viena pora akių visam gy
klebdifas vyksta atostogų už poros savaičių. Pranciš susirinkimas ...... ,
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
išegzaminuoti Jas moderniškiausia
svaigimo, akių aptemimo, nervuometodą, kuria regėjimo mokslas
Pereitą savaitę kelioms kaus Pauliko, mūsų trustitumo, skaudamą akių karštį, atitai
Ateinantį
sekmadienį,
Įle

gali suteikti.
so trumparegystę ir toliregystę.
diehoihs mūsų klebonas bu- so tėvelis staigiai mirė. Reiš
S5 METAI PATYRIMO
teisingai akinius. Visuo
kiame Paulikų šeimai nuo- Pos 1% 6. Šv. Vardo draugi- pririnkime akinių, kurie pašalina Prirengia
se atsitikimuose egzaminavimas da
vo išvykęs į Minnesota vai
visą akių (tempimą. ..
jos nariai eis “in corpore’
romas su elektra parodančia ma
stiją žuvauti. Kadangi oras širdžią užuojautą
klaidas. Specialė atyda at
prie šv. Komunijos per šv. Dr. John J. Smetana žiausias
kreipiama į mokyklos vaikus.
pasitaikė lietingas, ir gana Grįžo iš kelionės
Kreivos akys atitaisomos.
Mišias 8:30 vai. Mėnesinis
šalta, tai klebonas grįžo na- V. I. Baltuškai jau grįžo svarbus sus-mas įvyko ant Dr. J. J. Smetana. Jr. VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
OPTO M ETRISTAI
vak. Seredomis nuo pietų, o Nertio be laimės. Artimoj atei iš po vedybinės kelionės, radienį, liepos 14 d. 8 vai.
pagal sutartį.
1801 So. Ashland Avenue Daugelydėlioj
atsitikimų
akys atitaiso
tyje klebonas vyks porai sa
18-tos
kurią atliko Michigan val vak., parap. svet. Nariai ne Telefonas:Kampas
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
OANAL 0523, Chicagt
vaičių atostogų, taigi linki
pirma.
VALANDOS:
stijoj. Dabar gyvena su tė pamirškite dalyvauti. Taip KasdienOFISO
S:I0
a.
m.
iki
8:10
p.
m.
4712 South Ashland Av.
me laimingos kelionės ir su
Trečiad. ir šeštad. t: 10 a. m.
veliais 7622 Donte Avė. Vy- pat atsiveskite naujų narių.
Phoao YARDS 1373
iki
7:0#
n.
m.
stiprėti sveikatoje, nes kaip
, . , ...
, - tautas yra šv. Vardo dr-ios
tapo paskirtas klebonu j Šv. .,. . ' , TT o
x
Šv. Juozapo parapijos ko
aua.
*
•
*
s
j
izd.
ir
dirb
aU.
S.
Post
JuOzibo parapiją, tai dar
_
_
. Ofi-.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
miteto
sus-mas
įvyks
anti
••
„u
«
j
«
..
se.
Jaunoji
Irene,
buvusi
rankų nenuleido parapijos
J
Ofiso taL VIRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Venzeriūtė,
taip pat turi ge radienį, liepos 14 d. 7:30 v. Rezidencijos
taL: BEVerly 8344
pagerinime ir veikime.
rą darbą vidurmiėsty. Ji šio vak. parapijos svet. Kvie
DR. A. W. PRUSIS
Parapiją auga kaip
BR. T. DUNDULIS
mis dienomis išlaikė Civil čiami visi komiteto nariai
6924 So. VVestern Avė.
ant mielių
Service sekretorės kvotimus dalyvauti, nes reikia sutvar GYDYTOJAS Ett CHIRURGAS
Chicago, m.
Kleb. kun. V. Černauskas ir dirbs valdžios darbą, yra kyti vietas tų komiteto na
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
ir vėl susirūpinęs, kaip vi pavyzdinga šv. Teresės So- rių, kurie išvyko į kariuo-* Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. lf Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
lnis sutklpinti į mūsų baž- dalicijos narė.
menę.
Rap.
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Ros. 6958 So. Talman Ava.
ttM. TeL GROvehill 0617
Office taL HEMIock 4848

AMERICAN LEAGUE STARS ROUT SERVICE TE AM

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį*

Tel. OANal 6133

čiuose, ir yra visų gerbia lietuviai bendrai susibūrę,
mas ir mylimas, kaipo ga išreikšime savo pagarbą sa
bus ir sąžiningas daktaras. vo motinai Amerikai, už jos
Dr. Jonas žekas neužilgo prieglaudą mūsų tautelės po
rengiasi išeiti į Dėdės Šamo savo sparnu, taip pat prašy
sime, kad išlaisvintų mūsų
kariuomenę.
j močiutę Lietuvą, kuri taip
Prašom sveikatos
Kiek žinome dabar serga baisiai priešo yra prispaus
kai kurie draugijų nariai ir ta ir varginama. Lietuva
randasi namuose: Juozapas šaukiasi mūsų pagalbos, ji
Bakšys, Mykolas Galinis, K. prašo savo sūnų ir dukrų,
Druba, Jonas Domikas, An kad jie ją užtartų čia ir gel
tanas Jakaitis ir Jonas Pet bėtų.
Enrikas
raška. Nariai prašomi ap
lankyti sergančius narius.
LlUtVla UAIUAttAa
Lietuvių Diena
OPTOMETBI8TA8
Piltalklna akinius
Šešta iš eilės Lietuvių Die
atsako
mingal ui
na, kuri įvyks rugpiūčio 16
prieinamą kainą,
d. Foss Park; tai bus mūsų
metinė šventė, kuriai visi
JOS F. BUDRIK
KRALTIVEJE

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINfcJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO
PASAUKITE:
YARDS S08R

VALANDOS:

DR. G. SERNER

Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

137 No. Marion Street
Oak Park, Illinois
(Prie kampo Lake St)
Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė.. Cicero, DI
TeL: Cicero 7681

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
* Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M

25
metų patyrimas
zo mei
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3401 SO. HALSTED ST.
kampas 84th St
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

DAKTARAI
TeL YARda 3146

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

744 VVest 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniais '
ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
TeL CANal 5969

DR. F. C. WIN5KUHA5 DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
Ofiso taL OANal 2346
Ofiso vai.: 2—4 Ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Falrfleld Avenue
Bes. tel.: HEMIock 3160

Tai, YARda 8846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sntartį.
Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
ofiso valandos:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Avė.
TsL OANal 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien
Ofiso Tel...............

VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. CHARLES SEGAL

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

Vai.: 2—4 ir 7—0 vak.
Ketvirtai, ir Nedėliomis snaitaru.

2201 VVest Cennak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

,(2-tnM lubos)

2423 VVest Marųuette Rd.

BR. STfflKOL’IS
PHY8ICIAH AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomis pagal sutartį.
Office taL YARda 4787
Namų teL PROspect 1030

Valandos: 1-3 popiet Ir 7-8 v. vak.
Sekmad., Trečiad. ir šedtad. va
karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place
TeL REPnblic 7868

TeL OANal 0357
Rea. tai.: PROspect 6059

OR. P. Z. ZALATORIS

Telefonas CANal 4796

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
TeL lODiray 8880
Chicago, HL
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
OFISO VALANDO8:
ir pagal sutartį.
Nuo
10
iki 12 vai, ryto, uuo 2 iki 8
Sekmadieaiaia taipgi pagal sntartį.
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Rea telefonas SEElay 0434.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.
TsL Cicero 1434

DR. S, R. PALUTSIS

OR. MAURIGE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
e

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

4631 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel.: Yards 0994
OFISO VALANDOS:
Res. Tel.: Kemvood 4300
3 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir
pagal
sutartį.
1821 So. Halsted Street
VALANDOS
.»
TeL YARds 6981.
Res. 1625 So. 50tli Avenue Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Rea.: KJSHuood 6107.
Residencija: 6600 8o. Arteaian Avė.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dieną.
Tel Cicero 1484
VALANDOR: 11 v. ryto iki 3 popiet
• iki 9 vai. vakara.
Rex. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. I.AFYETTE 8210
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
Eniergenry KEDZIE 2808
Ofiso vaL t ano 1-3; nuo 6:30-8.00 Tel.: HEMLOCK 2061
(Lietuvis)
756 W«tf 35th Street
Dr. Emily V. Krukas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDO8:
4146 Archer Avenue
Kur kas yra geriau turėti
DANTISTAS
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakaru
Vai. 2-4 ir 6:20: 8:30 P. M.
išminti, negu aokaą.
Taipgi pagal sutartį.
6558 So. Western Avė.
Trečiad. 2-4 P. M.
Ofiso telefonas PROspect 6737

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BR. A. J. BERTASH

DR. A. JENKINS

DR. JOSEPH KELLA

_

("Draugas"

Acme .^teupnoto)

St. Louis Browns, slides into thiird after tripling to score Ted
WIHiatai8 for one of American League’s run s in the seventh inning of American League
Kas bus ištvermingas iki
— Service Stars gurne at Cleveland, Ohio, which the American Leagu^rs won 5 to 0.
Third basemen (No. 19) is Ernie Anders, Navy; Umpire is Bill Stewart; and Art galui, tas bus Išgelbėtas.
Fletcher, American League coach, looks on.
»
{Mat 10, 22/
George McvVumn,

Namų telefonas VTRginia 8421

OFISO VALAKUOS:
Kasdien nuo *9:00 vai. ryto iki t:00

vai. vak.j tredtadlsnlab nuo

vta iki U<H tai

Tikrą draugą tik Sėdoje

pažiuat

REMKITE “DRAUGI”

I

DIKOBII

Šeštadienis, liepos 11, 1942

tarp dvasiškų jėgų ir perga
lė bus toms tautoms, kurių
dvasia yra tvirtesnė. Papras
tai kapelionai yra “nekariau
jantieji” kareiviai, bet jei
bus reikalo kapelionui ginti
karo tikslą ar save kovoje,
tegul jis ginasi, lyg tai bū
tų jojo pareiga. Kareiviams
nėra jokios naudos iš miru
Bet kai kam nors tenka pa sio kapeliono.”
sikalbėti nuoširdžiai su gen.
Tikras kareivio prietelis
Arnoldu, tai randama, kad
J. V. kariuomenėje nėra pa- Kapelionas gen. Arnoldas
vyzdingesnio kareiviško ku yra įsitikinęs, kad kapelionavime reik paskirti, ma
nigo.
žiausia 95 nuoš. laiko
pas*
“Kovojame prieš pati
toracijai ir tik 5 nuoš. laiko
šėtoną”
pamokslams, nes kariuome
Gen. Arnoldas neturi abe nės kapelionas turi būti dau
jonių apie šio karo priešą; giau “vyras tarp vyrų”, kad
jis sako: “Mes kovojame pelnytų sielas Dievui, savo
prieš patį šėtoną”.
pavyzdžiu ir nuoširdžiu as
Toliau kalbėdamas giliau menišku žodžiu.
išaiškina šio karo tikslą:
Kai J. Valstybės pradėjo
“Šis karas nėra tik pinigų, traukti jaunuolius į kariuo
raumenų ir plieno kovą lai menę, vyriausias karo kape
mėti ar kokį žemišką turtą, lionas pareiškė įsitikinimą,
bet kova vyksta tarp Dievo kad karo kapelionų skaičius
ir Liuciperio laimėti dvasiš turi padaryti tokią pat pa
ką pergalę žmogaus sieloje. žangą, kaip ir kariuomenės
Ir paprastais Joe Lewis (pa augimas. Karo įstatymai rei
saulio bokso čempijono) žo kalauja, kad būtų vienas ka
džiais galime išreikšti visų pelionas 1,200 kareivių gru
laisvės trokštančių širdžių pei. Tokiu būdu buvo pra
įsitikinimą šioje kovoje, mes matyta, kad 1942 metų pa
kovojame kartu su Dievu!” baigoje bus virš 3,000 kape
Kad gen. Arnoldas yra lionų kariuomenėje. O kaip
tikras karys kunigas, tai pradėjo skaityti kiek koply
matosi iš jojo tolimesnių įsi čių aktualiai yra kariuome
tikinimų : “Šis karas yra, nės rankose, buvo sužinota,

GENEROLAS ARNOLD - KUNIGAS IR KARYS

Gen. William R. Arnold, vyriausias kapelionas J. V. kariuomenėje,
yra pirmas kataliku kunigas susilaukęs tos garbės Amerikos istorijoj.
- Gen. Arnoldas išprašė 25 milijonus doleriu kareiviu koplyčioms.
- Sako jis, "Mes kovojame prieš pati šėtonu!"
Kai Amerika stojo į karą,
J. Valstybių kariuomenei
vyriausiu kapelionu buvo
paskirtas generolas William
R. Arnold. Pirmas katalikų
kunigas pasiekė tokį aukš
tą rangą Amerikos kariuo
menės istorijoje, Brigadier
generolas W. Arnold Romos
buvo pakeltas į pralotus. J.
Valstybių kariuomenėje vi
si lygūs ir tik skiriasi ran
ga. Gydytojas, kunigas, mi
nisteris, rabinas, advokatas
ir kiti susilaukia tiek gar
bės, kiek užsipelno darbu,
darbštumu bei sumanumu.
O gen. Arnold per savo 29
metus kaipo kapelionas J.
V. kariuomenėje pakilo iki
Brigadier generolo laipsnio

ir vyriausio kapeliono pa
reigų.
Tikrai kareivis ir kunigas

Brig. gen. Arnoldas yra
tikrai kareivis ir kunigas,
nes visas jojo būdas, auk
lėjimas ir nusistatymas yra
kareiviškas, o jojo kilni dva
sia yra kunigiška.
Kūno atžvilgiu jis yra tik
ras kareivis, nes jo ūgis yra
virš šešių pėdų, jojo krū
tinė plati, kaip didžiausio
plieno dirbtuvės darbininko.
Būdamas 61 metų amžiaus,
atrodo tarsi keturiasdešimt
metų vyras. Visais atžvil
giais atrodo kaip geriausias
atletas ar futbolininkas.
Taip, iš viršaus žiūrint,
negalėtų būti pavyzdingesnio kareivio ir karininko.

PADEKONE

AHA
JUOZAPAS LAURINAVIČIUS

Nuliūdę lieka:
Moteris, Sūnai, Dukterys, Marti, Žentas, Augintinė,
Pusbrolis, Pusseserė, Brolio Vaikai, švogerkos ir Gi
minės.

.

Kokių gen. Arnoldas
nori kapelionų

ANTANAS

STUCINSKAS

Mirė liepos 10 d., 1942 m., 10:15 vai. ryto, su
laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš šaulių apskričio, Užvinčių kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Teodorą
(po tėvais Venslauskaitė); 2 sūnus — Antaną ir
marčią Sofiją, ir Edvardą; 5 pusseseres — Jose
phine Andrijonas ir jos šeimą, Teklę Rimkienę ir
vyrą Pranciškų, Prancišką Šimkienę ir jos šeimą.
Elzbietą Portell ir jos šeimą ir Oną ir jos šeimą;
pusbrolį Juozapą Petkų, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų. Lietuvoj paliko brolį ir k. gimines.
Kūnas pašarvotas namuose: 671 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks pirmad., liepos 13 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio
sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus
ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:— Moteris, Sūnai, Marti, Pusseserės,
Pusbrolis ir Giminės.
Laid. direkt. P. J. Ridikas, tel. YARds 1419.

Kai gen. Arnoldas buvo
paklaustas kokių kapelionų
jis ieško J. Valstybių ka
riuomenei, jis aiškiai ir griež
tai atsakė: “Jie turi būti
‘vyrai tarp vyrų’, perimti
Šventąja Dvasia. Jie turi
būti narsūs, gero charakte
rio ir jumoro. Bet jei gero
jumoro ar ūpo neturėtų, tai
kareiviai jiems greit įskie
pys. Fiziškai turi būti svei
ki, bet kariuomenė vistiek
prižiūrės, kad būtų sveiki
ir visais atžvilgiais suma
nūs. Kapelionui yra didelė
nauda būti geru sportinin
ku, bet jei tokių nebūtų, tai
turi bent gerai sportą su
prasti”.
Gen. Arnoldas toliau taip
kalba apie kapelionus ir ka

+
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 tėvais
Ruželaitė), sūnų Antaną, marčią Jadvigą ir 3 anukus, 2
dukteris Anastaziją, žentą Adolfą Kesiūną, anūką ir Akviliną, švogerį Bruno, jo moterį Angelią Stankus ir jų šeimą,
švogerką Gracildą, jos vyrą Juozaoą 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 šamą.
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 Sv. Kazimiero
kapines.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Marti, Dukterys, Žentas, Anūkai,
Svogeris, švogerką, Pusbrolis ir Giminės.

TI

rius: “Aš daug ką galėčiau riuomenės istorijoje. Ir iš
pasakyti, ko mes ląukiame savo kapelionų žinau, kad
iš kapelionų, bet jūs patys mūsų kareivių dvasinė svei
žinote ko mes reikalaujame. kata yra taiposgi geriausia
Mes gauname tokių, kokių visoje J. Valstybių kariuo
mes ieškome. Kaip kitos ka menės istorijoje. . Katalikai,
riuomenės dalys, taip ir ka protestonai, ir žydai sudaro
pelionai jie labai gerai pa mūsų tikrai šaunią kariuo
sirodo. Pagal vyriausio ka menę, kuri žygiuos į karą
riuomenės gydytojo parody su šėtonu, kad mūsų laimė
mu kareivių sveikata yra lį imas yra tikras”.
geriausia visoje mūsų ka
P. P. Cinikas, M.I.C.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

(LAURIN)

kuris mirė Birželio 25, 1942 m. ir tapo palaidotas Birželio
29 d., o dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs
ir negalėdamas atidėkoti tems, kurie suteikė jam paskutinį
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą
amžinybės
vietą.
Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų
tarpo dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. A.
Linkui, kun. A. Adominui, kun. A. Valančiui, kun. Br. Gri
niui ir kun. J. Griniui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už
jo sielą ir kun. kleb. A. Linkui, kuris pasakė pritaikintą
pamokslą bažnyčije ir prie kapo. Dėkojame šv. Mišių auko
tojams, gėlių aukotojams, vargonininkams: VI. Daukšui ir
J. Brazaičiui už jų gražų grojimą ir giedojimą ir daininin
kei Alice Pieržynskienei už jos gražų giedojimą. Dėkoja
me I. J. Zolp ir asistentams A. M. Phillips ir B. Lachawicz,
kurie savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinasties vietą, o mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žiftonėms; o tau
mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas suteikia amži
ną ramybę ir atilsį.

r'

kad iš viso buvo tik 17. Gen.
Arnold, vyriausias kapelio
nas, įteikė gen. Marshall,
Chief of Staff, prašymą kop
lyčių pastatymui apie $25,000,000.00. Gen. Marshall,
kuris mano, jog tikyba tiek
pat reiškia kareiviams, kaip
šautuvai, tuojau davė tei
giamą atsakymą ir prasidė
jo koplyčių statymas. Jau
pastatyta 600 koplyčių, ku
rios kaštavo $12,000,000. Yra sakoma, kad toji suma
yra dvylika kartų didesnė,
negu suma, kurią J. Valsty
bės praleido per praeitus
150 metų koplyčių statymui.

Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.

A.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

JUOZAPAS SIMONS
Gyveno

6823

8.

Talman

Avė.

Mirė Liepos 9 d., 1942. 3:15 v.
po pietų, sulaukęs 74 m. amž.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Gimė IJetuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime
4 sūnus Povilų ir marčių Mae.
Vincentų. Juozapa.
Petrų
ir
marClų Agnės; dukterį vienuolę
nuolę Seserį M. Paulinų (šv.
PranciSkaus vienuolyne Brazi
lijoje); 3 anukus ir daug kit-ų
Giminių, draugų ir pažjstamų
Amerikoje. Lietuvoje paliko 2
brolius Ir kitas gimines.
Kūnas paSarvotas Antano B.
Petkaus koplyčioje. 6812 So.
Western Avė.
Laidotuvės (vyks pirmadie
nį, Liepos 13.
iŠ koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėtas (
Gimimo švenč. Panelės parap.
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines.
draugus lr pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnai. Duktė Mar
ti, Antikei ir Giminės.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YABds
4908.

PASKUTINIS

•t

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

PAGERBIMAS

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

ftl firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

P. J. RIDIKAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidota Direktorius
AMBUEANCH Dfon< Ir Naktį

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

S354 Sonth Halsted Ttreet

Skyrlns: 710 VVest 18th Street
Visi

telefonai:

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

8307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARds 4908

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

JOHN W. PACHANKIS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAWICZ IR ŠONAI

3319 Lltnanlca Avenne

Membrr of the I.lthuanlan Chamber of Oomaneroa.

Tel. YARDS 1741-1742

2314 VVest 2Srd Place

Tel. YARds 1138-1139

Tel. CANai 2515

LEONARD F. BUKAUSKAS

MODERNI Išvidinė PARODA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TeL LAFayette 0727

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

42-44 East lOSth Street
Tel. PULlman 1270

10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661
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Advertising in "Draugas" brings best results.

Tai verčia mus dar labiau jais susirūpinti ir dar nuo
lankiau prašyti Amerikos Raudonojo Kryžiaus, kad
padėtų surasti lietuvių tremtinių .adresus ir tarpinin
kautų pašalpos persiuntime.
Be to, atitinkamos mūsų įstaigos turėtų rūpintis, kad
siunčiamais Amerikos maisto produktais Rjisijon, būtų
maitinami ir mūsų tautiečiai tremtiniai.

Sektinas pavyzdis

Šeštadienis, liepos 11, 1042

1$ KARO IR POLITIKOS LAUKO
Jungtinių Tautu jėgos sustabdė Egipte
naciu ir fašistu karo mašiną
Dėl Afrikos fronto, d ė 1
mūšių Egipte nei Berlyno,
nei Romos radijas nebereiš
kia tokio džiugesio, kokį pir
miau reiškė. Juk ir turėjo
naciai ir fašistai kuo pasi
girti, nes beveik per dvi sa
vaites iš Libijos į Egiptą jų
karo mašina buvo nuvažia
vusi 400 mailių. Bet dabar
stop, ne tik stop, bet ir at
gal reikia kai kur pasitrauk
ti.

(“Draugas”, 1917 m. lie
Reikia sveikinti mūsų seną laikraštininką Praną Gu pos 11 d.)
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
dą, kurio pastabos įvairiais gyvenimo klausimais vis
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
' Lietuvai savivalda.... At
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
dažniau pasirodo angliškoje spaudoje. Liepos 11 d. vykęs į Vašingtoną nauja
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
‘/America”, įtakingo katalikų žurnalo, laidoj randame sis Rusijos ambasadorius
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
jo įdomią korespondenciją, pavadintą “Lapsės, not col- Boris Bachmetjev oficialiai
lapse”. Tarp kitų dalykų P. Gudas savo rašiny reiškia pranešė, kad po karo Rusi
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
gilaus apgailestavimo, kad ligšiol katalikiškųjų tautų ja duos Lietuvai ir visoms
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
tarpe nebuvo solidarumo. Pavyzdžiu pastato Pietų A- Rusijos ribose gyvenančioms
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
merikos respublikas, centralinės Europos tautas ir ki tautoms pilną savivaldą.
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
tas.
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
►
dedamos.
Būtų gera, kad ir kiti anglų kalba galį rašyti mūsų
K. Sčesnulevičiaus prakal Kaip teisinasi fašistai
rašytojai
dažniau
rašytų
angliškiems
žurnalams
ir
laik

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III.
bos.... Chicagos apylinkes
raščiams. Svarbu, žinoma, kad pirmoje vietoje keltų lanko su prakalbomis Yale
Under the Act of March 3, 1879.
Nacių ir fašistų karo ma
lietuvių tautos vardą. Prano Gudo pavyzdis yra sek universiteto studentas Ka šina sulaikyta prie EI Alatinas.
zys Sčesnulevičius. Jis kal mein. Juk toji vieta, turbūt,
Rusija karui nebuvo paruošta
ba darbininkų klausimu ir nebuvo skaitoma žymia, jei
Rusų kariuomenės nepasisekimai kare su vokiečiais
ragina lietuvius katalikus net britų enciklopedijai že
yra didelis smūgis visiems santarvininkams. Ligšioli Daugiau dėmesio jaunimui
rašytis į LDS. Jo kalbos y- mėlapių gamintojas nemalo
Jaunimo organizavimu ir jo tinkamu auklėjimu vi ra įdomios.
niai pralaimėjimai neigiamai atsiliepia į visą karo eigą.
nėjo šios vietos pažymėti.
Komunistai, tiek daug savo laiku gyrėsi karišku galin sada reikia rūpintis. Bet ypač reikia rūpintis dabar,
Bet žiūrėkite' šis karas EI
•
gumu, karo ir kitokios pramonės pažanga, žemės ūkio didžiojo karo metu, kada jaunimui susidaro daugiau
Cicero... L. Vyčių 14 kp. Alamein išgarsino po visą
šauniu sutvarkymu, bet, pasirodo, kad tai buvo tik sia pavojų. Reikia rūpintis kariuomenėj esančiais jau turėjo vakariuką. Kalbėjo pasaulį, nes čia dabar spren
savotiška propaganda. Karui jie krašto neparuošė. Ka nuoliais, reikia rimtai domėtis ir namie pasilikusiais.
klierikai — A. Martinkus ir džiamas Egipto ir Vidurinių
Mūsų,
lietuvių
jaunimo
organizacijas
karas
stipriai
riuomenės, tiesa, daug, bet jai greit pritrūko amunicijos
Pr. Vaitukaitis. Deklamavo Rytų likimas.
ir dabar ir maisto gali pritrūkti. Vadinas, prie komu palietė. Ir Lietuvos Vyčių ir Lietuvių Katalikų Studen V. Poškaitė, A. Jakavičiūtė.
Italų radijo komentatorius
nistinės sistemos nepajėgta sunaudoti didieji Rusijos tų Sąjungos eilės žymiai praretėjo, nes daug jų vyrų Pr. Zdankus skaitė referatą
Mario Appelius dabartini
jau tarnauja Dėdės Šamo armijoj. Jų dauguma dva apie Vilniaus seimą. Daina
turtai ir visi kiti galimumai apsaugai sustiprinti.
nacių ir fašistų nebesisekiBlogiausia, kad rusų-vokiečių karui prasidėjus, bol sioje, tiesa, pasilieka tų organizacijų nariais, tačiau vo K. Račkienė.
mą Egipte a’škina tuo, kad,
•
ševikai neįsileido jokių Anglijos ir Amerikos karo eks joms dirbti nebegali. Jų vietas turi užimti kiti. Orga
girdi, britai arčiau savo ba
Town of Lake.... Gražią zių, britų frontas sutrumpė
pertų. Jie pasitikėjo savimi, nes patys sau buvo įsi nizacijos turi gyvuoti ir veikti. Jei kada, tai dabar
nevalia joms galvoti apie likvi(|avimąsi.
L. V. 13T kp. gegužinę su jo prie EI Alamein, britai
kalbėję didelį pajėgingumą.
Spaudoje jau matėme, kad rugpiūčio mėnesyje įvyks rengė komisija, susidedanti galingai įsistiprinę prie Ni
Reikia pripažinti, kad rusų kariuomenė kariavo ir ta ir Lietuvių Kat. Studentų ir Lietuvos Vyčių sei
kariauja Labai narsiai. Ji rodo nepaprastai didelį pa mai. Studentai seimuos Chicagoj, Vyčiai — Bostone. iš J. čepučio, A. Panavo, M. lo, o šalia to, jiems Quattasiaukojimą. Tik labai gaila, kad komunistinė tvarka Svarbu, kad šių jaunimo organizacijų seimai būtų gau Jocaitės ir O. Valikaitės. Ge ra Depression (duobė) pa
gužinėj kalbėjo L. Tiriūnai- deda gintis. Ir italų radijo
nedavė tinkamos vadovybės, nepajėgė paruošti pakan singi. Kad juose ir senesnieji mūsų visuomenės veikė
tė, V. Damašas, Straševi- komentatorius pastebi, kad
kamai amunicijos ir maisto rezervų. Ir narsiausia ka jai dalyvautų ir padėtų nustatyti tinkamus planus to
čius, M. Šaučiuvėnas ir Ra gen. Auchinleck Egipte da
riuomenė be tų dalykų negali sėkmingai kariauti.
limesnei lietuvių katalikų jaunimo veiklai. Jei kada, manauskas. Valgius - paga
Didelės rytų karo fronte krizės metu Maskva turė tai šiais didžiųjų sukrėtimų laikais mūsų jaunimas turi mino Aukštakalnienė ir Moc bar yra lengvas darbas, žo
džiu, italų radijo komenta
tų pakeisti savo nusistatymą ir tuoj pasikviesti santar būti ir dvasiniai ir fiziškai stiprus, jis turi būti gerai kaitė.
torius kaip nors nori išsisuk
vės karo ekspertus, tinkamus karo vadus. Ki ts i p ten organizuotas, veiklus, tikybiškai ir tautiškai sąmoningas.
•
ti ir pasiteisinti prieš radi
susidariusi padėtis dar labiau pablogės.
Bado šmėkla Europoje.— jo klausytojus. Juk pirmiau
Tad, didelio ir rimto dėmesio mūsų jaunimui!
Mes vis tik manom, kad pakeitus vadovybę, prista
Karas nualina beveik visus jis kartojo, kada, va, tuojau
čius daugiau tankų, lėktuvų ir ginklų, rusų kariuome
Europos kraštus. Baisus var italai ir vokiečiai įžygiuos
"Skaldyk
Ir
valdyk"
nė ne tik atlaikys savo pozicijas, bet priešą stums at
gas gręsia visai Europai. į Aleksandriją ir užims CaBadas
ima siausti visuose iro.
gal ten, iš kur jis atsikraustė. Juk tikrai keista, kad
“Naujienos” rašo:
Rusija, būdama Anglijos ir Amerikos santarvininke,
“Despotų taisyklė yra Skirstyk ir Valdyk, šitą kraštuose. Daugely vietų
Kadangi karas Egipte fa
ne tik karo ekspertų, bet net Amerikos Raudonojo Kry
taisyklę mokėjo labai gudriai panaudoti Hitleris, žmonės maitinasi medžių
šistams ir naciams nevyks
žiaus atstovų nenorėjo įsileisti. Tai buvo klaida, ku
rengdamasis užkariauti centralinę ir pietinę Europą. žievėmis.
ta taip, kaip norėtų italų
rią reiktų tuoj atitaisyti. Jei priimama visokia amu
Jisai supiudė vienas tautas su kitomis. Visi atsime ' •
Konfiskuos degtinę... Pro- radijo komentatorius, todėl
nicija, turi būti priimti ir ekspertai, kurie sugebėtų
na, pav. kaip džiaugėsi lenkai, kuomet jisai “pado
tą medžiagą geriau ir tiksliau sunaudoti, šis karas vi
vanojo” jiems čekų provinciją Tešeną, arba kaip bu hibicijos įstatymas, atkreip dabar jis yra atsargesnis su
sų santarvininkų yra bendras reikalas, dėl to turi būti
vo patenkinta sovietų Rusija, kuomet ji gavo iš Hit tas prieš degtinę, imsiąs išvedžiojimais.
veikti už poros savaičių.
bendra strategika, bendri planai ir bendra vadovybė.
Italų radijo komentatorius
lerio rankų pusę buvusios Lenkijos teritorijos.
Prezidentas
yra
autorizuo

Būklė Rytų fronte yra rimta, tačiau nebeviltlška. Rei
Mario Appelius pabrėžė, kad
Vengrijos valdžią Hitleris papirko, atiduodamas jai
tas
degtinę
sukonfiskuoti.
kia tik, kad Maskva labiau skaitytus ir kooperuotų
italų ir vokiečių kariai Edidelį plotą Rumunijos žemių (Transylvaniją). Slo
su santarvės karo vadovybe.
gipte yra kaip staugią liū
vakiją jisai “išvadavo”, atskirdamas ją nuo čekų. Bet
tai, kurių staugimas gazdiRumunija ir Slovakija dabar tariasi Vengriją apkar
•
.
na britus. Bet tai pasigyri
pyti, kadangi ši gavo perdaug, o jos jaučiasi nu
mas! Mes manom, kad daug
skriaustos. Todėl Vengrija ėmė viešai grasinti savo
Rusijos maisto problema
daugiau fašistams ir na
kaiminkoms, kad ji jas pamokinsianti... Hitlerio tar
Jau vakar rašėme, kad šiomis dienomis iš Europos
ciams baimės įvaro anglų ir
nai riejasi, o jisai juos valdo — ir išnaudoja.”
karo fronto ateina nemalonios žinios. Pasirodo, kad
■ 1
"
Sovietų Rusija, kuriai tenka kariauti ir laikyti kelio
MANKŠTOS SU SKLANDYTUVAIS
lika šimtų mailių karo frontą, susiduria su kitais la Kelia šelpimo klausimą
įbai svarbiais sunkumais. Pati Maskva pripažįsta, kad
K. J. P. “Tėvynėje” rašo Lietuvos šelpimo klausimu
Rusijai trūksta maisto. Tuo būdu Amerika ir Anglija ir tarp kitko sako:
»
turi jai pristatyti ne tiktai karo amuniciją, bet ir mais
“Laikas Amerikos lietuviams rimtai susirūpinti pa
tą dideliais kiekiais. Paskutiniais mėnesiais Jungtinės
rama Lietuvai. Kodėl gi mes čia nesudarome Savi
Valstybės siuntė rusams gana daug maisto, inimant
tarpinės Pagalbos draugiją, kurią visi ir visais ga
cukrų. Tie siuntiniai beveik papildydavo tai, ko nebe
limais būdais remtumėm ir galimu momentu aušelpgaudavo iš užimtosios Ukrainos.
tumėm savo brolius?
Tačiau karui tęsiantis per su virš metus laiko, pa
Nežiūrint kokia pokarinė Europos tvarka bus su
dėtis maisto atžvilgiu pasunkėjo. Santarvininkams teks
daryta, visvien daugelis nualintų ir išbadėjusių lie
visai rimtai kręipti dėmesio i tą būklę. Juk pusbadžiai
tuvių išliks gyvais ir jiems pagalba bus būtinai rei
gyvendama kariuomenė negalės tinkamai kariauti, o
kalinga. Jei negalėsime tiesioginiai ją suteikti, tai
badaujanti visuomenė pasidarys nenugalimš kliūtis to
galėsime suteikti Amerikos Raudonajam Kryžiui tar
limesniam karo vedimui.
pininkaujant.
Manoma, kad Amerika ir Anglija suras skubias prie
Tokį iždą galima sudaryti kad ir mažą uždarbio
mones, kad savo santarvininkui — Rusijai pristatyti
nuošimtį mokėdami, geraširdžių ir išgalinčių auko
pakankamai ne tik ginklų, bet ir maisto. To reikalauja
mis ir bendromis kolonijų pramogomis. Juk mes ga
ne vien tik šalti karo išrokavimai, bet ir žmoniškumo
lime savo priprasto pasilinksminimo būdu daug su
jausmas.
dėti labdaringam tikslui”.
Klausimas rimtas ir svarbus. Tik, mūsų manymu,
Šia proga štai ką dar reikia pastebėti; jei yra jau
čiamas maisto trūkumas Rusijos žmonėms, tai kokioje šelpimu rūpintis galime per jau turimas organizacijas.
padėtyje atsiras Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų trem- Nėra prasmės eikvoti laiką naujų draugijų organiza transportacijai. Armijos viršininkai tuo lab ai įdomauja. (U.
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finiai.

Jjj

būklė ir taip buvo nepaprastai skaudi.

vimui.

amerikiečių bombonešiai ir
tankai, negu amerikiečiams
ir anglams fašistų pasigy
rimai ir ironija.
Sprendžiant iš dabartinių
karo veiksmų Egipte, atro
do, kad maršalui Rommel
daug geriau būtų buvę pasi
likti Libijoje, negu pasistu
mti 400 mailių pirmyn.

Suezo kanalas
Seniau buvo kalbama, kad
anglai gali sunaikinti Suezo
kanalą, jei matytų, kad Su
ezo kanalas patenka į nacių
rankas. Dabar apie tai ne
kalbama, nes britų karo pa
dėtis Egipte pagerėjo. O ša
lia to, tenka pasakyti, kad
Suezo kanalas nėra rankų
jėgų sunaikinamas, nes jis
yra iškastas lygiai su jūra.
Nebent pats save Suezo ka
nalas sunaikintų. O tai įvyk
tų, jei jis nebūtų valomas
nuo užnešamų smilčių. Ki
tas reikalas dėl Panamos ka
nalo, kurio vandenį reikia
pakelti laivams plaukiant.
Taigi jis gali būti sunaikin
tas ir negalima būtų naudo
tis, kol viskas vėl būtų at
statyta.
Japonų tikslai

Atėjo linksma žinia, kad
Aleutian salyne amerikie
čiai paskandino japonų ka
ro naikintuvus. Nežiūrint,
kad japonai sulaukia nuos
tolių, bet jie veržiasi į šias
salas. Jie tai daro, nes nori
turėti saugesnį sau užnuga
rį, kad vėl Tokio nenuken
tėtų nuo bombonešių ( japo
nai mano, kad iš tų vietų
amerikiečiai bombardavo ja
ponų miestus), o šalia tą
veržimasis japonų į Aleu
tian salyną, taip pat verži
masis užsitikrinti sau pa
lankiausias sąlygas rusų
fronte. Matyti, japonai anks
čiau ar vėliau norės parody
ti savo jėgą ir rusams.
Kaip ten bus, sunku pa
sakyti, bet tik galime kons
tatuoti, kad Pacifike jie ge
rokai dantis atkando, nes amerikiečiai karšia japonams
kailį, o vėliau visomis jėga*
mis amerikiečiai smogs ja
ponams.
K.

S. Army Signal Corps pho-

B.

Šeštadienis, liepos 11, 1942

DRAUGAS

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)
11001 Šukienė, Marė (Pet
ras), 43, housewife, res. Jakubomai Pušalotas.
11002 Šukys, Algirdas
(Aleksandras), 15, student.
11003 šukytė, Danutė
(A.ekeandras), 12, student.
11004 Šukys, Juozas (Jokuhas), born 1879, farmer,
res. Kamečiai Alvitas.
11005 Šukienė, Marijona
(Motiejaus), 50, Housewife,
res. Kamečiai Alvitas.
11006 Šukys, Juozas (Juo
ao), born 1915, farmer, res.
Kamečiai Alvitas.
11007 Šukys, Petras (Juo
zo), born 1917, wagon-maker, res. Kamečiai Alvitas.
11008 Šukys, Albinas (Juo
zo), born 1920, farmer, res.

res. Dainava, Žasliai.
11042 šumkauskiene, Ma
rija, 57, landovvner, res.
Kaugomu.

11043 šumkauskyte, Zofi
ja, 32, landovvner, res. Kau
gonių.
. 11044 Šumskiene, Veroni
ka, (Augustino), born 7, 2,
1915, teacher, res. Palanga.
11045 šumskis, Alvydas' Oeslov, (Vladas), born 5,
10, 1937.
11046 Šumskis, Stasys
(Stasio), tractor operator
res, Uošas Pakruojus.
11047 šumskis, Benedik
tas, 30, employee in Paven
čių sugar factory.
11048 Šumskiene-Smilgaitė, Vale, (Juozo), 28, typist
11049 Šumskytė, Dalia,
Kamečiai Alvitas.
11009 Šukys, Kazys (Juo (Benedikeo), 1.
11050 Šumskytė, Emilija,
zo), born 1923, farmer, res.
30, seamstress, res. Panevė
Kamečiai Alvitas.
11010 Šukys, Stasys (Juo žys.
zo), born 1927, farmer, res. j 11051 šuopys, Juozas, (Jo
no), born, 1918, sergeant,
Kamečiai Alvitas.
11011 Šukys, Balys (Juo PoLekiai Sintautai.
zo), 27, vvorker, res. Utena, i 11052 šurovska, Marija,
11012 Šukys, Jurgis, 40, Tado), 30.
11053 Šurovski, Jurgis, 2
teacher, res. Kvikliai Utena
11013 Šukienė, Adele, 35, | 11054 šuškevičius, Pra
teacher. nas, (Kazio), 42, railroad
11014 šukytė, Danute, employee, res. N. Vilna.
(Jurgio), 7.
11055 šustovskiene, Van
11015 Šukytė, (Jurgio), da, (Jono), born 1912, res.
Vi nius Nikodemo 10 6.
11056 šutas, Justas, (Jus
11016 šukštienė, Alina,
(Prano), 35, farmer, res. to), 46, farmer, res. Purpiškis Kamajai.
Medingėnai Žarėnai.
11017 Šulcas, Arnoldas,
11057 šutienė, Vincenta,
(Jokūbo), 45, farmer, res. (Stanislovo), 42, teacher.
11058 šutaitė, Irena (Jus
Šaipiai Vaškai.
11018 Šulčienė, Morta, to), 14, student.
11059 Šutienė-Bugužaite,
(Mykolo), 38.
11019 Šulcas, Oldas, (Ar Vanda, born 1914, house
vvife, res. Š aulisi.
noldo), 13.
11060 šu.aite, Vanda
11020 Šulcaitė, Olite, (Ar
(Petro),
3
noldo), 11.
11061 Šutoviėius, Henri
11021 šu’gaitė, Birutė,
kas, (Broniaus), born 1903,
(Arnoldo), 5.
11022 Šulčienė, Viktorija, mathematician, Vilnius.
11062 šuvagždys, Petras
born 10, 18, 1909, sočiai
vvorker, Panevėžys Kranto. (Jokūbo), 34, farmer, res.
Matartai Bubeliai.
48 a.
11023 Šulcas, Rutanas,
11063 švagždiene, Agota,
(Vinco), 39, vvorker, res. 38,
11064 švagždys, Vytau
Kūdros 10-3, Vilnius.
11024 Šulcaitė, Valentina, tas, (Petro), 9.
(Stepono), 34, farmer, res.
13065 Švagždys, Arvydas,
(Petro), 9.
Lolaniškiai Giedraičiai.
11066 švalkauskas, Rapo
11025 Šulcas,
Kazys,
(Vinco), 34, tailor, res. las, (Jurgio), 35, sergeant,
Panevėžys Sodu 54.
Šiauliai Kapau 17.
11026 šulmienė, Emilija,
11067 švambarid, Julijo
(Kazio), 50, farmer, res. nas, 45, director, Šiauliai
Vaisiu 6.
Lygumu.
11068 švambariene, Vik
11027 šulmaitė, Liogina,
(Juozo) 15, student
torija, 40.
11028 šulma, Vacys, (Juo
11069, Švambara'tė, Van
zo), 12, student.
da, (Julijono), 5.
11029 šultentytė, Zofija11070 Švambarys, Jonas,
Milda, (Kazio), born 3, 9, (Felikso), 47, officer, Šiau
1924, student, Trakai.
liai.
11030 Šumacheris, Kazys, 1 11071 švambariene, Bro60, farmer, Alvitas.
nislava, 45,
11072 švambarys, Zeno
11031 Šumacher.'enė, Ulše, (Slmano), 59, farmer.
nas, (Jono), 14, student.
11032 Šumacheris, Vikto 11073 švambarys, Rimas,
ras, (Kazio), 40, farmer.
(Jono), 7.
11033 šumacherytė, Ago 11074 švambarys, Džonas
ta, (Kazio), 35, farmer.
(Jono), 7.
11034 Šumacherytė, Ade 11075 Švarcevičius, Jole, (Kazio), 35, farmer.
'nas, (Stasio), born 1905,
11035 Šumacheris, Anta farmer, res. Aukšt. Saldene
nas, (Germano), born 1917, Rieše.
chauf/eur, Kaunas Žemaičiai i 11076 švedas,
Juozas,
11036 Šunevičius, Teofi (Prano), born 1880, farmer,
lius, (Prano), 25, res. Bėdo res. Lynežeris, Varėna.
11077 Švedienė, Rože,
tai Me agėnai.
11037 šumielis, Julijonas, born 1883, farmer, res. Ly
(Vinco), born 1923, teacher, nežeris Varėnos II vi.
11078 Švedas,
Jonas,
res. Vilnius.
11038 šurinskas, Aleksan (Juozo), born 1924.
11079 Švedas, Jonas (Jur
dras, 48, employee, res.
gio), 44, farmer, Siakliškis,
Švenčionėliai.
11039 Šuminskiene, Na Alytus.
dia, 30.
11080 Švedas, Mečislovas,
11040 Šumin8kaitė, Kali (Jonės), 58, chauffeur, res.
na, (Aleksandro), 11, stu Kaunas, Duonelaičio 19.
11081 Šveikauskas, Romu
dent.
11041 šumkauskienė, Ma aidas, (Mykolo), 76, farmer,

rija, jAnupro), 72, farmer,

Į

švaūūUi Naumiestis.

<5

11082 Šveikauskiene, Ma- Į (Kosto) 35, vvorker, Biržai. j kučiai, Jurbarkas.
i 11178 Tamulevičius, Pra 11189 Tamuševičius, Sta
rija, (Antano), 65, house Marija, (Gerkulano), 65.
11137 Tamošaitis, Domas, nas, 45, army officer, Aly sys, (Motieušo), 44, Vilnius
vvife, Antanava Raguva.
11109 Tallat-Kelpša, Edu 50, farmer, Petkuniškis Vir- tus.
11190 Tankeliunas, Anta
11083 Šveikauskas, Rapo ardas, 45, army officer, Vil kalnis.
11179 Tamulevičienė, Ane nas,
(Tamošiaus), born
las, (Antanas), 73, farmer, nius.
11138 Tamošaitis, Otonas, lė, born 1904, teacher, Aly 1904, chauffeur, Vilnius.
Antanavas Raguva.
11110 Tallat-Kelpša, Jo (Domo), 18, student, Petki- tus.
i 1H91 Taparauakas, Izido
11084 Šveiaauskiene-Sta- nas, (Eduardo), 49, govern niške Girvalnis.
I 11180 Tamulevičiūtė, Ane rius, (Kazio), 35, forest
neikaite, Malvina, (Motie ment employee, Kaunas.
11139 Tamošaitis, Juozas, lė, (Prano), 16, student, guard, Kruonis.
jaus), born 1873, hou evvife, J 11111 Tailat-Kelpšienė, Li (Jurgio), born 1900, stu- Alytus.
11192 Taparauskienė-Za11140 Tamoš. itie.iė, Ona,
Šančiai Kranto ai. 79 1.
dija, 47, houeevvne.
11181 Tamulevičiūtė, Re vistanavįčiūtė,
Antanina,
11085 Švagžd ene, Anele, 1 11112 Tallat-Kelpša, Sta 46, farmer, Mesinai Rozali ine, (Prano), 12, student, (Miko), 28.
(Antano, 30, seamstress, sys, (Jono), 21, student.
mas.
Alytus.
11193 Taparauskaitė, Gra
Vilnius, Vytautienes g. 3-2
11113 Tallat-Ke pša, Ka 11141 Tamošaitienė, Pet
11182 TamuEoni8, Juozas, žiną, (Izidoriaus), 10.
ronėlė, (Stepono), 80, far (Stepo), 37,
11086 Švėgždas, Mikalo zys, (Jono), 17, student.
seamstress,
11194 Taparau3kaitė, Ire
jus, 50, landovvner, Mačiū
11114 Tallat-Ke pštitė, Ja mer, Antkainiškiai Jurbar Simnas.
kas.
nai Pašvitinio.
nina, (Jono), 15, student.
! 11183 Tamulionienė, Teo na, (Izidoriaus), 5.
11195 Tapper, Jurgis,
11087 Švėgžda, Stasys,
11115 Tallat-Kelpša, Vla 11142 Tamošaitienė, Pet file, (Jurgio), 33, housewife
(Bonifaco), ■ 40, physician, das, (Adolfo), bom 1870, ronė, (Andriaus), 70, fąr11184 Tamulionytė, Mari (Petro), born 1915, soldier,
, Vilnius,
me:, Antkainiškiai Skirsne ja, (Juozo), 12.
Vainutas.
farmer, Gerd.nogala I.
11088 Švegžd enė, 32.
11116
Tallat-Kelpšienė, mune.
11185 Tamulionis, Mikas ' 11196 Taraila, Andrius,
• (Andriaus), 33, farmer, Vii
11089 švegždaitė, Vidutė H., born 1876, farmer, Ger11143 Tamošaitis, Izido- (Juozo), 3.
(Stasio), 8.
• rus, 55, profeasor, Skirsne
dmogala I Vaiguva.
11186 Tamulionis, Myko nius.
11090 švelnya, Vytautas,
11117 Tallat-Kelpša, Ed mune.
11197 Tarailienė, Leonolas,
(Jono), 59, former
(Jono), 35, employee, Vil vardas, (Vlado), born 1910,
11144 Tamošaitis, Liudas, chief of police. Alytus.
1 ra, (Kazio), 30, teacher, Vil
nius Gedimino 10.
Gerdinogala I Vaiguva.
with fami y, (Juozo), 35, re
11187 Tamulionienė, Vale nius.
11091 Švigeris, Gustavas,
11118 Tallat-Kedpša, Vla ! serve officer, Ukmergė.
rija, (Andriaus), 41.
11198 Tara:b, Gediminas,
46, government employee, das, 47, Mažeikiai.
11145 Tamošiūnas, Ragu
11188 Tamulionytė, Klara, (Andriaus), 14, student, Vii
Vilnius Aluines 8 4
11119
Tallat Kelpšienė- vos, grade school principai, (Mykolo), 14, student.
nius.
11092 Švilpienė-Mikaity- Šeivytė, Joana, (Stasio), 36. Raguva.
te, (Antano), born 1900,
11120 Tallat Kelpša, Vy 11146 Tamošiūnienė, Ra Jr
vveaver; Kauno.
tas, (Vlado), 15.
guvos, grade school teacher,
11093 Švilpa, Vytautas,
11121 Talbžunaitė, Ksave Raguva.
(Balio 1921, employee, Kau ra, (Motiejaus), 40, vvorker,
11147 Tamošiūnaitė, 6.
no.
11148 Tamošiūnaitė, 1.
Kaunas.
11094 Švilpaite, Birute, 11122 Taliejunas, Albertas
11149 Tomašauskas, Sla
(Balio), born 1924, student, (Severio),
25, employee, vas, (Marijono), 32, farmer,
Kauno.
Antanava Žarėnai,
Švenčionys
11095 • Švilpa, Juozas,
11150 Tamošauskienė, Ma
11123 Taluntienė, Brone,
(Juozai, 34, soldier, Vilnius (Silvos), 38, faimer, Bruk- rija, (Romualdo), 32.
ON
Artilerijoj 14 4.
11151
Tomašauskaitė,
lyne Kaltinėnai.
11096 švintaitė, Otilija,
11124 Taluntis, Petras, Ona, (Slavo), 10, student.
Radios, Furniture, Gas Rangės,
(Jono), 35, vvorker, Vilio- Guberto), 14, student, Bruk
11152
Tomašauskaitė,
šiai Akmene.
lyne Kaltinėnai.
Jane-Zose, (Slavo), 8, stu
Stovės, Carpets, Parlor Suites
11097 Švintas, Augustas,
11125 Taluntyte, Stase, dent.
25, vvorker, Viliošiai Ak (Guberto), 10, student.
11153 Tomašauskaitė, Kle
Bedroom Suites
mens.
11126 Taluntis, Vincas, opatra, (Slavo), 6.
11098
švaglyte,
Ona, (Guberto)*, 5.
11154 Tomašauskas, Ma
1942 RADIOS,
(Liudviko, 18, student, Šven
11127 Talvo'šiene, Elena, rijonas, (Slavo), 4.
Table Models — at
čionys Sentup'o 34.
11155 Tamošauskas, Me
70, farmer, Pašakarniai Ti11099 švogždienė, Brone, tuvėnai.
čislovas, (Matijono), 40, far
$14.95 and up
30, inspector, Švenč one’is.
11128 Tamariūnas, Arse mer, Antonava Žarėnai.
11100 švoglis, Vytautas nijus, (Jono); 42, secretary,
11156 Tamašauskienė, Ma
PHILCO 5-tube,
new-type radios at
(Liudyiko) 16 student, šven Kaišiadorys Trakai.
rija, (Romualdo), 35, gover
čionys Sentupio 34.
11129 Tamar.ūnienė, Ona, nment employee, Telšiai.
$19.50
11101 švogždys, Juozas, (Jono), 36, typist.
11157 Tmašauakaitė, Do
26, teacher, švenčionelis.
11130 Tamariūnaitė, Aldo mite, (Marijos), Telšiai.
11102 šakalinyte, Apoloni na, (Arsenijaus), 16, stu
11158
Tamošauskaitė,
ZENITH RADIOS. at
ja, (Silvestro), 19, seams- 1 dent.
Jane, (Mečislovo), 8, Telšiai
$19.50
tress, res. Utena Stoties, g.
11131 Tamariūnas, Riman 11159 Tamošauskaitė, Gra
RADIO and PHONOGRAPH COMBI11103 šimulion’enė, Mari tas, (Arsenijaus), 5.
žiną, (Mečislovo), 6, Telšiai
NATIONS, at ..................................... $29.50
11160 Tamcšauskas, Mari
ja, (Jono), born 1909, house
11132 Tamašiūnas, Lori1942 CONSOLE RADIOS, 10-tubes
<h/Q CA
vvife, Anykščiai Biliūno 47. jonas, (Martyno), 40, police jonas, (Mečislovo), 5, Tel
at............................. ................................................... J^oy.bu
11104 šimullonis, Silves man, Vilnius.
šiai.
REPOSESSED PARL. SETS, as low as
QQ
tras,
(Kazio), employee,
11133 Tomkus, Jonas, 31,
11161 Tamošauskas, Juo
SAMPLE PARLOR SETS .. ” ” “ T
born 1898, Anykščiai Biliū railroad employee, Radviliš zas, (Igno), 47, worker,
Trinkūnai Saldutiškis.
no, 47.
kis.
$35.00
11105 Talačka, Adolfas,
11162 Tomasiunas, Juo
11134 Tamole, Ignas, (Ig
3-PC BEDROOM SETS . .
(Adolfo), 20, Student, Šiau no), 48, farmer, Vištotenai zas, with famhy, (Juozo),
$29.00
40, teacher, Raguva.
Kretingas ap. Kuliu.
liai.
KITCHEN SETS, all kinds
11163 Tamošiūnas, Julius,
11107 Tallat-Ke’psa, Bro
11135 Tamešaitis, Anta
$18.00
TWIN SIZE STUDIO COUCHES
nius, (Prano), 75, physician, nas, (Jurgio), 46, former, (Jurgio), 44, farmer, Deltu
va Ukmergės ap.
....................................... As Low as
$19.00
11106 Talačka, Jonas minister, Kaunas.
11164
Tamoševičiųs,
Be

RŪGS,
all
sizes
....................
11136 Tamošaitis, Petras,
Laukuva.
$19.00
11108
Tallat-Kelpšienė, (Jurgio), 44, farmer, Smu- nediktas, (Mykolo), born
1879, director, Kėdainiai.
SAMPLE DINING ROOM SETS,
11165 .Tamoševičienė, Kris
$29.00
Unbeatable Team—Soldier. Bond Buyer
tina, born 1891, houaewlfe,
3-ROOM OUTFIT, slightly used
$129.00
Paliepiai Josvainiai.
11166 Tamulaitis, Jonas,
3-ROOM OUTFIT, sample group
$169.00
(Vinco), 20, farmer, Jančiai
Lekėčiai.
KNEĘHOLE DESKS, $20.00 value only
$11.00
11167 Tamulaitienė, Ona,
Evorv 'J** you pu»
USED — REPOSSESED RADIOS
(Mikalojaus), 43, grade
,ntoW»8ond< buv
school
teacher,
Kuro
Lekebuitis
ATWATER KENT RADIO .........
' čiu.
$4.50
j 11168 Tamulaitytė, Julija
BOSCH, 8-tube Radio .................
(Bernardo), 11, Kuro Lekė
$5.00
čiai.
GOOD ZENITH RADIOS, from
11169 Tamulaitis, Jurgis
»9.50up
(Bernardo), 8.
RCA VICTOR COMBINATION
11170 Tamulaitis, Vikto
$10.00
special ......................................................
ras, (Vinco), 28, chauffeur,
8-TUBE BRUNSWICK COMBINA
»
Jonaičiai Lekėčiai.
$24.50
TION, a real buy at ...............
11171 Tamulaitis, Vikto
Also hundreds of other great bargains in Dinet
ras, (Baltramiejaus), forest
tes
Kitchen cabinets Innerapring Mattresses, Beds,
guard, Lekėčiai.
Every *3 *
put
chairs
and other household needs.
into Wor Bonch bringt
11172 Tamulaitienė, Errftyou btxk Mi*1
lija, 25.
11173 Tamulaitis, Kasty
tis, (Viktoro), 7.
11174 Tamulaitytė, Dan
guolė, (Viktoro), 5.
3409 So. Halsted Street Ir
11175 Tarnu’aitytė, Jūra
tė, (Viktoro), 10.
3241 So. Halsted Street
11176 Tamulavič.us, Pra
AT IEA8T IOX «F YM PAY EYFRY PAYDAY
nas, (Andrius), 26, farmer,
Tel.: CALUMET 4591
.,, , .viiv.i..: as?. iii...
...... ' i
Marcinkonis Alytas.
Four new color posters soon will be seen all over tlie United States,
11177 Tamulevičius, Do
emphasizing new themes in the War Bond sales campaign. The
Budrik’s Lithuanian Program, Sunday evenings
mas, with family, (Augus
oster reproduced above strcseee the double-purpose utility of War
9:00 P. M. over WCFL 1000-K.
Eond purchases.
U. S. Treoiury Dtpt.
to), born 1896, Lynaiariją
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CLEARANCĘ SALE
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Labdariu 8 kuopos
išvažiavimas

SVIMTI BUNDISTAI

RIMTIES VALANDĖLEI

rmmvTii uu

Pasitikėjimas Dievu
Miesto sode apysenis žmogelis, radęs neužimtą suolą
pavėsyje, atsisėdo trumpai
valandžiukei pasilsėti. Taip
buvo nuvargęs, kad greit
(užmigo. Staiga pabudo kai
maža mergytė priėjus jam
spraudė į rankas pinigėlį;
jai atrodė jis reikalingas pa
šalpos.

Labdarių Sąjungos 8 kuo
pos išvaLavimas į Labda
rių ūkį įvyksta l'epos 12 d.,
sekmadienį.

ar žemę, visokių spėliojimų,
kas laimės, kokia bus nugalėtų. dalis ir ateitis. Vienu
žodžiu apsčiai pranašų, tiktai gaila, bet dauguma jų ne
tikri pranašai. Gyvenime
daug pasikeitimų, kas, tad,
lieka pastovaus?

Maloniai prašome šį lab
darių pikniką paremti, nes
pelnas skiriamas senelių
prieglaudos statybos užbai
gimui.

Kristaus mokslas pasiliko
tas pats. Visi Jo pažadai
Žmogelis, kadaise lankęs vykdomi. Kas Jo klausys,
Europos garsius universite- nebus apviltas. Kas sąžinin
;us, gyvenimo aplinkybių gai ieško pastovių tiesų, tai
pakirstas vos gali pragyven syklių gyvenimui, neras ki
ti. Dabar nuskuręs mažai tur, kaip tiktai pas vieną
kuo skiriasi nuo gatvės val tikrą Dievo garbingiausią
katos, daugelis pamano kad Pranašą — Kristų. Jame nejis reikalingas išmaldos,, siras prieštaravimų tarp tiekaip šis mergaitės gailestin- sų ir darbų.
A.B.C.J.
gumo gestas.

Priėmė vargšas žmogus
pinigėlį, pasižiūrėjo; dabar
patėmijo, kad ant pinigėlio
iškaldinti žodžiai turi ypa
tingos reikšmės. “Dievuje pa
si tikime” — reiškia, kad pa
sitikėjimas žmonėms įgijamas vien tik tais pinigėliais,
kaip liudija antrosios pusės
žodžiai — “vienas iš dauge
lio” suprask pinigėlių.

— pikniką Spaičio darže sek
CLASSIFIED
madienį, liepos 12 dieną. Or
ganizacijos nariai-ė8 ruoški
tės dalyvauti išvažiavime.
“DRAUGO”
Kviečiame kartu dalyvauti
DARBŲ SKYRIUS
ir tuos namų savininkus, ku
••DRAUGAS” HELP WANTED
rie dar nepriklauso prie or
ADVERTISING DEPARTMENT
ganizacijos. Išvažiavimo ko
137 No. Dearborn Street
Tei.: RANdoLub B48K-B48B
misija sakė, kad bus užkan
džių, alaus. Svečiams, kurie
HELP WANTBD — VYRAI
įsirašys organizacijon, ir vi MAŠINISTAI — du pirmo kleso
VYRAI su “all asos vaišės gali nieko nekai INSTRUMENT
round"
patyrimu. Defense darbai.
nuoti.
Kvieslys į Pašaukite Mr. Ol.»en. VIClory 6050

ar asm e n Akai atsišaukite po adresu:
3312 So. State Street. iš užpakalio.

Trakas bus prie bažny
čios 12:30 vai. tuoj po pa
maldų. Tikietus galima gau
ti pas P. Vaičekauską ar D.
Varną.
O. Iv.

Namu Savininku
dėmesiui!

ARMOl'It RESEARCH FOUNDATION
SIUVIMO MASINU OPERATORIAI
— patyrę siuvinėti sunkius trokams
apdengalus. Atsišaukite į —
HIRBARD-SPENCER-BARTI.ETT
211 E. Nortli Water Street

TRi?
ŲA/SAFE/

na

Mūsų Marąuette Parko
Namų Savininkų organizaci
ja turės metinį išvažiavimą

Invest ųour moiteų in United States

WARSM BONOS AND STAMPS!

II

H]
t ”IJIaugus"

Acme

teiepuOtO)

Vok’ečių-amerikiečių bunda (organizacijos) keiuri va
dai lydimi į federalinį teismą New Yorke. Jie yra svetim
šaliai, kaltinami neįsiregistravimu ir nuo drafto išsisu
kinėjimu. Jie yra (iš kairės): August Clapprott, Will:am
Luedtke, Erne3t Christoph ir Max Rapp.

Negili uždrausti
negrams

Nervous? Shaky?
No Pep?

Į

Vienintelė Lietuvių
Whoiesale Liųuor
įstaiga Chicagoje

į

SVAIGINANČIU GRRYMŲ VAR
TOTOJAI tankini kenėli skausmus
n'-rviškumo,
dr bulio.
nemigos,
• katismo ar silpnumo koiu (n»urlt s ar rbeu-ralizmo). tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug liuosnūs, šl-dies skausmus. Var’otnja<
ir aankiai gal- pradėti negirdėtus
balsus girdė'i, isl ai dinti n liūtus
rinktus ar kalbėti su s'vimi.
Vr-MIN pagelbsti apga 6ti ma'stingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotojai tauki i kenčia. Tai
yra tas trūkumas kuris pr veda
pre kenkimo repvų, vidurių, skil
vio Ir t. t VI MIN yra vartoja
mus ir rekomenduojamus šimtų.
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prįe blogo jpr timo. Pamė
gti kitę ir "pastoSiae ant savo ko
jų” greita'.
VI-MIN kapsui’s gaiima gauti ir
per paštų, pr's'unčlant pinigus,
arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsiiių
kainuoju $2 00
Bonkutė su. 110 VI-MIN kapsulių
kainuoja $3. 0.
Pars duoda tiktai prie;

STEVEN’S PHARMACY
1)03 w. 03 <1 St -cet, Tel. ENG. 0315
CHICAGO, ILL.

DRAUGAS'

Ir Šiais Melais Spausdina

Neoperuoti sirenų be au
toritetų leidimo.
Nutamsinimo laiku nesu
kelti jokios šviesos.
Visi kiti ordinansai, ku
rie yra konflikte su šiuo,
per nutamsinimo laiką sus
penduojami (paneigiami).

Už nusikalt'mus numaty
tos bausmės — 6 mėnesiai
kalėti, arba 200 dol. bauda.

TRUNK CO.

312 No.

May Street

“Ali around” patyrimo
ir "flature“ darbų.

prie

“jig''

AIRCRAFT PRODUCTIOiN
ENGINEERS
1834 West 59th St.

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

TOOL IR DIE MAKERS — prie
Defense darbų. Užtenkamai ''over
tlme".

457

IR

1943 M. KALENDORIŲ
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
KALĖDOMS.
Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
mus i “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m.
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam
skaitytojui uždyką! Neskaitytojas moka
25c.
Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius irgi
visiškai naujas!
‘

Products

waco

No.

Oakley.

DIE MAKERS
$1.40 J valandų, su užtenkamai “overtime." Turi būt lst class.
UNITED SPECIALTIES CO. ,
9705 Cottagc Grove.

HELP WAATEI) — MOTERYS
SIUVĖJAS'
Dirbti prie Defense darbų. Atsišau
kite J: J. P. SMITH SHOE CO.,
871 No. Sangamoii.
MERGINOS REIKALINGOS! paty
rusios prie “crackers” ir "cookies”
pakavimo. Atsišaukite prie
LOOSE-W1LES BISUl'IT CO.
365B So. A-šdand.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAVV
FILING

VVORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo sąrašo.

Prlslųskite pluktus paštu “parcei
post.’’

NO.

28

LOOMTS STREET

TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

KRAUTUVE

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

Mr. M'alter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago. Dl., tel. LAFayette 6(198.

Chicagos miesto taryba
pravedė specialų ordinansą.
kuriuo nurodoma, ko miesto
gyventojai negali daryti ir
kaip užs.laikyti, kai dėl ori
nių atakų miestas būtų nutamsintas. Ordlnausu nuro
dyta:

laiką.

VNIVEKSAL

GAl'GE MAKERS
TOOL MAKERS
Aukščiausios algos mokamos.
PEERLESS TOOL * ENG1NEERING
COMPANY
1133 No. Kilbourn.

Ko nedaryti miesto
nutamsinimo laiku

Be tikslo nevaikštinėti
gatvėmis.
Neapleisti savo butų il
giau kaip penkių minutų

OPERATORIAI, patyrę prie Puritan maš;nų. Operator.al reikalingi
dirbti prie “overnite cases”.

MAŠINISTAI

Daug darbo butų
nuomi! klausimais

Butų nuomų drektoriaus
cfisai Chicaagoj, kaip pra
nešta, turi sunkumų tinka
mai apsidirbti, šimtai namų
savininkų ir butų nuominin
kų kasdien lanko ofisus ir
iškelia įvairiausius klausi
Atsikėlęs, žadėjo vėl eiti mus. Kiti laiškais daro pa
ieškoti darbo. Pastebėjo, kad klausimus ir reikia kiekvie Glencoe Parko distrikto
viršininkai uždraudė neg
būrys žmonių apspitę vieną nam atsakyti.
rams maudytis ežero pa
kalbėtoją. Prisiartino, girdi
Ateinančią savaitę bus
krašty bendrai su baltai
kaip komunistėlis pasakoja
pradėta
perkratinėti
namų
apie žemiško rojaus įsteigi
siais.
mą Amerikoje, jeigu prisi savininkų įteiktas peticijas.
Federalinis teisėjas W.
laikys jo skelbiamų tiesų.
Administratorius Howard H. Holly nusprendė, kad neg
Pats viešai klausia, “Ar greit yra nuomonės, kad žmonės rai turi lygias teises ten
bus įvesta tokia valdžia”?
greit apsipras su nauja tvar maudytis kaip ir visi kiti.
Oratorius įsikaršč i a v ę s ka. Nes šiomis dienomis
tikrina, kad to3 karalystės
lankytojų skaičius pradėjo
Ko tu nesukrovei 3avo
sekėjai dabar vykdo svar
mažėti.
Tik
atsakinėjimas
j jaunatvėje, kaip gi rasi se
biausius punktus. Išlavintas
laiškais
padaro
daug
darbo.
natvėje? (Ecl. 25, 5).
žmogelis priminė: “Jeigu
broli, turi dešimtuką, duok
man pusę — penktuką, no
riu nusipirkti šiltos kavos
Mes turime dalintis viskuo”
Patys galime atspėti, koks
buvo atsakymas.

Nutraukti gatvėm s viso
kį važinėjimą, išėmus jei
civilinės apsaugos ofisas
"kam nors specialiai tai leis
tų.
Nesiburti gatvėse, arba
šaligatviuose į grupes di
desniu skaičiumi kaip tik
penkiems asmenims. .

BROWNE & SHARPE AUTOMATIC
SCREVV MACHINE OPERATORIAI
ir SET-ITP VYRAI. “Job shop" pa
tyrimo tiktai. Užtektinai •'•overtlme“
Ir naktimis darbo.
LINCOLN MFG.
CO, 2817 Fletcher Street.

fe

Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.

$1000.00 U.S. WAR BONAIS

Parduodame
Tiktai Tavemams.
Užsakymai Išvežiojami
Sekančią Diena.
Valandos: 9 iki 5 P. M.
Uždaryta kožna šeštadienį

PER

“Draugo” Metinį Labor Day

KRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
R246-48

SO.

CALIFORNIA

AVĖ.

Tel. REPuhlic 1538—9
Sf

Jr

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo usnie* namus, baldus, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
"Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

Pikniku

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
VYTAUTO PARKE
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)
Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur*

pryzų!

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

BUDINKAS su ilgo laiko leasu tu
rintis Storus ir hotelj.
piet-rytinis
kampas Halsted Ir Root Sts. Ilgai
įsteigtam tavernul vieta. Storas da
bar tuščias. Tikras bargenas. Atsi
šaukite prie JONĖS & KERFOOT,
140 Nio.
Dearborn St.. U{cf<i«a.s
STATE 4874.

PAR8IDUODA — 6 kambarių Bun’l galow, Marųette Parke, Randasi po
adresu 66 32 So. Artesian Avė. Kai
na $6,500.00. Pardavimo priežastis
savininkas turi apleisti miestą už
imant valdžios darbą. Atsišaukite
telefonu: CALUMET 1786.
I PARSIDUODA — 70 akerų ūkis, su
i namais.
Randai 1 prie 131-mos ir
Wolf Road. Kaina tiktai $7,500.00.
Atsišaukite t l- fonu p.ie savininko:

' PROSPECT 9251.

I ----------------------------------| PARSIDUODA AR RENDUOJASI:
mūrinis namas, tu St ru ir 4 fi.,
visi po 4 kamfcar us. Randasi po
antrašu 3750 So, Kedzie Avė. Dėl
platesnių
Informacijų
kreipkitės
sekančiu adresu: 4200 KO. ROCK\VELL .STREET, ar t lefonu šaukit
IAFayette 2382 ar N E Vada 0450.

PAR8IDUODA — 2 aukščių, 2 fle
tų 4 ir 4 kambarių namas, 2 ka
rams garadžius, naujas cementuo
tas pamatas, naujas išlietas takas.
Randasi po antrašu 925 W. Cullcrton Street. Kaina $3,600.00. Tiktai
$300.00 re kuli. ga jnešti. Tolimes
nėms informacijoms šaukite telefo
nu — LA GRANGE 2354-J.
PARSIDUODA J 2 fletų mūrinis
namas 6 lr 5 kambarių, karšto van
dens š luma, stokerls, apdengti por
ėtai, 2 karams ga adžius. Taipogi
tušdas lotas su d dėlių mūro garadžium — tinkamas dėl 2 trokų. At
sišaukite sekančiai: 8149 S. CAMPltELl. AVĖ., (pirmame aukšte).
Oras,

Piknikams.

kilnūs

Kviečiame visus senus - jaunus

rtna

jausmai,

kūną;

dymas

ADMINISTRACIJA

Kaip
žies
ma

maistas

saule,

be

dorybių

sielą.

negalima

ugnies,

išauklėti

tikėjimo.

vyk

mintys,

sveikos

stiprina

stlp-

kalti

taip

gero

gele

negali

būdo

be

D B X V U S B

Šeštadienis, liepos 11, 1942
A. L. ALL-STARS GET GOOD START

SUSIRINKIMAI
Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos nepapras
tas ir labai svarbus susirin
kimas įvyks pirmadienį, lie
pos 13 d. 7:30 vai. vakare
Šv. Kazimiero akademijoje.
Visų ARD skyrių atstoves
prašom atvykti susirinki
man ir taip pat liepos 19 d.
išvažiavimo — pikniko ren
gimo komisiją. Šis susirin
kimas bus paskutinis prieš
bendrą išvažiavimą, kuris įvyks liepos 19 d. Prašom
visų dalyvauti.

A. Nausėdienė, ARD pirm.
Šv. Barboros draugija tu
rės svarbų pusmetinį susi
i "lirsuru" Acme
Lou Boudreau, Cleveland Indians’ manager, starting around bases after belting se rinkimą liepos 12 d. 2 vai.
cond pitch for homer to start American League’s three-run first inning which won the po pietų parapijos salėje.
Primename narėms, kad va
annual All-Star game, played this year at Polo Grounds, New York, 3 — 1. Catcher
saros laiku susirinkimai ne
is Walker Cooper, St. Louis Cardinals, umpire Lee Ballanfant.
bus atkelti į šiokią dieną, įvyks kaip visada, antrą mė
nesio sekmadienį. Valdyba

IS CICEROS PADANGES

neduota apyskaitos, šiame
susirinkime teks išgirsti apyskaitą iš “bunco party”
komisijos, nes kitaip bus
netvarka ir toji netvarka
Liepos 12 dieną, sekma kenkia draugijos veiklai.
dienį 7:30 vai. per šv. Mi Draugijos nariai turi žinoti
šias Šv. Vardo draugijos na kasos stovį.
riai eis “in corpore” prie
Šiame susirinkime teks
šv. Komunijos. Koks gražus apsvarstyti klausimą, ar
bus vaizdas, kai prisiartins mes dalyvausimc Soldicr Pi.
kokia pora šimtų vyrų, kaip eW rengiamose iaį,^,
ąžuolų prie Dievo stalo ir kuriog jvyRs
13
jie Dievo prašys pasauliui Kitag svarbus klausimas tei
taikos, Jungtinėms Ameri-, Lietuvių Dienos iškilmės,
kos Valstybėms pergalės ir kurios įvyks liepos 25 d.
Lietuvai laisvės. Po Mišių prie Dariaus ir Girėno pa
bus bendri pusryčiai ir su minklo. Taigi, turime daug
sirinkimas.
svarbių klausimų svarstyti
šiame susirinkime. Todėl ak
Svarbus susirinkimas
Jau kuris laikas, Kaip į- tyviai dalyvaukime svarbia
vyko Šv. Vardo draugijos me susirinkime.
A. Valančius
“bunco party”, bet iki šiol

Vyrai, kaip ąžuolai, eis
bendrai prie
šv. Komunijos

5,187 amerikiečiai
dirba misijose

Šv. Kazimiero Akademi“A Missionary Index of
skyriaus susirinkimas
Catholic Americans” (du- j°s
kart per metus leidžiaihas ' įvyks sekmadienį, liepos 12
žurnalas) praneša, kad per d. 1 vai. po pietų šv. Kry
paskutinius dviejus metus, žiaus parap. mokyklos kam
nepaisant karo ir kitų sun baryje. Narės ir nariai pra
Valdyba
kumų, amerikiečių pastovių šomi dalyvauti.
misionierių skaičius padi
dėjo daugiau kaip 13 nuo
VVOLK STUDIO
I941; VVest 35* Street
šimčių. Šiandie jų yra 5,187.
Iš to skaičiaus užsieniuo
se pastoviai darbuojasi:
1,468 vyrai (kunigai ir broliai) ir 1,225 vienuolės; o
_ I
naminėse misijose: 845 vy
rai ir 1,649 vienuolės.
WDidžiausią
misionierių
LUten to
grupę sudaro jėzuitai, o pas
kui tuos seka Maryknoll mi
PALANDECH’S
sionieriai.

TRILYPES REIKŠMINGOS IŠKILMES CHICAGOJE
Lietuvos de jure pripažinimas, Dariaus-Girėno
Lietuvon skridimo sukaktis, Karo bonų
vajaus parėmimas

Liepos mėn. 25 d. pava- šiasi ne tik pavieniai asONE
kary Chicagoje bus nepa mens, bet ir draugijos — vi
BUCK.
prastos iškilmės prie Da sa patriotingoji Chicaga.
riaus-Girėno paminklo, Mar
K. N.
ąuette Parke. Ten bus pa
minėta Lietuvos neprikišu- i
RADIO
somybės pripažinimo 20 me
tų sukaktis ir Dariaus-Girė Budriko radio valanda se
no žygio ir mirties 9 metų kmadienio vakare 9-tą va
landą iš WCFL — 1000-K
sukaktis.
radio stoties. Dalyvauja Bu
I
t '
Lietuvą Amerika pripaži driko choras ir orkestras
no de jure liepos mėn. 28 solistai, duetai. Išpildys lie Ont Buck out ot Every Ten
d., 1922, o Darius-Girėnas tuviškas liaudies melodijas. I you tam should be qoinq e
into U.S.W«rlondv Stamps; \
iš Amerikos išskrido liepos Kadangi radio stotis eina
-£• Treasury Department
15, (1933 ih.) ir žuvo liepos nauja didele spėka, progra-'
17 d. Prie dviejų didelių ir
reikšmingų sukakčių bus pri
CRANE
COAL
CO.
dėtas aktualusai ir svarbuWEST VTRGINIA GENUINE
sai karo ženklų ir bonų sklei
POCAHONTAS
dimo aktas.
Į
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
Reikšmingai programai iš
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinpildyti yra pakviesti valsty-1
kelio
karo jums:
bės ir miesto atstovai, Da-!
GENUINE POCAHONTAS,
$q
riaus-Girėno lietuvių legio-I Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai O • • v
niėrių postas, geriausi lietu- Į GENUINE POCAHONTAS,
$O 1C
Pečiams
dydžio
—
Tikras
Bargenas
.........
0.00
vių chorai, ir kalbėtojai. Tai
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $io rn
bus tikra ir nuoširdi amakepimui
pečiuose Mr namų šildytuvams.. IV.OU
rikoniško-lietuviško patrio
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022
tizmo demonstracija. Šitai
J
dienai (liepos 25-tai) ruo-

VVHOLESALE

T/re '/teff//

LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvežtajame
|x> vt-ą
Chicago.

I AE .V KTU

I

RADIO BROADCAST
Featuring a Program of

REMKITE
SENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

■Sn

*

ii

ūi-”WT'

Dining Room Sets — Parior
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators-—
Washers — Mangels — and
Stovės.

'

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago

NAUJA L. R. K. SUSIVIENYMO VADOVYBĖ

Pa.

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

AI)\ tM EI) I’HOIIH.K \l*m

I OU ĖST IMK>Iht V I K « ►<

3. Kun. Ad. Gradeckis,
YUGOSLAV FOLK MUSIC
New Haven, Conn.
4. Edvinas Jasaitis, Pitts Every Saturday, 1 ta 2 P.M.
ton, Pa.
Praėjusio mėnesio pabai Statutų komisija:
STATION WHIP
5. Genovaitė Kupstaitė,
goj Hartford, Conn., įvykęs
<To»o<m
1. Ant. F. Kneižys, So. Kingston, Pa.
Lietuvių R. K. Susivienymo Boston Magg
Amerikoj 53-čiasis seimas iš
2 Matag Kvietkus> Wil.
rinko naują centro valdybą kcs.Barrei Pa
ir įvairias komisijas. Į val 3. Jurgis Tumasonis,
dybą ir komisijas įeina:
Brooklyn, N. Y.
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
0
Teismo komisija:
•
Pildomasis komitetas:
KAINOMIS
1. Pr. Rakauskas, BingDvasios vadas — kun. Jo hamton, N. Y.
2. Ona Barkauskienė,
nas švagždys, M o n t e 11 o,
PILNAS PASIRINKIMAS
Waterbury, Conn.
Mass.
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
3. Ant: Stočkūnas, Pitts
Prezidentas — L. šimutis,
SIŪTŲ IR KAftjŲ
ton, Pa.
Chicago, III.
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės
Vice prezidentas
J. Vai- švietimo komisija:
Mūsų Specialybė
čaitis, Scranton, Pa.
1. Kun. Pr. Juras, La.wSekretorius — V. T. Kvet- rence, Mass.
PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
kas, Wilkes-Barre, Pa.
2. Leokadija Žemaitytė,
1711 W. 47th St.
Yards 2588
Iždininkas — J. G. Jonei- Scranton, Pa.
3. Komp. Al. Aleksis, Waka, Pittston, Pa.
Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, Sav.
terbury,
Conn.
Iždo globėjai — P. Karašauskas, Plymouth, Pa. ir
4. J. Puodžiūnas, Pitts
Vincas Abromaitis, Tarna- ton, Pa.
r\ A p A p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pfrmos Rūšies
5. Bronė Mičiūnienė, Nev
qua, Pa.
Lx/AD/\lX Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
I
Britai
n,
COnn.
Dr. kvotėjas — dr. A. Ra-!
PIRM PIRKIMO
kauskas, Marianapolis, Labdarybės komisija:
Atvyk | mūsų Jardą ir apžlurek
apžiūrėk sta1. Pr. Jurevičius, Pitts
Thompson, Conn.
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—M1LLton, Pa.
NAMŲ MAWORK — STOGŲ
Redaktorius — M. Zujus,
TERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, vlft2.
K.
šlamicnė,
Forest
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
Edwardsvillc, Pa.
City, Pa.
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
Kontrolės komisija:
3. Julė šalaševičienė, Cle
ITATVMAS
DYKAI •
APROKAVIMAS IR
1. Adv. J. J. Grish, Chi-j veland, Ohio.
Cash fcrba Lengvais ISmokėjimsls
Jaunimo komisija:
cago, III.
STANLEY LITWINAS, General Manager
2. J. Purickis, Forest Ci
1. Jurgis Venslovas, Cle
CARR-MOODY LUMBER CO.
veland,
Ohio..
ty, Pa.
LIETUVIAI SALESMANAI
3. Ant. Agurkis, Kings
2. Pr. Katilius, Scranton,
3039 Sonth Halsted St.
Tel. VICtory 1272
ton, Pa.

mas bus girdimas virš 1000
mylių nuo Chic?,gos.
Juozo F. Budriko, Ine. lie
tuvių bendrovė, 3241 ir 3409
S. Halsted St., Chicagoje,
leidėjai, kurie prekiauja na
mų rakandais per 30 metų.
Pranešėjas

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MLSŲ
MILŽINIŠKO STARO ML'ZIKALINIŲ INSTRUMENTU.
PAŠINAI!DOMIT PROGA DABAR

Telefonas — REPUBLIC 6051
J

KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
8AXAPHONES,
FLUTES su "cases” — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI, 8PANIŠKI MANDOLINAI. BANJOS,
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
$6.50. $8.60,
$12.60 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125.00 ir $160.00. BASO UŽDENGALAS — $12.00. SMICELAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAMS ĖASAMS,
VIOLAS
Ir
CELLO — $1.60. $3,00, $5.00,
$10.50 ir $15.00. Striūnos d61 vi
sų vtrSminėtų Instrumentų. BASS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50,
$23.50. $35.00. $60.00. PEDALS.
Hl BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH TIECE visiems
brass Ir “reed" Instrumentams
pritaikomi jOsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Clarnetams.
TrlOboms,
Saxaphones,
Smuikoms Ir Guitarams.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKftS LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITIARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
VienintSlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-l450kilJ
6755 So. Western Avenue

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOT
914 Maiwell St., Chicago.

Phone: GROvebill 2242

5S&

•S-ssv

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI
— REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
•»

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Prctccticn
4or yeur

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%- Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
8ENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
—* 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

3238 SO. HALSTED ST.
r

D <1 A U G A S

s

šeštadienis, liepos ii, 1942

•>SS«

PASKUTINIS VISŲ
100.00 DOLERIŲ!

- W

ŠVENTŲ PARAP. PIKNIKAS!!

TURĖSITE PROGĄ LAIMĖTI $100.00 PINIGAIS!

Įvyks Sekmadienį, Liepos (July) 12-tą dieną, 1942 metais.
Šiame mūsų paskutiniame šių metų
piknike turėsite progą laimėti sekančias
pinigines dovanas: $25., $15., $10., $10.,

$10., $10., $5., $5., $5., $5. — Iš viso 10
dovanų! Tikietas įėjimui į darža ir lai
mėti pinigus kainuoja tiktai 10 centų. Bus

100.00 DOLERIŲ!
>♦!«>

Vytauto Darže, 115tos gat., tarp Cicero Av. ir Pulaski Rd.ja
ir daug kitų brangių dovanų dalyviams.
Kun. Dr. A. Deksnys trauks krutamuosius paveikslus, kuriuos rodys Chica

goj ir kituose miestuose, o vėliau Lietuvoj.
Taipgi bus gera muzika, skanūs val
giai ir gėrimai ir visi būsite patenkinti.

Nuoširdžiai kviečiame Chicagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti. — Kleb. Kun. J. Paškauskas. Kun. B. Grinis. Kun. A. Deksnys ir Par. Kom.

Užbaigta gumos liekaną
rinkimo kampanija; prasideda kita
Vakar, liepos 10 d., visoj
šaly užbaigta senos gumos
liekanų rinkimo kampanija.
Artimiausiuoju laiku bus
sužinota, kiek daug šių lie
kanų surinkta ir ar vyriau
sybei reikės, ar nereikės
rekvizuoti žmonių turimų
automobilių padangų.
Dabar prasideda nauja
visoj šaly skardinių rinki
mo kampanija, kad tuo bū
du padauginti plieno ir ge
ležies laužą. Pageidaujamos
tik nuo maisto produktų
skardinės, šiais laikais, sa
ko kai kurie pareigūnai,
daug šeimų naudoja “keninį” maistą ir tuo būdu gali
daug skardinių surinkti.
Dar trečia vyriausybės
iškelta kampanija yra rieba
lų rinkimas. Ši kampanija
seniau pradėta ir, kaip sa
koma, visu karo* metu bus
tęsiama. Apie šią kampani
ją daug kartų jau seniau
buvo rašyta.
Įvairių rūšių riebalai vy

KAREIVIS GUNDOMAS

mu

riausybei ir labai reikalin
gi. Iš jų gaminama gliceri
ną. Dalis panaudojama mui
lo ir kitų medžiagų gamy
bai. šeimininkės raginamos
pavartojamus riebalus tau
pyti ir juos parduoti mėsos
krautuvėms.
Vyriausybė
yra nužymėjusi kainas.

Pradėta pardavinėti
nauji dviračiai

Michael F. Mulcahy, raci
jonavimo direktorius Chica
gos srity, pranešė, kad šio
liepos mėn. 9 dieną pradėta
pardavinėti nauji dviračiai,
kurių pardavimas balandžio
mėnesį buvo sulaikytas —
užšaldytas.
Dviračiai parduodami tik
tiems asmenims, kurie įro
do, kad jie dirba karo pra
t~DraucM*’ Acme telephoto)
monėse, arba kurie turi sąry
Kažkur Australijoje sargyboje stovįs U. S. kareivis ga
šio su civiline apsauga ir vo kvietimą pasitraukti iš sargybos pareigos ir eiti sau
gerove ir be dviračių negali “scooteriu” pasivažinėti su jauna mergaite. (Photo pas
apsieiti.
sed by U. S. War Department).
Per liepos mėnesį Chica
goj dviračių kvota parduoti
Mirė sulaukusi
yra 1,172, o visai Chicago
sričiai — 1,491.
101 metus amžiaus
Kainų administracija nūs
Vos dešimts dienų pasir tatė kainas. Perkant krautu
gusi mirė Mrs Martha Jor- vėse yra $32.50, o per “mail
dan Mullen, 101 m. amž. order” — $29.50.
Paskelbti už praeito bir mėti pirmyn. Kvota IllinoiGimusi Westminster Md.,
želio mėnesį karo bonų ir sui už liepos mėnesį yra 85
1840 m. gruodžio 8 d.
pardavimo daviniai. milijonai dolerių. Visai ša
Miesto departamentai ženklų
Illinois valstybėje parda liai — vienas bilijonas do
Šiandie laidojama po ge
apie 15 nuošimčių nu lerių.
dulo mišių šv. Liucijos baž
daug gumos pristatė vimas
krito. Illinois valstybei kvo
nyčioje, Mayfield avė ir
Visi patrijotingai nusitei
Paskutinėmis
dienomis
ta už birželį buvo 65,409,000
Lake gt.
kę piliečiai susimeta dar
Velionė gyveno 5947 Rače daug senos gumos vyriausy dol., o parduota tik už 55,buotis, kad Illinois per šį
bei pristatė Chicagos miesto 835,000 dolerių.
avė.
liepos mėnesį skirtą kvotą
departamentai.
Ir
visa
šalis
nepasiekė
pilnai
atsiektų. Galimas
Gatvių departamentas su
kvotos
—
800
milijonų
dol.
daiktas,
kad
tas bus atsiek
Vyriausybė nori
rinko 40,000 svarų, ugniage
— 30,000 sv., viešųjų Parduota tik už 633,945,000 ta dar ir su geroku kaupu.
užimti du viešbučius šių
Bonų pirkimas yra gyvas
darbų — 20,000 svarų ir po dolerių.
Šalies vyriausybė, kaip licijos departamentas apie
Kvota neatsiekta ir kito reikalas.
pranešta, karo reikalams no 10,000 svarų. Visi pakam se valstybėse, kaip tai New
ri užimti du viešbučius Chi piai iškratyti. Mažai koks York, Pennsylvania ir CaliSmarkus ( lietus užliejo
cagoj. Numatyti viešbučiai guminis daiktas kur palik fornia.
Salem, III., apylinkes ir di
yra Congress ir Stevens.
tas.
Bonų pardavimo Plinoise deli plotai pakeisti ežerė

Subrusta liepos mėnesi daugiau
karo taupos boną parduoti

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai
geria tr 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

administratorius Norman B.
Collins pareiškia,, kad ši
valstybė dabar liepos mėne
siu turi darbuotis pasistū

X Apolonija Stoškiūtė, operos artistė, dainuoja šį
sekmadienį (liepos 12 d.), 5
vai. po pietų iš WABC sto
ties — Prudential Hour pro
gramoj.
X Algirdas Rudis, J. Dauž
vardienės brolis, pakeltas į
korporalą. Jokūbas Rudis,
vyresnysis brolis, yra leite
nantas laivyne.
X Simanavičiai, 4437 Tal
man Avė., buvo susirūpinę
savo sūnaus likimu, šiomis
dienomis Simanavičiai gavo
nuo sūnaus laišką, kuriame
sako, kad esąs sveikas ir
linksmas, dabar jis randasi
Australijoje.

X Juozapas ir Barbora
Kauliai, šiais metais pergy 
vena didelį širdies skausmą,
nes vieną jų sūnų Dievas at
siėmė pas Save, antras sū
nus jau išėjo į Dėdės Šamo
tarnybą, o dabar, šiomis die
nomis pašaukė Dėdė Šamas
ir paskutinį sūnų, būtent,
antrą į kariuomenę. Duok
Dieve palaimą prasišalinu
siems sūnams, o namiškiams
ištvermę.
X Mateušo ir Sofijos Ali
šauskų dukrelė Aldona ir sū
nus Edvardukas, praeitą sa
vaitę atvykus jų giminėms
Bukniams į Chicagą pasisve
čiuoti, grįžtant atgal kartu
su jais, išvyko ir Ališauskų
vaikučiai į Michigan val
stiją atostogų, kur už sa
vaitės ir jų tėveliai važiuos
dviejų savaičių poilsiu.

iš “Draugo” redaktorių, nors
dabar atostogauja ir stro
piai prižiūri sergančią žmo
ną, bet taip pat nepamiršta
laikraščiui atsiųsti įdomių
žinučių.

X Jonas Sutkus, 3225 So.
Green St., ilgametis “Drau
go” skaitytojas, dviem sa
vaitėm išvyko atostogų pas
sūnų Antaną į Graceville,
Minn.
X Brighton Park Ameri
kos Raud. Kryžiaus vieneto
narės skubiai siuvasi unifor
mas ir rengiasi dalyvauti
Lietuvių Dienoje, įvykstan
čioje liepos 25 d., prie Da
riaus ir Girėno paminklo.
Labdarių kuopa taip pat da
lyvaus tose iškilmėse.
X Ben. J. K&zanauskas,
Mutual Federalės Bendrovės
sekretorius, 2202 W. Cermak
Rd., dabar labai užimtas,
nes žmonės ne vien sukruto
namus pirkti, taisyti ir pas
kolomis rūpintis, bet taip
pat ir Karo Bonus ir Štam
pas pirkti. Taip ir pridera
lietuviams, visuomet kreip
tis prie savųjų.

NEW SHRINE OF ST. ANNE

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taapykft apsangotoj {stalgoj, kad užtikrinti savo atett|. Apart ap
draudos mes tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

BEERS

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

SOLEMN PUBLIC NOVENA July 17lh lo 26th
HOURS OF SERVICES:
Low

Duodam paskolas už 41/2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

X Mikas Povilonis, buvęs
“Vyčių” spaustuvės mene
džeris, dar tebesigydo ligo
ninėje.

X Bonifacas Janušauskas,
Gimimo šv. Panelės parapi
jos vargonininkas ir žmona
dainininkė Marijona, džiau
giasi tapę grandma ir grandpa. Jų sūnus Jeronimas, gy
venąs Los Angeles, Calif.,
šiomis dienomis susilaukė
X Barbora Kaulienė, Juo dukters, kuri pakrikštyta
zapo Kaulio žmona, vakar Mildred.
išvyko atostogų pas savo
X Bill Klimas, Lietuvos
dukrelę Zuzaną į Detroit,
Mich. atostogų. J. ir B. Kau Vyčių Chicagos apskrities
liai yra “Draugo” ir “Lai pirmininkas ir sūnus Brigh
vo” skaitytojai ir geri ka ton Park biznierių, ateinan
talikiškų darbų rėmėjai. Lin čios savaites pradžioje vyks
kime B. Kaulienei malonaus ta į Dėdės Šamo kariuomenę.
poilsio ir laimingai sugrįžti.
X Ignas Sakalas, vienas

X Agnietė Kudulienė žmo
na Anselmo Kudiulio, užva
kar taip smarkiai susirgo,
kad buvo iššaukti gydyto
jas ir kunigas, bet dėka gyAnastazija Šilingienė, žy ’dytojo pagalba, ligonė atsi
mi Vyčių veikėja, buvusio gavo ir pradėjo jaustis ge
vyčių spaustuvės menedže ryn. Ans. ir Ag. Kuduliai gyrio žmona, šiomis dienomis veha adresu 2322 W. 24 St.,
išvyko pas savo vyrą, kuris (West Side).
tarnauja kariuomenėje, CaX Juozas Maurius, 4511
X Town of Lake, šv. Kry
lifornijos apylinkėse.
So. Fairfield Avė., savano žiaus lietuvių parapijos šv.
X Monika Petraitienė, riu įstojo į laivyno aviaciją. Vardo draugijos nariai lie
vestsaidietė, adv. J. Petrai Juozas yra N. šatūnienės pos 12 d., sekmadienį, 9 vai.
čio žmona su sūnumi išvyko brolis, jis pasižymi dideliais per šv. Mišias eis prie ben
dros šv. Komunijos.
į Callfornia pas vyrą, kuris gabumais.
liais. Daug nuostolių pada turi gerą darbą vienoje lėk
ryta. Vienas vyras prigėrė, tuvų dirbtuvėje.
i Vietomis sugadinti geležin
X Rudžių šeima, 2511 W.
keliai ir plentai.
45 PI., švenčių proga lankės
St. Louta of France Church
*"ll7th”and STATE STREETS, Chicago, 111.^

Ambrosia & Nectar
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

X Kun. Jok. šlikas, Sheboygan lietuvių parapijos
klebonas, grįždamas po ar
tostogų iš rytų į namus, at
silankė “Draugo” redakcijo
je.
X Dominikas Beržinskas
iš Rocky Hill, Conn., su sa
vo žmona ir sūnumi viešė
jo pas savo seserį Elzbietą
Jurkštienę, Moterų Sąjungos
ir Aušros Vartų parapijos
veikėją. Aplankė ir grožė
jos visomis Chicagos lietu
vių įstaigomis.

Rockford, III. pas sesutę ir
švogerį Čepulį ir dvi jų duk
reles, kurios ten ištekėjusios
gyvena. Rudžiai taip pat
Rockforde turi daug pažįsta
mų lietuvių. Rudžiai aplan
kė bažnyčią ir naujai pasta
tytą parapijos salę.

M&hr at 8:00 and High Mass at 9:80,
Followed by Novena Prayers and Instraction.

EVENING SERVICES: 7:00 and 8:00
Solemn Blessing for the children and the siek ■ ■
Sunday July 19, and Sunday July 2fith, at 8:00 P. M.

„

Solemn Processlon wlth the relie of St. Anne on Sunday^
July 19th, Wednesday, July 22nd, and Sunday, July 26th, ai
9:00 P. M.
Rev. Father Pier, C. P. P. S.,
Rev. J. A. Dlone,
___________ Preaeher_________________________________ Pastor

Jaattn Maekleudch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUB
Tel. VIRGINIA 1141
CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT

•

MEMBER OF FEDERAL SAVINGS ft LOAN INSURANCE CORP., Waahlngton,

D. C.

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

8t. Loule of France Church can eaally be re&ched by the Illlnoia
Central to State 8treet Station, or by the State 8treet Surfa«e Lines
to 117th Michigan.

AMPLE PARKING SPACE

TELEPHONE PULL. 0150

