i..rBd8 fflat Government ot
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
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Naujieji Sąjungininkų Laimėjimai Egipte
Nacių okupacija sunkiu
slogučiu slegia Lietuvą

—• t

Po dviejų okupacijų - laisvėj

Egipte suimta 2,000 ašies karių,
sunaikinta aštuoniolika tankų

Žydai kapuose ir getuose. Vyrai ir mo
terys gabenami darbams Vokietijon.
Areštuotas Prapuolenis. Svaras svies
to 10 dolerių

Ašies linijos atstumta atgal dešimtį
mylių

Kairo, liepos 12 d. — riuomenės paramos, britai
Šiandie paskelbta, jog susi šiandie atstūmė ašies ka
laukę iš australiečių ka- riuomenę dešims mylių į
vakarus nuo EI Alamein ir
K. J. Prunskis
sustiprino savo naująsias
— Buvau su vaikais Vil ūkininkus ir fabrikuose. Jų
pozicijas Tel EI Eisa apy
niuje, kai 1941 m. birž. 22 gyvenimo sąlygos nevieno
linkėje. šiose kovose suim
d. pradėjo kaip debesys dos, žiūrint pas kokius šei
ta 2,000 pailsusių italų ir
skristi vokiečių lėktuvai. mininkus patenka. Kiti pa
vokiečių kareivių ir sunai
Sudaužė visus namus, kur metę darbus atbėga vėl at
Sąjungininkų štabas Aus kinta aštuoniolika tankų.
tik rusai turėjo savo įgu gal į Lietuvą. Kolkas nebu
Tuo tarpu motorizuotieji
tralijoj, liepos 12 d. — Gen.
las, ar kur tik buvo įsikū vo girdėti, kad* prieš tuos
Mac Arthur štabas šiandie britų kariuomenės daliniai
rusi bolševikų čeką. Maty naciai imtųsi kokių griežtų
paskelbė, jog japonų bom- ir artilerija susirėmė su
ti, kad vokiečiai buvo su priemonių. Kiek lietuvių iš
banešiams atakuojant Port priešu fronto viduryj, kuris
rinkę labai tikslias infor vežta darbams į Vokietiją,
Moresby, Naujojoj Gvinė šiuo metu yra apie 75 my
macijas apie bolševikų ka sunku pasakyti, bet skaito
joj, sunaikinta trys japonų lias į vakarus nuo Aleksan
riuomenės
paskirstymą. ma tūkstančiais.
kovos orlaiviai ir trys
bom- drijos.
Daug namų Vilniuje sudau —Ar nėra Lietuvoje įsteig
I
banešiai sunkiai sužaloti. Sunkios kovos — ašis
žyta, tačiau mūsų švente tų koncentracijos kempių?
Japonų aviacijos pastangos
— Ką nužiūrėję naciai
Ašies sluogsniai skelbia.
nybės, kaip Aušros Vartai,
bombarduoti
uoste
esančius
jog kovos
pasidariusios
Šv. Onos bažnyčia pasiliko paprastai išgabena į Vokie- j
laivus
nepavykusios.
sunkios. Italų komunikatas
nepažeistos. Gavusi trekus tiją. Tarp areštuotų yra iri
Priešo
aviacijos
pajėgas
pareiškia, jog pakartotinos
Vilnių apleidau, atvykdama žinomas katalikų jaunimo
atakos
metu
sudarė
devy

vadas,
veiklus
vyras
Pra

atakos pajūryje
“sukėlė
į Kauną.
niolika
bomhanešių
ir
ašsunkias kovas, kurios tebeBolševikų kratų, ištrėmi puolenis. Buvo žinių, kad
tuoni
kovos
orlaiviai,
bet
jie
(
vyksta.” Vokiečiai pasl&lmų žmonės buvo taip išvar jis vokiečiams pasiuntęs
skubiai buvo atmušti są bė, jog “sunkios kovos teginti, kad iš pradžių į vo kaip ir kokį protesto raštą,
jungininkų lakūnų. Komunoj beyykBtA E1 Alemein apy
kiečius ne taip baisiai žiū primindamas, kur naciai
katas praneša, jog kovose linkėje.
rėjo. Vokiečiai dėl propa prasilenkia v su teisingumu
žuvę du sąjungininkų orlai
Manoma, jog marš. Rogandos tuoj atgabeno ir Lietuvoje. Už tą drąsų žodį
viai.
mmelis, kuris pakartotinai
žmonėms ėmė pardavinėti liko areštuotas.
kreipėsi į Hitlerį, kad pri
muilo, maisto produktų. Ta —Kaip su maistu?
siųstų daugiau orlaivių ko
čiau vaizdas ėmė keistis.
— Labai sunku. Įvestos
voms su britų ir amerikie
Jau ir užsienio spaudoje bu kortelės. Vokiečiai Lietuvo
Jungtinių Valstybių
čių aviacija, tos paramos
Courtesy of Chlc. Herald-Amerlran
vo rašyta, kad už dviejų vo je gauna žymiai daugiau,
ministieris Lietuvai, Rev. yra gavęs, nes britai pas
Aldona Bulotienė-Rugytė su savo dukrelėmis Daina, 3 metų ir Giedre 5 metų. Iš Lietuvos
kiečių nužudymą keršyda bet patys lietuviai — perOwen J. C. Norem, šiuo kelbė apie smarkesnį prie
mi naciai sušaudė 400 Lie- > mažai. Sakysime duonos ji išvyko birželio 7 dieną, šįmet
metu eina liuteronų kape šo artilerijos veikimą.
tuvos žmonių. Tai jau aiš gauna po dvi riekes per die
liono pareigas Amerikos Bombarduoja linijas
kūs lietuvių nepasitenkini ną, o vaikai — tik vieną. Voronežas tebėra rusų
kariuomenėje. Jis savo
Tuo tarpu sąjungininkų
Jei' iš kitur negauna, sunku
mo ženklai.
pareigas eina Waukegane. aviacija be paliovos bom
Visų pirma kieta nacių išgyventi. O gauti dar šaip rankose, pasak Maskvos
Paskutiniuoju laiku barduoja ašies kariuomenės
ranka palietė žydus. Ma taip galima vadinamoje juo
Noremas yra pareiškęs: pozicijas ir susisiekimo li
Maskva, liepos 12 d. — paskelbdama, jog raudonar
žuose provincijos miestuose dojoje rinkoje, bet ten vis Pranešama, jog aršūs Vo miečiai tebesilaiko Vorone
“Aš tebesu Jungtinių nijas.
žydų nepamatysi — naciai kas neišpasakytai brangu. ronežo gynėjai šiandie tebe že, pažymėjo, kad situacija
Chungkingas, liepos 12 d.
Valstybių ministeriu Lie Vakar kovose tarp Tob
juos išvežė ar išžudė. Di Sakysime, kavos kilogramas silaiko šiam
—
Kinijos
karo
vadovybė
tuvai, nors ji laikinai yra ruko ir Matruh britai pašo
strateginiai kai kuriose vietose esanti
desniuose miestuose žydai kaštuoja juodojoje rinkoje svarbiam geležinkelių cent kritiška.
praneša, jog japonai okupa
nacių rankose.”
vė aštuonis priešo orlai
suvaryti į atskiras vietas— 70 markių. Kadangi oficia re, kai tuo pačiu Laiku pie
vo Futuou salą, netoli Foovius. Kiti trys sunaikinta
getus. Vokiečiai juos varo liu kursu doleris maždaug tuose vokiečiai pradėjo dvi Maža pažangos
chow ir iš dviejų krypčių
virš Maltos. Britai neteko
Vidurdienio komunikatas žygiuoja link Wenchow, ki
dirbti viešuosius darbus, jie skaitomas lygiu dviem mar milžiniškas ofensyvas.
Suimtas
didelis
skai

trijų orlaivių.
' pareiškia, jog milžiniškos
nešioja geltonus raiščius su kėm, tai svaras kavos kaš
Rusų kariuomenės laik vokiečių pastangos pasistū to uosto Chekiango provin
tuoja arti 17 dolerių, sva raštis Raudonoji žvaigždė,
Dovydo žvaiždėmis.
cijoj.
čius svetimšaliu
mėti pirmyn tarp Voronežo
ras
cukraus
—
6
dol.,
svies
Atakavo Prancūzijos
Darbams į Vokietiją
Kinų komunikatas parei vokiečiu
ir Lisičansko padariusios
to svaras — 10 dolerių. Fi
škia, jog japonai išlaipinę
Jaunus Lietuvos vyrus zinį darbą dirbantiems žmo yra. Orandžių Lietuvoje nė labai maža pažangos.
Washingtonas, liepos 12 okupuotas vietas
Juian,
veža Vokietijon darbams. nėms maisto porcijos kiek už pinigus negali gauti. Vie “Pravda” gi paskelbė, jog kariuomenės prie
d. — New Yorko apylinkė Londonas, liepos 12 d. —.
Paprastai iš vokiečių val didesnės, bet ir jie turi gy ną dieną kažkaip gatvėje situacija yra labai rimta ir Chekinago pakraštyj į pie je suimta 158 vokiečiai sve šiandie britų aviacija pra
džios ateina įsakymas į fab venti pusbadžiai, jei negau pasirodė, tai už vieną pra jog besiveržią pirmyn, vo tus nuo Wenchow ir užėmę timšaliai, kurie tam tikro vedė vieną didžiausių pas
riką už dviejų ar trijų die na nusipirkti juodojoje rin šė net 10 markių, ameriko kiečiai trijose vietose perė Tsingtein, upės ir kelių tūrėjo sąryšio su teisia kutiniųjų savaičių atakų.
miestą į šiaurę nuo Wennų duoti tiek ir tiek darbi koje; o jiems nusipirkti be niškais pinigais — 5 dole ję Doną.
maisiais aštuoniais nacių Didelės grupės kovos orlai
chow:
ninkų išvežimui į Vokieti veik neįmanoma, nes darbi riai. Paprasta citrina kaš Atmušę vokiečius
sabotažninkais, iškeldintais vių ir bombanešių išskrido
tuoja
vieną
dolerį.
Pora
šil

Kinų
komunikatas
pavė

Amerikoje Vokietijos sub- okupuotojon Prancūzijon.
ją. Fabriko direkcija pap ninkai gyvena daugiausia
Tuo tarpu Maskvos radio
kinių
kojinių
kaštuoja
35
luotai
pranešė,
jog
liepos
marynų.
rastai paklausia, kas nori tos dienos uždarbiu, santau
Tuo tarpu pereitą šešta
paskelbė, kad savo kontradoleriai
ir
tai
dar
reikia
privertę
vo
.
pirą
dieną
kinai
užėmę
HwaVisa 130 vyrų ir 28 mote dienį britų bombanešiai die
važiuoti savu noru, o kiek pų neturi. Kas ir turėjo pi
ngmel
ir
Kwangtsi
miestus
gauti
leidimą.
AS
negavau
kicisiug
žymiu
rys priklausė Deutsche-A- nos metu atakavo okupuo
dar trūksta, tuos paskiria. nigų iš anksčiau, dabar,
nei
poros.
Mergaitei
norė

Hupeh
provincijos
rytinėj
mericanische
Berufsgemein- tą Danzigą, kur šiuo metu
Kaikurie paskirtieji griež gali sakyti, pražudo. Litus
nuoatoliu. Pasak radio, toli
seaft (Amerikos Vokiečių yra vokiečių submarinų ba
tai atsikalba, kad nėra įs reikėjo iškeisti į rublius, o1 jau nupirkti batukus, lau- mesnės priešo pastangos dalyj.
kiau
leidimo,
taip
ir
nesuDona
nepavyku
.
tatymo, kuriuo remiantis už dešimtį rublių prie vo
(Japonų radio paskelbė, Amatninkų Lyga). Šios or zė. Atakos metu bombomis
laukiau.
Nuo
spalių
mėne

juos galėtų siųsti į Vokieti kiečių gavo tik vieną mar
stos.
jog po vienos savaitės ko ganizacijos tiesioginis są- apmėtyta Danzigo prieplau
sio
mergaitės
Lietuvoje
nė

ją. Tokis dažniausia ir lie kę.
Pranešama apie karštas vų svarbiausias japonų ka ryšys su teisiamaisiais pa ka. Iš šių atakų negrįžo
ra
ragavusios
pieno.
ka neišvežti, bet okupantų Nežino orendžio
kovas prie Kantemirovkos, riuomenės dalinys įžengęs į sirodė tada, kai surasta, kad trys britų bombanešiai.
ji apmokėjo viena teisiamų
prievarta jaučiama, dėl to
Viešniai iš Lietuvos bepa Naciai vykdydami savus 145 mylios į pietus nuo Vo Wenchow uostą).
jų, Heinrich H. Heike, ke mo. Pranešimai sako, jog
darbininkai daugelis bijo sakojant pradėjo verkti jos planus naudojasi Lietuvoje ronežo ir prie Lisičanskos,
lionę į Vokietiją 1939 me daugelis suimtųjų dirbę ka
pasipriešinti, jie išvežami. dukrelės:
išleistais bolševikų, o taip 140 mylių į Šiaurvakarius
fronte, kur rusai atmušę tais.
ro dirbtuvėse ir kai kurie
Vokietijon veža darbininkus
— Matote, — ji prabilo, pat ir tautininkų diktatūriš- nuo Rostovo.
vyrus ir moteris. Dirbti — mergaitės turi orendžį ir kais įstatymais.
Toli į šiaurę taip pat at vokiečių atakas. Kovose žu Visi suimtieji laikomi E- turėjo radio piunčiamuosius
llis aaloje iki apklausinėji- aparttus.
jiems tenka visaip — ir pas Į nevalgo, jos nežino, kas jis
naujinta veiksmai Kalinino vę šimtai vokiečių.
(Bus daugiau)

Atmušė japonų
ataką N. Gvinėjoj

Norem kapelionu

Japonai užėmė
Kinijos salą

DRAUGAS

Pirmadienis, liepoe 13, 1042

11289 Tiškevičius, Artu (Damijonas), 51, gov’t, em
ras (Zdislovas), 9, res. Vil ployee, res. Vilnius.
nius.
*4
11297
Toločka, Balys,
11290 Tiškevičius, Karo born 1912, employee, res.
lius (Zdislovas), 6, res. Vil Anykščiai.
nius.
11298 Tolvaišienė, Ona,
11291 Tiškuvienė, Marga 70, farmer, res. Pašakarrita, 70, farmer, res. Buniū- niai, Tituvėnai.
nai. Betygala.
11299
Tomas, Adolfas
11292 Tiškus, Bronislo (Adolfo), born June 17,
vas (Jonas), 50, farmer), 1914, teacher, res. Aukšta
50, farmer, res, Būniūnai, dvaris, Trakai.
Betgala.
11300 Tomienė, Elena
11293 Tiškytė, Uršulė, (Antanas), born February
60, farmer, res. Būniūnai, 24, 1908, employee.
Betygala.
11294 Tiškus, Vladas (Juo
zas), 34, employee, res. Bu ikarui.u Via uakiaua*
dai, Betygala.
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
11295 Tyla, Steponas (Si
a t sak o mingai ui
monas), 51, technician, res.
prieinamų kainų.
Naujoji Vilna.
11296 Tokarskis, Jokūbas

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI
(TųGteys)

11240 Taujenis, Petras,
11498 Tarailienė, Joana,
(Raulos), 58, farmer, Gižu. 37, baiber, res. Kunonys,
11200 Tarasevičiūtė, Ele- Akmenė.
11241 Taukiniutė, Ona,
ftfl, (jųoao), $5, farmer, Se80,
housevvife, res. Kretinga
dofovUke, įSeloroniai.
11242 Tautkevičius, Liu
11201 Tarasevičius, Pet
ras, 81, (Florijono), garde- das (Petras), 34, employee,
ner, PohuUftJtt, Švenčionys. res. Kūginiai, Biržai.
11202 Tarasevičius, Jonąs 11243 Pautkevičienė, Pran
ciška (Antanas), 32, tea
(Florijono), 37, farmer.
11203 Tarasevičienė, Zo cher.
11244 Tautkevičius, Arvifija, 30,
manta
(Liudas), 2.
11204 Tarasevičiūtė, Ele
11246 Tautkus, Juozas
ną, (Jono), 12.
11205 Tarasevičiūtė, Kle- (Jonas), 27, laborer, res.
Šiauliai.
ofile, (Jono), 4.
11206 Tarasevičius,, Alek das (Liudas), 2.
11245 Tautkevičius, Algisandras,
(Florijono), 43,
11247 Tautkienė, Karolifirst army sergeant, Vilnius
11207 Tarasonis, Aleksan- na (Pranas), 60, res. Pajud
Oras, 43, fęąeteer, Vištytis. riai, Kvėdarna Kvėdarna.
11208 Tąrasonįenė, Leo 11248 Tauras, Aleksan
dras (Aleksandras), 37,
narda, 33.
11209 Tąrasonytė, Vanda teacher, res. Višakių-Rūda,
Marijampolė.
(Ąleksandrąs), 15.
11249 Tąurienė, Kunegun11210 Tarasonytė, Elvira
(Aleksandras), 10.
da (Juozas), 37.
11250 Tauras,
Vidas
11211 Tarasonis, Vladas,
45,
Army Officer, res. (Aleksandras), 7.
11251 Taurys, Bronius,
Nauj, Kišiniškjąį Vilkaviš
Army
sergeant.
ki*
11252 Teišerskis, Vįncas
11213 Tarasonįenė, JądYyga-Jąbionakaitę, 40.
Nikalojus (Vincas), 84, far
11213 Tarasonis, Vytau mer, res. Ramo.ėnai, Radvi
tas (Vladas), 15-17, student liškis, Šiauliai.
11214 Tarasonis, Vladas
11253 Teišerkis, Stasys
(Vladas), 12-14, student.
(Nikalojus), 33, fąrmer.
11215 Tarasonytė, Zita
11254 Tekorius, Juozas
(Vincas), 45, teacher, res.
(Vlada0), 10-12, student.
11216 Tarasonis, Baliu Jtikimavičiai, S. Kalvarija.
kas (Vladas), 8-10, student.
11255 Tekorienė-Žilinskaj11217 Taraškevičienė, 73, tė, Veronika, 42.
landowner, res. Vilnius.
11256 Tekorius, Algirdas
11318 Taraškevičius, Ed (Juozas), 19, student.
11257 Tekoriūtė, Aldona
vardas (Julijonas), 48, land
na (Juozas), 14, student.
owner, reą. Vilnius.
11219 Taraškevičius, Ką11258 Telega, Stasys (An
zimierąs, 22, ręs. Vilnius.
drius), 45, Army sergeant,
11220 Taraškevičius, Sta res. Vilnius.
sys, 19, res. Vilnius.
11259 Telyčienė, Emilija
11221 Taraura, Vincas (J eronimas), 75, farmer,
(VHWW), born 1907, res. Pi res. Madogaskaros, vk., Dau
liftniąi, Gudžiūnai.
gailiai.
11260 Telksnys, Stpnys,
11223 Tarbūnas, Ignas (Ignąs),
33, ęmployee, res. 61, farmer, res. Antekščiai,
Šiauliai.
Alunta.
11223 Tarbūnienė with
11261 Terbeckas, Ignas
child.
i
(Viktoras), 33, farmer, Kri
11234 Tareila, Jonas (An vązalis, Saldutiškis.
driuj), born 1908, govern
11262 Tercijonas, Anta
ment employee, res. Vilnius nas (Juozas), 34, policeman,
11335 Tarailienė, Joana res. Kunigiškiai, Balbieriš(B&urynaa), 55, farmer, res. kiai.
11263 Terechov-Prukov,
Gižų km, ir vi.
11326 Tareila, Andrius Elijošiuą (Elijus), 24, sfu(Andrius), 37, employee, dent, res. Vilnius.
res. Gižų km. ir vi.
11264 Teresevičius, Juo
11237 Tare ii ie nė, Leoka zas (Pijus), 46, employee,
dija, 54, teacher, res. Gižų res. Vilkaviškis-Kaunas
1 J-

W ir Vi.

1138 Tareila,

Gediminas

(Andrius), bom 1904.
11229 Targonskis, Petras
(Bronius), born 1906, artist,
res. Naujoji Vilna.
11350 Tartilovskis, Vin
cas • (Antanas), 47, laborer,
res. Vilnius.
11231 Tarutis, Vytautas
(Adomas), 26, employee,
res. Vilnius.
11282 , Taškūnas, Stasys
(Tomas), 43, engineer, Tra
kai.
11233 Tątariinas, Juozas
(Vįneaa), ląborer, res. Un-

ęųriųai, Marijampolė.
11234 Tatulis,
Ipolitas
(Juosas), laborer, res. Vilnius.
11285 Tatulienė, Stefanija
(Juaaąsh, 3Q, seąrostress,
res- Vilnius.
11336 Tautkus, Jonas, 34,

ęmployee, res. Radviliškis,
Šiauliaį.
11287 Tautkienė Talmokaitė, Elena (Juosas), 24,
employee, rea. Radviliškis.
11388 Tautkytė. Regina
(Jonas), 9 moutks old.
11239 Taučienė, Oną (Sta
sys), 56, farnler, res. Šiluva

Raseiniai.

JOSKRAUTUVĖJE
F. BUDRIK

DR. SELMA SODEIKA,
AKIS ISTIRINBJA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pataisymo
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

11265 Teturienė, Vilhelmi
na, 28, nurse, res. Pabradė.
11266 Teturas, Baltramie
jus, 7.
11267 Tėvelis, Juozas
(Juozas), 33, Army officer,
res. Vilnius.
11268 Tiekutytė, Nastė
(Jurgis), 22, farmer, res.
Valdeikiai, Joniškėlis.
11269 Tijūnaitis, Algirdas
(Stasys), born 1917, 2nd
lieutenant, res. Vilnius.
11270 Tikrys, Oton (Jur
gis), 50, worker, res. Vilnius
11271 Tilindis, Augustas
(Jonas), 37, carpenter, res.
Parovėja, Biržai.
11272 Tilindis, Jonas (Po
vilas), 27, teacher, res. Ro
kiškis R. R. Station.
11273 Tilindienė, Eugeni
ja (Mykolas), 30, housewife
11274 Tilindytė, Regina
(Jonas), 11-2 yrs old.
11275 Timinskas, Julius
(Pranas), 29, warehouse em
ployee, res. Kaunas.
11276 Timinskienė, Jadvy
ga, 27.
11277 Timukas, Eduardas
(Jonas), 36, teącher, res.
Bliudžiai n. Radviliškis.
11278, Timukienė, Olga
(Jokūbas), 36, teącher.
11279 Timukas, Vytautas
(Eduardas), 9-10, student.
11280 Timukas, Kęstutis
(Eduardas), 4-5, student
11281 Tinius, Vladas (Pi

"DRAUGAS"

Ir Šiais Metais Spausdina

KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ

jus), born 1920, worker, res.
Pilviškiai.
11282 Tinteris, Albertas
(Juozas), 30, employee, res.
Kaunas.
11283 Tiškevičius, Myko
las, (Jonas), 38, res. Vilnius
11284 Tiškevičius, Jonas
(Jonas), born 1908, res. Vii
nius, baker.
11285 Tiškevičius, Zdislo
vas, 42, worker, res. Vilnius

11286 Tiškevišienė, Tere
sė, 42, res. Vilnius.
11287 Tiškevičius, An
drius (Zdislovas), 14, res.
Vilnius.
11288 Tiškevičius, Juozas
(Zdislovas), 11, res. Vilnius

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos skys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiąn kaip
pirma.

Tik viena pora akių visam gy
venimui.
Saugokite jas. leisdami
ĮSegzamlnuoti jas moderniškiausia
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali sutelkti.

35 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurte pašalina
visą akių įtempimų. ..

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana. Jr.
orro M ET RIŠTAI

1801 So. Ashland Avenue
Kampas 18-tos

Telefonas:

M.

KALENDORIŲ

Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių

KALĖDOMS.
Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaūs! Siųskite užsaky
mus | “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 ra.
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam .
skaitytojui uždyką! Neskaitytojas moka
25c.

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

CANAL 0533, Chlcagc

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:10 a. m. Iki 8:10 p. m.
Trečiad. ir ieštad. 9:10 a. m.

tkl 7:01 n. m

SR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHlRURGAS

DR. G. SERNER
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

25
Zo mei
metų patyrimas
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DirbtuvS
3401 SO. HALSTED ST.
kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIS

LIETUVIAI

DR. P, ATKOČIŪNAS

4712 South Ashland Av.

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. A. W. PRUSIS
Chicago, UI.

«

OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
Ofiso vai.: I—3 ir 8—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet Ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais •' pagal antartį.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.
TaL OANal 6122

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

744 VVest 35th Street
Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANai 2346
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Av
Bes. ML: HEMIock 3160

DR. G. VEZEUS

GYDYTOJAS IR OHlRURGAS

Ofisu ir Razidenoija:

2155 VVest Cermak Road
OnSO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVeatera Avė.

DANTISTAS

TsL CANai 7171
Nuo 8 vųL ryto iki 5 vai. kasdien

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso TeL ...... VIRginia 1886

arti 47th Street
vaL: šuo 9 vai. ryto iki 8 vaL vak
Seredoj pagal antartį.

6924 So. Western Avė.

TaL YARde 3146

TaL OANal 6969

TsL YARda 2246

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DAKTARAI

3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30

Phono YARDS 1372

4157 Archer Avenue

Bos. 8968 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvthiU 0617
Offics teL HEMIock 4848

DBL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:
YARDS 3088

VALANDOS:

DR. VAITUSH, OPT.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL Visginis OOM
Bsddendjos ML: BEVerly 8244

Calumet 4591

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

DANTISTAS

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestem Avė.
OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Nedėliomis pagal sutartį

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. GHAILES SEGAL

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. PETER J. BARTKUS

4729 So. Ashland Avė.

Vai.: 2—4 it 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia aositarna.

2201 VVest Cermak Rd.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(2-troa lnbcc).

2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STRlKOL'IS

IR
1943

Telefonas:

O. D.

---------

LIETUVIŠKŲ -

3241 So. Halsted St.

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
onao VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomia pagal antartį.
Offics ML YARds 4787
Namų toL PROapect 1980

TaL YARda 6921.
Rm.: KENwood 6107.

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

3241 VVest 66th Place
Tel REPnblic 7868

TaL OANal 0267
Rm. tel.: PROipect 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR OHlRURGAS

1821 So. Halsted Street

Telefonas CANai

4796

1913 So. Halsted St
TaL MIDvray 2880
Ohicago, HL
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
OFISO VALANDOS:
ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi ' pagal sutartį. Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 8
vai popiet ir noo 7 iki 8:30 vai. vak.
Rea telefonu SERley 0434.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vsl ryto.
TaL Oioero 1484

DR. S. R. PALUTSIS

GYDYTOJAI IB CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat (r 49th Ct
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakara

4631 So. Ashland Avenue

ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue

DR. A. J. BERTASH

TV

Kur kas yra geriau turėti
išminti, negu auksą.
Kas bus ištvermingas iki
galui, tos bus išgelbėtos.
(Mat 10, MJ.

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

\6558 So. VVestern Avė.
i
OFISO VALANDOM:
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:00
vai. vak.; trečiadieniai* nuo 0:00

■sk sru iki Uiti nb

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

RMidencija: 6600 So. Artesian Ava.
Tel. Cicero 1484
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
6 iki 0 vai. vakare.
Rez. Tel. LAFayette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
GYDYTOJAS IR OHlRURGAS
Emergency KEDZIE 2868
Tel.:
HEMLOCK
2061
Ofiso vai. i ano 1-3; nno 6:30-8.00

756 Weal 35th Street

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue
Vai. 2-4 ir 6:20 : 8:30 P. M.
Trečiad. 2-4 P. M.

Ofiso Tel.:

Rea. TeL; Kenvvood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nno 10 iki 12 vai. dienų,

DR. A. JENKINS
(TAetnvis)
GYDYTOJAS IB OHlRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nno 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal antartį.
Ofiso telefonas PROipect 6737
Namų

Tikrą draugą tik bėdoje
pažinsi.
o
>

Yards 0904

telefonas VIRginia 8421

REMKITE “DRAUGI

Diine^i

J^rma^Ienfs, liepa? 13, 1942

SPAUDOS APŽVALGA

SUŽEISTIESIEMS LĖKTUVAI

CLASSIFIED

(Nr. 8 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. biri. 20 d.)

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Oet a bottle ot Knuchen Balti toolght.
Half an hour before breakfalt, take ai much
ai wlll lie on a dime ln a giau of witer (hot
or cold) or ln your mornlng cup ot tea orcoffee and keep thli up for 30 dayi. Kruachen
taken thla way helpa relleve iucb lymptoma
as liek headachea, bowel aluggiahness and
■o-called bllioua Indlgestlon when dne to lamfflrlent flow of bite from the iall-bl*dder.
You can get Kruschen, a famous Engllah
formula made ln tbo U. 8. A., at any drug
■ton. You mušt be satisfied or rnoney hack.

ir suoluose apie 240 asmenų
bus vietos. Vadinsis “Little
Chapel of the Pier.” •

Pier ruimingoji auditori
ja, kur yra vietos apie 3,500
asmenų, ir toliau bus naudo
jama sekmadieniais katali
kų ir protestantų pamal
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
doms. Koplyčia bus naudo
PRUZIN FUNERAL HOME
jama kasdien. Be katalikų
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
ir protestantų joje dažniau
PHONE: 9000
620 VVEST 15TH AVENUE galės telktis ir mažesniosios
denominacijų grupės, kurios
neturėjo sau tinkamesnės
vietos.
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
[KASPUTIS.'
*

MENIŠKI — VERTINO!
-

*

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

MAŠINISTAI — du pirmo kleso
INSTRUMENT VYRAI su “all around"
patyrimu. Defense darbai.
Pašaukite Mr. Olsen. Victory 6060
ar asmeniškai atsišaukite po adresu:
3312 So. State Street, iš užpakalio.
ARMOl’R RESEARCH FOUNDATION

Nervous? Shaky?
No Pep?

SIUVIMO MASINU OPERATORIAI
— patyrę siuvinėti sunkius trokams
apdengalua. Atsišaukite i —
HI BR A RD- SPE NC ER-R A RTI.ETT
211 E. North \Vater Street

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
nerviškumo,
drebulio.
nemigos,
ikauamo ar silpnumo koiu (neurlt s ar rheumatlzmo), tankiai vi
dupiai užkietėja ar perdaug lluosnūs, širdies skausmus. Vartotojas
lr aanklai gali p-adėtl negirdėtus
balsus girdei 1, įsivaizdinti nebūtus
daiktus ar kalbėti su sivhni.
VI-MIN pagelbsti npga'ėtl mais
tingumo trūkumą nuo ko svaiga
lų vartotolai tankiai kenčia. Tai
yra tas trūkumas kuris priveda
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio lr t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas šimtų.
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo Įpnt’mo. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir
per paštą, prisiunčiant pinigus,
arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsilių
kainuoja $2.00
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių
kainuoja $3.00.
Parsiduoda tiktai prie:

BROWNE & SHARPE AUTOMATIC
SCREW MACHINE OPERATORIAI
| ir SET-UP VYRAI. "Job shop” pa
tyrimo tiktai. Užtektinai •'•overtime"
ir naktimis darbo.
I INCOLN MFG.
CO., 2017 Fletcher Street.
OPERATORIAI, patyrę prie Puritan mašinų. Operatoriai reikalingi
dirbti prie “overnite rases”.
UNIVERSAL TRUNK CO.
312 No. May Str«*el
MAŠINISTAI
“All around” patyrimo
ir “flxture” darbų.

prie

“jlg”

AIRCRAFT PRODUCTION
ENGINEF.RS
1834 West 59tli St.
GAUGE MAKERS
TOOL MAKERS
Aukščiausios algos
mokamos.
PEERLESS TOOL A ENGINEERING
COMPANY
11 SS No. Kllboiirn.

STEVEN’S PHARMACY
903 W. 03rd Street, Tel. ENG. «515
CHICAGO, II.L.,

MOTERYS nakties valymo darbams.
Turi būt Amerikos pilietės. Atsišau
kite Janltor's Divislon, 9-tain auk
šte, Service Corrld-or,
MERCHANDI8E MART,
Wrtls ir prie upės
BEAUTY OPERATORES — paty
rusios; pastovūs darbai. Atsišauki
te sekančiu adresu:
2152 SO. KEDZIE AVĖ.
PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūšų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kalnavimo sąrašo.
Prlsiųsklte piūklus paštu “parcel
post.”
28 NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Waller Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago, DI.. tel. LAFayette 6098.
BUDINKAS su ilgo laiko leasu tu
rintis Storus ir hotel).
piet-rytlnis
kampas Halsted ir Root Sts. Ilgai
Įsteigtam tavernų! vieta, štoras da
bar tuščias. Tikras bargenas. Atsi
šaukite prie JONĖS A- KERPOOT,

I4O

No.

Dearbom St..

telefonas

STATE 4874.
TOOL IR DIE MAKERS — prie
Defense darbų. Užtenkamai '‘over
time”.
WACO PRODUCTS
457 No. Oakley.

MIDDLE-AGED
' PEOPLE

(oughing, Gasping

LIVER BILE

S I f V ft J A S
Dirbti prie Defense darbų. Atsišau
kite Į: J. P. SMITU SHOE CO.,
071 No. Sangamon.

HELP WANTED — VYRAI

Asthma Mucus

Ar trijų Baltijos valsty
bių aneksija yra esminis da
lykas Rusijos saugumui?....
Saugumo teisė priklauso vi
siems sąjungininkams ir vi
som draugingom valstybėm../

MERGINOS REIKALINGOS paty
rusios prie "crackers” ir "cookies”
pakavimo. Atsišaukite prie
DOOSE-Wn.ES BISCUIT CO.
3669 So. AsliJanil.

"DRAUGAS” HF.I.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolob 9488-9489

Jei dabar mes (britai) paremtumėm rusų reikalavimą,
tai tas gal ir neatstumtų
mus nuo Jungt'. Amer. Val“The Nineteenth Century stybių, bet kartu nepadaryand After” balandžio mėn. j tų mūsų Amerikai branginnumeryje įdėtas vedamasis, tinais. imant dėmesin, kad
“The Situation”, kuriame ra- Prezidentas Rooseveltas yra
soma:
j svarbiausias Atlanto čarte
“Baltijos valstybių : Lietu rio autorius. Sovietų reikavos, Latvijos ir Estijos įkor lavimų parėmimo pasekmės
„
.
. . cSąjun.
ii galėtų4 būti labai nemalonios
poravimas
j. oSovietų
Europos šiaurės, rytų ir pie
gą buvo įvykdytas ginkluo
tų
— rytų valstybėse. Šve
tu užkariavimu. Jis nebuvo
de jure pripažintas nei Lon dai ir turkai gali netrukus
atsidurti dideliam pavojuje.
done, nei Vašingtone.
Bendrai paėmus, abi tos val
Visi sąjungininkai trokš stybės yra probritiško nusi
ta Vokietijos nugalėjimo Ru statymo. Abi tiki britų per
sijoje... Ta yra teisybė taip gale, nes mano, kad jie pa
(“Draugas” Acme teiephoto)
pat, kiek tai liečia estus, darys apsisprendimo teisę
U.
S.
armijos
vadovybė
sužeistuosius
karo frontuose
latvius ir lietuvius, kurie vyraujančią. Atsakyti tą tei
nori išsilaisvinimo iš Rusi- sę dabartiniu metu bet ku- karius į ligonines siųs transportiniais lėktuvais. Čia vaiz
jos ir Vokietijos, nes paty- rįam kraštui reikštų su- duojamas vieno tų lėktuvų vidus ir kaip sužestieji sugul
domi. (Passed by U. S. censor).
rė abiejų priespaudą ir turi j drumsti tą tikėjimą, o tuo
vilties, kad rusų pergalė tarpu nuo to tikėjimo palaiX Gausus Detroit lietu
reikš britų pergalę ir kad kymo plotuose tarp Ledinuo- Navy Pier
vių
būrys rengiasi atvykti
apsisprendimo teisė paims tojo vandenyno iki Egėjaus
į Chicagą Ir dalyvauti dhr.
viršų, nes ir Anglija ir A- jūrų ir nuo šiaurės ligi Juo statoma koplyčia
merika tą teisę paskelbė.
dųjų marių daug kas gali
Navy Pier, Chicagoj, kur “Draugo” šauniame piknike,
kuris įvyks Labor Day.
daug jaunų vyrų įgyvendin
Netiesa, kad kontinente priklausyti”.
ta karinei mankštai ir jų
tėra tik dvi galimybės —
nacizmas arba komunizmas,
New Yorko mieste nesu kontingentai skirtais lai
Vokietijos arba Rusijos va renkama pakankamai gele kais keičiami, statoma nema
dovybė. Yra trečia galimy žies ir plieno laužo. Tad pla ža koplyčia, kur visos deno
bė, tai Anglijos ir Amerikos nuoja ardyti kai kurias ge minacijos vienos po kitų ga
Thanks to a Doctor’s prescrlption called
Mendaco. thousands now palllate terribie re.
ourrlng attaeks of cl.oklng. gasping. couahvaddvybė ir visa už ką tos ležines tvoras, Chicagoj, sa lės turėti pamaldos, prane
lng. wheezlng Bronchlal Astnma.by helping
nature remove thlck excess mucus. No dopes,
ša III. WPA administrato
no smokes, no lnjectlons. Just tasteless,
valstybės stovi. Bent kiek koma, taip nebus.
pleasant tablets. The rapld. dellghtful palliative action commonly helps nature brlng
rius Chas. P. Casey.
tai liečia Angliją, tiai turi
welcome aleep—a ••God-send." A prlnted
guarantee wrapped around each package of
Mrndaro lnsures an lmmedlate refund of
būti daugiau negu galimybė
the full cost unless you are completely aatKoplyčią baigia statyti
lsfled. You have everything to galn and
ir viltis. Jai tas buri būti ir
TO RELEASE FLOW OF WPA darbininkai. Bus apie
nothlng to lose under this posltlve rnoney
back guarantee so (tet Mendaco from your
drugglst today for only 60c. r
f,
karo ir taikos tikslas...
70 pėdų ilga ir 25 pėdų plati
Lietuva įjungta Sovietų
Sąjungon ginkluotu
užkariavimu

ADS

DIE MAKERS
$1.40 J valandą, su užtenkamai “over
time.” Turi būt lst class.
UNITED SPECTALTIE8 CO. ,
97(15 Cottage Grove.

are common offenders

MAŠINŲ OPERATORIAI
Engine laithe Operatoriai, kurie tu
ri pirmiaus tame patyrimo ir Ver
tiesi lioring MIII Operatoriai, ar vy•ai su Turret laithe patyrimu.
FEDERAL LE MOON T.RUC’K UO.
849 No. Ked/.ie.

Praves VVonderfuI
For Itching* Skin
To soothe itching, buming skin, apply
medicated liąuid ŽEMO—a Doctor a
formula backed by 30 years continuoussuccess! For ringworm symptoms,
eczema, athlete’s foot or blemishea
due to extemal cause, apply ŽEMO
freely. Soon the diseomfort should
disappear. Over 25,000,000 packagea
Bold. One trial convinces. Only 35/.
Also 60ė and $1.00.

►DEIVIO

/"Relieves Distress From-^

FEMALE
WEAKNESS

Kreipkitės į If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny j>ad particles
caught by partial platės and dentures frequently cause this condition
vvhich you yourself may not detect
būt which is so offensive to othera.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makesthe breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louis, Mo.

Kuris Padaro
Jus Pavargusias
lr Sllpuast
Šimtai tūkstan
čių moterių ku
rios kenčia galvaskaudĮ, nugarskaudĮ; kurios jaučiasi nusllpnėjuslos. nesmagios lr t.t.
iš priežasties mėnesinės li
gos, surado tikrų palengvi
nimų vartodamos Lydia E.
Pinkham’s Vegetable Co«b-

pound.
Reguliariai vartojant Pink
ham’s Componind palengvi
na skausmus, sustiprina svei
katą. Vertas Pamčglnlmo.

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

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago

Bafora Any Data Uta r

Telefonas Grovehill 0142

LISTERINE ANTISEPTIC

SKAITYKITE “DRAUGI”

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

To Maka Your Braath Sufaatar

SKELBKITES

“DRAUGE”

l

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

ftl firma viri 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected Anywhere

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 West 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

3307 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI

MAŽEIKA lr EVANAUSKAS

2314 West 23rd Place

Tel. CANai 2515

3319 Litnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

42-44 East 108th Street

LEONARD F. BUKAUSKAS

4306-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. PULIman 1270

10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

laidotum Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBUEANOE D1en< Ir Naktį

KREIPKITfiS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Uthnanlun Ctuunber of Oonaneroe.

MODERNI IšvIdinS PARODA

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd
TeL ESTebrook 3345

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPublle 4298

VALANDOS: Kaadien 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,
ii stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

3354 Sonth Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West 18th Street

Visi telefonai:

YARda 1419

*

________________

•

Tel. PULIman 9661

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth California Avenne

Tel. LAFayette 3572

z
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
■M South Oakley Avo.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three
lionths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
<u
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse; Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
. Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. '

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

Jonas Vileišis

Knyga apie lietuviu literatūra

APŽVALGA

A. L. R. K. Federacijos lėšomis išlaikomas Lietuvių
Kultūrinis Institutas jau ir kitą vertingą anglų kalba
knygą išleido į pasaulį, ši knyga yra apie lietuvių lite
ratūrą. Ji pavadinta “Outline History of Lithuanian
Literature”. Parašė žinomas Lietuvos rašytojas (da
bar Marianapolio Kolegijos profesorius) Antanas Vai
čiulaitis. Knygai trumpą įvadą parašė prof. Alfred
Senn, Lietuvių Kultūrinio Instituto lietuvių kalbos ir
literatūros sekcijos vedėjas. Galutina redakcija prof.
K. Pakšto, LKI direktoriaus.
Knyga 56 puslap’ų, gražiais viršeliais. Iliustruota Life
tuvos rašytojų fotografijomis.
Šis tretysis Lietuvių Kultūrinio Instituto leidinys
yra labai vertingas ir labai reikalingas. Jis reikalin
gas ne vien tik kitataučių supažindinimui su lietuvių
rašytojais, bet ir mūsų jaunimui. “Outline History of
Lithuanian Literature” stipriai ir nuoširdžiai yra. re
komenduotina lietuvių mokykloms. Ja galės puikiai
pasinaudoti ne tik vidurinių mokyklų mokiniai, bet ir
pradžios mokyklų aukštesniųjų skyrių mokiniai.
Knygos leidėją — LKI ir jos autorių rašytoją A.
Vaičiulaitį sveikiname už svarbaus kultūrinio ir patrijotinio darbo atlikimą.

NUMATO TAIKA

Anot Ass. Press, kongreso
žemesniųjų rūmų karinių
reikalų komiteto pirminin
kas May (demokratas iš
Ky.) liepos 9 d. pareiškė,
kad nėra reikalo drafto ke
liu šaukti karo tarnybon ve
dusius vyrus, arba jaunuo
lius iš 18 ir 19 m. amž. gru
pės, nes> rasi, karas baigsis
šiemet ir nė vėliau kaip 1943
metais. Laikraštininkų pra
šomas savo pareiškimą pla
čiau nušviesti, jis atsakė,
kad turįs informacijų, o tas
yra karinė paslaptis.
lenkai saukiąs

talikus okupuotuose kraštuose. x

NE

VIENAS

HITLERIS

Iš Vokietijos nuo nacių
Lenkų tremtinės vyriausy pasprukę į užsienius inte
bės Londone vicepremjeras lektualai vokiečiai pareiškia,
Stanislav Mikolajčik šiomis kad už šiandieninį karą ne
dienomis iš Londono per ra reikia kaltinti vieno Hitle
diją kvietė Ameriką, kad rio. Jie sako, kad kalta visa
naciams kerštu turėtų būti Vokietija, kuri Hitlerį pri
atmokama už lenkų žudy pažino savo vyriausiuoju
mus okupuotoj Lenkijoj. Jis vadu ir- diktatorium. Anot
sako, kad Amerikoje ma jų, Hitleris yra niekas dau
žiausia 10,000 vokiečių tu giau, kaip tik išpuikusios.
rėtų būt sukimšta į koncen pasipūtusios kari n g o s i o s
tracijos stovyklas kaipo į- Prūsijos išdava. Tad pati
Vokietija turi būti kovojama
kaitai*
ir turi būti suklupdyta taip,
Anot Mikolajčiko, sąjun kad ji neįstengtų ateityje
ginės valstybės rodo tik sa pakilti.
vo "silpnumą”, jei nesiima
priemonių suturėti lenkų žu NEGALIMA NUSUKTI
GALVA ŽĄSIAI, KURI
dymų.
ESANTI

TIK

SVAJONE

žiniomis iš Berlyno, nacių
propagandos ministras Goeb
bels sako, kad vokiečių ka
ro vadovybei jau seniai ži
nomi sąjungininkų planai iš
kelti antrąjį frontą, įsiver
žus Europon. Anot jo, ant
rasis frontas prieš Vokieti
ją esanti tik svajonė. Girdi,
toks žygis neįmanomas, nes
tuojau būtų nužnybtas.

* Gudrus vaikinas gyve
na Atlantos mieste. Eida
mas skersai vieną ii svar
biausių gatvių savo mieste,
jaunasis Antanukas Roselle
tik nebuvo automobilio už
muštas, nes kaip ėjo sker
sai gatvę, trafiko šviesa
švietė žaliai, pusiaukely pa
sirodė raudona Šviesa, Ir jis
tikrai išsigando kai auto
mobilis prašvilpė. Kai sugrį
žo namo, jis tuojau pradėjo
darbuotis savo tėvo mašinų
šapoje. Už savaitės laiko jis
padarė rodyklę, kuri aiškiai
nurodė kiek laiko lieka prieš
trafiko šviesos persimainymą. Vieną vakarą jis prijun
gė savo išradimą prie trafi
ko šviesos ir per visą sekan
čią dieną puikiai veikė au
tomobilistai buvo patenkin
ti ir gatvėje žmonės džiau
gėsi. Dabar miesto valdžia
nutarė visur įtaisyti rodyk
les. Antanukas turi 10 me
tų.
*

Vienas

Anglijos

tuo reikalu kreiptis į savuo
sius kongreso atstovus, kad
jie stengtųsi suturėti miškų
naikinimą,
P. T.

iThamkgod Ros.
įThe protfctiom
lėtine ATLANTIC

ANDThC
PACIFIC’

I

HM SURP.OUNOED
\BY SttARK INFESTBO
X VVATEBSt,-------------

laisvėmis ir gerovėmis ir mes norime, kad viso pasau
lio žmonės būtų laisvi, nepriklausomi ir lygiai su vi

sais galėtų naudotis dvasinėmis ir medžiaginėmis pa

♦

gijos nešėjus — diktatorius.

t

gene

rolas, kadaise, gyrėsi dabar
tiniam Anglijos ministeriui
pirmininkui, Winston Churchilliui: “Aš turiu 68 metus
amžiaus, aš galiu tiek pat
darbo atlikti, kiek jaunieji;
aš negeriu, nerūkau, svei
katą prižiūriu ir jaučiuos
DEDA AUKSO
100 nuoš. sveikas!” O minisKIAUŠINIUS
teris pirmininkas atsakė:
Buvęs Pennsylvanijos gu “Ir aš esu 68 metų amžiaus.
bernatorius Gifford Pinchot Bet aš rūkau cigarus, ge
Chicago Daily News rašo, riu, niekad nepaisau sveika
kad jau laikas būtų šalies tos ir jaučiuos 200 nuoš. svei
P. P. C*
vyriausybei susirūpinti A- kas”.
merikos miškų likimu. Jis Privačios kompanijos tą dar
sako, kad karą vykdyti rei bą vykdo ir tai be mažiau
kia daug medžio. Ir jo pa sios atodairos, tarytum, po
kankamai turima. Bet tai karo miškai ir medžiai dau
nėra priežastis nusukti gal giau nebus kam nors reika
vą žąsiai, kuri deda aukso lingi.
kiaušinius.
Jis kviečia šalies piliečius

Kariniai žinovai yra kito
kios nuomonės. Jei būsime
Pinchot kreipia dėmesį ne
gyvi, tai išgirsime, kad tas į reikalingų sienojų (rąstų)
nėra svajonė. Nes naciai jau kirtimą, bet tuo kirtimu ki
pradeda klupti.
tų medžių baisų naikinimą.

Mes, šio krašto gyventojai didžiuojamės turimomis

saulio gėrybėmis. Dėl to mes ir kariaujame prieš ver

♦ Nepaprastas "Victory”
koktalis Floridos užeigose
yra parduodamas patrio
tams ir yra pavadintas "Slapajap”. Kai bartenderis gau
na užsakymą, jis sumaišo
skystimus iš keturių bonkų
ir labai ilgai visą dalyką
maišo pirm išpilant į,stiklą.
Užsimoki 25 centus, bartenaeris duoda 25 centų Wai
Savings Stamp, ir geri “Slapajap” koktalį. Išgėręs patėmyji, kad tai buvo tik
kvarbuotas vanduo.

KERŠTO

Karas Lietuvai ir visai mūsų tautai milžiniškus nuos Bolševikams priminimas
tolius neša. Ne tik kad visas kraštas ir vienų ir kitų
Vyt. Sirvydas “Dirvoje” padaro ekskursiją į netoli
okupantų yra baisiai nualintas, bet ir jo gyventojai bai
mą ateitį, pavarto bolševikiško žurnalo “šviesos” 1941
sius vargus vargsta. Tūkstančiai lietuvių žūsta ištrė
metų pirmąjį numerį ir, štai, ką suranda:
mime, daugybė miršta be laiko Lietuvoje, negalėdami
“Mūsų kraštas (Amerika) tempiamas ir brukamas
pakelti okupantų skaudžios naštos. Yra skaudu, kad
į europinį karą. Mūsų krašte pasimota, įvesti vieno
mūsų tautos inteligentija naikinama. Tai, žinoma, da
žmogaus diktatūra (suprask, Roosevelto). Paneigia
roma sąmoningai. Priešai gerai nusimano, kad tauta
ma konstitucija, Žmogaus Teisių bilius ir Nepriklau
be inteligentijos, be vadų greičiau išnyks.
somybės pareiškimas. Kiekvieno doro žmogaus šven
Šiomis dienomis gauta žinių, kad mūsų tauta nete
ta pareiga dabar prabilti. Lai išgirsta Rooseveltas:
ko dar dviejų šviesių vyrų: adv* Jono Vileišio ir dr, V.
Amerikos žmonės karo nenori! Mes neduosime 1917
Kuzmos.
metų istorijai pasikartoti”.
Šiandien žodį, kitą parašysime apie a. a. Joną Vi
Tuos žodžius juodu ant balto parašė pats vyriau
leišį, kurį mes, Amerikos lietuviai, gerai pažinome, sias lietuviškųjų komunistų komisaras Anthony Bimba.
nes jis buvo pirmasis Lietuvos Respublikos atstovas Jis tada klūpčiojo prieš Hitlerį ir varė smarkiausią
ptie Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybės ir Lie agitaciją, kad tik Amerika neišeitų į karą prieš Vokie
tuvos Finansinės Komisijos Amerikoj pirmininkas. Jam tijos nacius.
vadovaujant Amerikos lietuviai išpirko Lietuvos Pas
kolos Bonų už du milijonus dolerių ir tuo žymiai su
stiprino tik ką atstatytą nepriklausomą Lietuvos val Prielankūs žodžiai
stybę.
Didžiojo New Yorko Lietuvių Diena buvo surengta
Gyvendamas Amerikoje per pora metų (nuo 1920 liepos mėn. 4 d. Svarbiausiu tos dienos kalbėtoju buvo
iki 1922 metų) Jonas Vileišis gyvai rūpinosi Lietuvos kun. Edward Lodge Curran, tarptautinės katalikų tie
reikalais ir stengėsi, kiek tų laikų sąlygos leido, įtrauk sos draugijos pirmininkas. “Amerikos” žiniomis, kun.
ti šio krašto lietuvius į didesnę ir vieningesnę Lietu Curran pažymėjo, kad amerikiečiai lietuviai turi gra
vai talką. Daug tais reikalais jis važinėjo po lietuviais žią ir garbingą praeitį, turtingą paveldėjimą. “Lietu
apgyventus miestus, daug rašė spaudoje, daug susira vos istorija yra garbės knyga; tai užrašai lietuvių ko
šinėjo su paskirais mūsų visuomenės vadais ir veikė vų, persekiojimų ir galutinės pergalės pastangose tau
jais. Daug kas iš mūsų atsimename velionį kaipo taurų, tos nepriklausomybei išlaikyti ir tautos tikėjimui ap
nepaprastai darbštų lietuvį patrijotą.
saugoti. Nei gąsdinimas kraujo praliejimu, nei siūly
Velionis priklausė prie garsios Vileišių šeimos, kuri mas kyšių, nei ištrėmimai į Sibirą, nei įkalinimai vadų,
tiek daug yra nusipelniusi lietuvių tautai. Kas iš senes nei įmonių persekiojimai per šimtmečius nepajėgė su
niųjų lietuvių negirdėjo velionies brolių — Petro ir naikinti jūsų prabočių širdyse ir sielose brangaus bar
Antano Vileišių? Žymus buvo ir patsai velionis. Dar to — lietuvybės. Vieningi ir pasiaukoję jūsų prabočiai
studentavimo laikais jis pradėjo arti lietuvių tautinius stovėjo prieš jėgas, kurios kėsinosi sunaikinti jų tautą
dirvonus, veikė slaptuose lietuvių rateliuose, rašė laik ir jų tikėjimą” — karštai pareiškė kun. Curran.
Toliau kalbėtojas suminėjo Lietuvos Ir Jos did. kuni
raščiams, kovojo dėl spaudos laisvės. Jis aktyviai da
lyvavo darbuose ir kovose dėl Lietuvos valstybės at gaikščio Vytauto Didžiojo nuopelnus Europai. Jautriai
statymą Jis buvo Lietuvos Tarybos narys, Nepriklau jis priminė, kaip lietuviai narsiai kovojo prieš carų prie
somybės Akto signatorius, Nepriklausomos Lietuvos spaudą ir kaip pagaliau 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje
ministrų1 kabineto narys. Daug metų išbuvo Kauno buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atsteigimas. Jis ragino niekada nepamiršti Lietuvos garbingos
miesto burmistru ir Valstybės Tarybos nariu.
Iš čia suminėtų tik kelių jo gyvenimo ir darbų bruo istorijos. “Jūs niekada neturite pamiršti, kad jūsų pro
žų, nesunku numanyti, kad velionis daug dirbo nuolat senių šalis šiuo metu kenčia naują nukryžiavimą. Lie
tuva neteisingai užpulta — pirma Herodo jėgų, paskum
dirbo ir jo darbų nuopelnai yra stambūs.
Bedirbdamas tautos ir visuomenės darbus, velionis Piloto jėgų.... Lietuva žiauriai užpulta ir parblokšta pir
Ir šeimos neužmiršo. Vaikus išleido aukštuosius moks ma komunistinės .Rusijos jėgų, o po to naciškos Vo
lus, pavyzdingai juos išauklėjo. Jo duktė — ponia De- kietijos jėgų. Kaip amerikiečiai, jūs turite ir pareigą
veinienė ir sūnus — dr. Petras Vileišis (abu tremti ir teisę reikalauti Lietuvos laisvės atstelgimo, kad Lie
niai) dabar gyvena ir darbuojasi Amerikoje. Abu yra tuva stovėtų, kaip stovėjusi, kaipo tvirtovė prieš Azi
•paveldėję savo tėvelio taurų patriotizmą ir darbingu jos totalitarizmą; jūs turite pareigą ir teisę reikalauti,
mą. Jų skaudžioj valandoj, netekus mylimo tėvelio, reiš kad Lietuva bfltų išlaisvinta nuo Sovietų Rusijos ko
munistinio ir Vokietijos naciško viešpatavimo. Kaip akiame giliausios užuojautos.
merikiečiai, jūs esate daug prisidėję šio krašto vystymęsi. Tarp Amerikos ginkluotų pajėgų jaunimo, ginan
čio savo šalį, yra tūkstančiai jūsų kilmės ir jūsų tikė
jimo jaunuolių; jūs dalyvaujate krašto gamyboje, jūs
Kataliku persekiojimas
perkate karo bonus” — sakė kalbėtojas.
Baigdamas savo kalbą, kun. Curran kvietė visus aLenkijos ministras pirmininkas gen. Sikorskis pra
merikiečius, nežiūrint kilmės, dirbti, kovoti, jei reikės
nešu kad Vilniaus arkivyskupas Jalbrzykowski esąs
ir numirti, kad Amerika būtų laisva nuo nacizmo, fa
vokiečių areštuotas. Taip pat esą. areštuoti visi arki
vyskupijos kapitulos nariai, seminarijos profesoriai ir šizmo ir komunizmo, kad būtų nepriklausoma nuo bet
klierikai. Prieš kiek laiko buvo atėję žinių, kad arkiv. kokios užsieninės pajėgos.
Jalbrzykowskis buvęs uždarytas Mariampolės vienuo
lyne. Tuo pačiu kartu buvo pranešta, kad arkiv. M.
Reinys buvo sužeistas. Tuo būdu nežinia, ar gen. Si
korskis tas pačias žinias pakartoja, ar kas nors nau
jesnio Vilniuje yra įvykę. Vienas dalykas, tačiau, yra
tiškus, kad vokiečiai griežtai ir piktai persekioja ka

Gyvenimo įvykiai, atrodo juokingi,
bet daug painoko
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SUIMTI VOKIEČIAI

Kun. Jono Navicko Kolegisto
Fondas gausiai remiamas
Kaip katalikiškajai visuomenei žinoma, kun. Jono Na
vicko vardu veikia du fondai: Čikagoje ir Marianapolyje.
Pirmasis apima daugiau Vakarus, ir jo tikslas yra su
kelti sumą, iš , kurios procentų susidarytų lėšų išlaikyti
vienam seminaristui pas TT. Marijonus Hinsdale, III., An
trasis fondas apima Rytus, ir jo tikslas yra surinkti bent
$10,000, iš kurių procentų kasmet būtų galima nors vieną
stipendiją sudaryti studentui Marianapolio Kolegijoje.
Kolegisto Fondo įstatai buvo paskelbti bemaž prieš
mėnesį laiko. Ištikrųjų reikia pasidžiaugti, kad katali
kiškoji visuomenė taip gyvai susidomėjo ir parėmė Ko
legisto Fondą. Po vieno mėnesio to Fondo Valdyba gali
pranešti, kad Kolegisto Fondas jau turi 10 narių, užsimo
kėjusių po šimtą dolerių ir daugiau, o taip pat ir nemaža
rėmėjų.

Fondo Valdyba norėtų tikėti, kad jei mūsų visuome
nė ir jos vadai toliau tokiu pasiryžimu ir palankumu
rems Fondą, tai per kun. Jono Navicko mirties metines
sukaktuves rugsėjo 2 dieną Fondas galėsiąs paskelbti
pasiekęs savo tikslą-surinkęs reikalingą sumą. Tai būtų
labai gražus žygis.
Pranešant visuomenei pirmųjų Kolegisto Fondo narių
ir rėmėjų sąrašą, galima taip pat nurodyti, kad šią va
landą tas Fondas jau turi surinkęs $1,258.

1. Kolegisto Fondo nariai: (Nario mokestis yra šim
tas dolerių):

Kun. J. Vaitekūnas, Providence, R. I.,
$110.00.
Kun. Dr K. Urbonavičius, So. Boston, Mass $100.00
Kun. P. Juškaitis, Cambridge, Mass.,
$100.00.
A. Bražinskas, Somersville, Conn.,
$105.00.
O. Perekšlytė, No. Abington, Mass.
$100.00.
O. Mažurkevienė, Providence, R* I., i
$100.00.
M. Stankevičienė, Waterbury, Conn.
$100.00.
A. Mickevičienė, VVaterbury, Conn.,
$100.00.
R. Ališauskienė, Waterbury, Conn.,
$100.00.
S. Andriulienė, Athol, Mas.,
$100.00.
2. Fondo rėmėjai:
Kun. J. švagždys, Brockton, Mass.,
$10.00.
Kun. K. E. l’aulionis, Brooklyn, N. Y.,
$25.00.
$10.00.
M. Danielienė, Waterbury, Conn.,
M. Krunglevičienė, Waterbury, Conn.,
$10.00.
Bačinskienė, So. Boston, Mass.,
$25.00.
L. J. S. Connnecticut Apskritis per B.
Mičiūnienę, New Britain,
$10.00.
D. Kašetienė, Wilkes-Barre, Pa.,
$50.00.
Šv. Kazimiero Akademija, Chicago, III.
$ 5.00.
B. Miciūnienė, Nevv Britain, Conn.,
$ 5.00.
M. Dragiūnienė, Athol, Mass.,
$50.00.
U. Lazauskienė, Waterbury, Conn.,
$10.00.
Jurgelioniai, Worcester, Mass.,
$10.00.
M. Podžiūnienė, Worcester, Mass.,
$ 5.00.
Karpavičienė, Worcester, Mass.,
$ 5.00.
P. Kumstytė, Athol, Mass.,
$10.00.
Kajeckų Gabriukas, IVashington, D. C FonduT paaukavo $2.00 ir A. Čepulienė, VVorcester, Mass., $1.00.

Garbingo kunigo
vieša padėka

ALEX ALESAUSKAS and SONS

laujama pinigiškai paremti
Sovietų Rusiją. Aišku, kad
komunistai varėsi, kad jų
reikalavimas būtų išpildytas. Klūbo pirm. N. Klimas

Klūbo narys
leido prie telefono. Taigi jie dytojų.
ėjo su išgamomis. Todėl pir- DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
mininkaa uždarė susirinki- MlLUMftKO STARO MIZIKAUNIŲ INSTRUMENTŲ.
mą. Komunistai nenurimo PASINAUDOK1T PROGA DARAU
KOL DAR N EISPAUDU OTI
ir bandė iš valdybos išplėšti
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
KAINOMIS

Marianapolis, 1942 m. liepos 7 d.
PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SIŪTŲ IR KAIJJŲ

IVOLK STUDIO
1945 Wesl 35* Street

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

ADVANCED PHOTOGRAPHY

IOWEST POSSIBLE PKK'ES

1711 W. 47th St.

PHONE LAFAYETTE 2*1.1

Yards 2588

WHOLESALE
LIQUOR
{STAIGA

Listen to

litržlnjamn
po vi-t»
Clikago.

PALANDECH’S
RADIO BROADCAST

REMKITE
SENĄ

Teaturtag a Program ef

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

TUGOSLAV FOLK MUSIC
N.

STATION

WHIP

<*anw«
I

BONAI,
SAKAPHONES,
FLUTE8 su “cases” — 135.00, $37.50,
145.00 Ir $76.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI, SPANISKI MANDOLINAI. BANJOS.
SMUIKO8, TENOR BANJOS —
$6.50. $8.50,
$12.50 iki $35.00.
STRIUNINTAI BASAI — $60 00,
$125.00 Ir $150.00. BASO UŽDENGALAS — $12.00. SMICELAI
SMUIKOMS.
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
ir
CF.LLO — $1.60, $3.00, $5.00,
$10.09 tr $15.00. Striūnos d«l vi
sų vlrOmlnėtų Instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50.
$23.60, $36.00. $50.00. PEDALS.
Hl BOYS,
CYMBOLS.
DRUM
HEADS pataisomi Jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems,
brass lr “reed" Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VtCTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Trlūboms,
Saxaphones,
Smuikoms lr Guitarams.

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINftJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKftS LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FlARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlia lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! 8EKMA DIENIAIS 1 vai. p. p.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v,

WHFC-I45O kil.
6755 So. Westp;m Avenue
Phone: GPOvehill 2242

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
• 14 Mazurell St.. Chicago.

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

Jr
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Ceriausiafl Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
LxA\D/\lx Namų Materijoią Dar žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO

Every Saturday, 1 ta 2 P. M.

užmušta 81 m. amž. mokslins radijo

CRANE COAL CO.Tl

Fondo Valdyba

Siuntos neturi sverti dau
giau kaip iki 15 svarų ir ne
turi būti didesnės kaip tik
iki 72 colių sudėjus krūvon
ilgį, plotį ir aukštį. Bet il
gesnės neturi būti kaip tik
42 coliai.

Viešbučiuose

Nuoširdžiai dėkoju mano moteris
ekspertus
parapijiečiams už gražų ma
no kunigystės 50 metų ju Milvvaukee ave., arti ChestU. S. Armijos vadovybė
nut,
gat.,
rasta
automobilio
biliejaus iškilmių surengimą
jau iškėlė procedūrą paim
ir dovaną. Tariu nuoširdų užmušta ir palikta Mrs. Ma ti savo žinion Stevens ir
ačiū prel. J. Maciejauskui ry Wadas, 81 m. amž., 947 Congress viešbučius. Tas
už sv. Mišių atlaikymą ju Willard court, kuri rytą bu vykdoma teismo keliu.
biliejaus dienoje. Asistos da vo išėjusi iš namų gauti pa
Pirmiau buvo manoma
lyviams: kun. A. Deksniui, dienio darbo uogas rinkti.
kun. A. Petraičiui, kun. dr. Negavusi darbo jinai ėjo na šiuose viešbučiuose įgyvenJ. Vaškui, kun. dr. A. Deka mo, kai nelaimė įvykusi. Au dinti tūkstančius aviacijos
nam; pamokslininkui T. J. toistui nebuvo galvoje nė su kadetų. Dabar šis sumany
mas paneigtas. Pranešta,
Viskiui, O.F.M. Ačiū Nevv stoti.
kad bus įgyvendinti ir moka
Yorko Metropolitan Operos
ekspertai.
solistei Anna Kaskas už gra kymą jubiliejaus iškilmėse. linami radijo
Gerasis Dievas teatlygina Kiek jų bus, nepasakyta.
žų giedojimą Mišių metu ir
visiems
!
už gražias dainas bankieto
Savo rėžtu viešbučių va
Kun. J. Židanavičių**,
metu salėje. Ačiū muz. J.
Amsterdamo, N. Y. šv. dovybes dar bando apsaugo
Olšauskui ir parapijos cho
ti viešbučius nuo užėmimo
Kazimiero lietuvių
rui už puikų giedojimą ir
kariniams reikalams.
parapijos klebonas
dainavimą; smuikininkui A.
Židanavičiui. Nuoširdus dė J
kui sesutėms Pranciškonėms
(•‘U raugo." Acme telepnoto)
Libijos Egipto pakrantėse britai sugavo valtį su vo už nuostabiai gražų bažny
kiečiais kareiviais ir juos perkeldina į transportinį laivą čios išpuošimą. Ačiū Jubi- į
WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
Viduržemio jūroje. Jie siunčiami karo nelaisvių stovyk- liejaus Rengimo Komitetui,
lon kažkur britų dominijose. (Passed by U. S. censor).
Kol dabartinis stakas dar neišparduoypatingai jo pirmininkui M.
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
Kerbeliui ir ižd. kun. J. Raštuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
tučiui už iškilmių suorgani
kelio karo jums:
LAIKAS APSIDIRBTI SU KOMUNISTAIS
zavimą ir vadovavimą.
GENUINE POCAHONTAS,
40
Dėkoju visiems, kurie ma
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai O .T* V
Dėlko komunistai Kęstučio dr-jos susirinkime ne sveikino žodžiu ir raštu, GENUINE POCAHONTAS,
$Q L C
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
0.00
visiems už malonų atsilankėlė triukšmą. - Dabar komunistai už
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A CA
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv. O V
triukšmavimą gaudomi ir sodinami į kalėjimą. knygas.
/
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022
Kadangi
triukšmadariai
išaiškino,
kad
mes
esame
-------- #
Keist.učio Klūbas, kaip ir
nepateko
į
policijos
nagus
ne
Sovietų
Rusijoj,
kad
mes
kitos lietuvių organizacijos,
kur randasi komunistų, ne nesame Sovietų Rusijos pi salėj, tai dabar jie yra gau Jr
gali ramiai gyvuoti. Tio liečiai, o gyvename Ameri domi. Jie areštuojami ir so
WHOLESALE
Maskvos bernai, lietuviški koj ir esame Amerikos pi dinami kalėjimam Jie bus
kvislingai vis kokių nors šu liečiai. Todėl mūsų pareiga teisman atiduoti. Klūbas per
FURNITURE
ne komunistinę Rusiją rem teismą turi reikalauti paša
nybių daro.
linti iš organizacijos komuBROKER
Keistučio Klubui patys ko- ti, o Ameriką.
,.v.
, , . .
. . ,
.
nistus
ir
tuomi
įvesti
tvarAisku, kad visi nariai, ku-: ,
,
*
.
Dining Room Sets — Parlor
< munistai suteikė progą nuo
’
,
,
,
. I ką ir ramybę. Klubas turi
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
ne
nėra
Maskvos
bernai,
pn*
,
*
......
jų nusikratyti.
tarė tokiam pareiškimui, pet i fro^ dahar ‘P“***1 su — Radios — Refrigerators —
Liepos 5 d. Keistučio Klū su tuo nesutiko lietuvių kvia
VVasbers — Mangels — and
^2™®?
bas laikė pusmetinį susirin
praleis,
tai
bėdos
ir
triukš-Stovės.
kimą Hollyvvood salėj, 2417 lingai. Jie ėmė kelti baisų mai nesibaigs.
Natioaally advertiaed items.
W. 43 St. Į tą susirinkimą triukšmą, puolė valdybą,
Klūbo nariai privalo bu
komunistai buvo atėję su sviedė didelį stiklą į rašti
dėti ir privalo lankyti su
siorganizavę ermyderį kel ninkę ir jai pataikė.
sirinkimus. Visi privalome
ti. Mat jie klubui buvo pri Nariai bandė šaukti poli
FACTORY REPRESENTATIVE
davę laišką, kuriame reika ciją, bet salės savininkai ne saugoti organizaciją nuo ar

Visais Kun. Jono Navicko Kolegisto Fondo reikalais
kreipkitės šiuo adresu: Marianapolis College, Thompson,
Conn.

Chicago pašto viršininkas
Ernest J. Kruetgen praneša,
kad galima paštu siųsti siun
tas civiliniams žmonėms į
Grenlandiją ir Newfoundlandą.

Automobilio

KAMLH, mt.

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

Atvyk | mfisų jardą ir apšiūrtk sts>
ką Ir aukštą rfišj LENTŲ—MILI/WORK — STOGŲ 1R NAMŲ MATKR1JOLA. Dėl garsių, porėlų, viš
kų. skiepų lr natų. PASITARK SU
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstrakoljoa ir pertaisyme namų.
AP«QKĄV1MAS IR PRISTATYMAS DYKAI •

PASKOLOS DAROMOS įSI PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

V/LiU/Liil
Proteetion
4«r your

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

h ,

Cash arba Lengvais Išmokėjimais

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted SL
555:5 " "

Tel. VICtory 1272
.............

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūaų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

STANLEY LTTWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

TAPKITE FINANSINIAI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CALUMET 4118

Joe. M. Mozeris, Sec’y.

' ' \

\-wcx

8286 SO. HALSTED ST.
S2&
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Arkivyskupas ragina tikinčiuosius
dalyvauti Šventoj Valandoj
JE. arkivyskupas S. A.
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, ragina ti
kinčiuosius gausingai daly
vauti šventoj Valandoj, ku
rią rengia Šv. Vardo drau
gijų unija. Iškilmės įvyks
Soldier Field, Grant parke,
rugsėjo 13 dieną.
Per praėjusį šimtmetį, sa
ko arkivyskupas, žmonės
neatsiekė pasaulio taikos,
kuri būtų buvus teisinga ir
žmonijai naudinga. Vietoje
to kai kuriose pasaulio daly
se buvo pakenčiami vadai,
kurie pagaliau žmones at
bloškė atgal į paskiras gimi

HUTTON SUSITUOKĖ SU GRANT

nes ir barbarizmą. To sekmėje tarp tautų pasireiškė
karai. Tad šiandie ir reikia
melsti Aukščiausiojo, kad
Jis pasigailėtų žmonijos ir
grąžintų pasauliui ramybę.

X Antano Vaičiulaičio
veikalas anglų kalba apie
lietuvių literatūrą vakar pa
sirodė viešumoje. Veikalas
pavadintas: “Outline History of Lithuanian Literature”. Veikalą išleido Lietu
vių Kultūrinis Institutas.
Atskiras egzempliorius kaš
tuoja 50 centų. Jei imama
didesnis skaičius kopijų, tai
atskiras egzempliorius kaš
tuoja tik 30 centų.

Karas sukėlė daug
darbo Chicagoj
Apskaičiuota, kad šis ka
ras Chicagoj ir apylinkėse
sukėlė darbo net 225,000 as
menų ir vienai pusei to dar
bo dar neturima atitinka
mų ir atsakingų darbinin
kų. Kuone visi darbai yra
karo gamyba.

JULY INVENTORY
CLEARANCE SALE
ON

Radios, Furniture, Gas Rangės,
Stovės, Carpets, Parlor Suites
Bedroom Suites
1942

RADIOS,

Table Models — at

$14.95

and up

PHILCO 5-tube,
new-type radios at

$19.50
ZENITH RADIOS,

at ..........................

$19.50
RADIO and PHONOGRAPH COMBINATIONS, at ............................... $29.50
1942 CONSOLE RADIOS, 10-tubes
at .:............................................... $69.50
REPOSESSED PARL. SETS, as lovv as
$25.00
SAMPLE PARLOR SETS .. ”
”
”
$35.00
3-PC BEDROOM SETS .... ”
”
”
$29.00
KITCHEN SETS, all kinds .. ”
” ”
$18.00
TWIN SIZE STUDIO COUCHES
$19.00
................................................ As low as
RŪGS, all sizes................... ”
” ”
$19.00
SAMPLE DINING ROOM SETS,
$29.00
8-ROOM OUTFIT, slightly used
$129.00
3-ROOM OUTFIT, sample group
$169.00
KNEEHOLE DESKS, $20.00 value only
$11.00
99

(•'Draugus" Acme (etapuoto)
Filmų aktorius Cary Grant ir buvusioji Barbara Hutton, milijonierė. Jiedu susituokė Lake Arrowhead, Cal.

Įdomi pramoga

Policijai pasidavė

Illinois valstybes apsau
gos tarybos svetimų kalbų
skyrius planuoja surengti
įdomią pramogą
Soldier
Field, Grant parke rugpiū
čio 23 d. popiet.

Minimas skyrius darbuo
jasi prie šios pramogos pri
traukti visas naturalizuotų
piliečių grupes ir jų organi
zacijas.

Beveik visą savaitę polici
ja ieškojo Sam Hunt, 41 m.
amž., buvusio Capone sėbro.
Pagaliau jis pats pasidavė.
Jis buvo ieškomas už vieno
negro nušovimą.

Praneštą penktadienį jis
nuvyko į Jackson Park ligo
ninę. Tenai konstatuota, kad
jo kairioji koja peršauta ir
įsimetusi gangrena. Ligoni
nė pakvietė policiją ir Hunt
areštuotas.

$1000.00 U.S. WAR BONAIS

SUIMTI VOKIEČIAI SAUGOMI

PER

“Draugo” Metinį Labor Day

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

99

99

99

99

99

USED — REPOSSESED RADIOS
ATWATER KENT RADIO ...................
BOSCH, 8-tube Radio ............................

GOOD ZENITH RADIOS, from..........

RCA VICTOR COMBINATION

special .......................................
8-TUBE BRUNSWICK COMBINA
TION, a real buy at.................

C'Draufaa''

Acme

telephoto)

$4.50
$5.00
$950-p

Britų laive jūrininkai laiko užtaisytus kulkosvaidžius,
atkreiptus prieš paimtus nelaisvėn vokiečius Afrikos ka
ro fronte. Vokiečiai siunčiami karo nelaisvių stovyklon.

$10.00
$24.50

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

Also hundreds of other great bargains in Dinettes Kitchen cabinets Innerspring Mattresses, Beds,
chairs and other household needs.

LEO NORKUS, Jr.

JOS. F. BUDRIK, Ine.,
3409 So. Halsted Street Ir
3241 So. Halsted Street
Tel.: CALUMET 4591

Budrik’s Lithuanian Program, Sunday evenings
9:00 P. M. over WCFL 1000-K.

X Viktoras ir Natalija
Šatūnai, 4722 So. Justine St.
liepos 8 d. minėjo vienuoli
kos metų laimingo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Šatūnai augina dukrelę Nata
liją. Jie sulaukė daug svei
kinimų. N. šatūnienė yra
veikli visose draugijose, ji
yra Raudonojo Kryžiaus vie
neto vedėja ir Moterų Sągos 21 kuopos pirmininkė.
Sveikiname šatūnus ir lin
kime daug dar tokių metų
sulaukti.

Pirmadienis, liepos 13, 1942 • 4>'
==================
X J. Aukškalnis, gabus
X Jaunieji Barkauskai
“
Draugo
” platintojas, buvo
džiaugiasi garnio dovana,
kuris jiems atnešė sveiką nuvykęs į Detroit, Mich., ap
sūnų. Džiaugias Tumavyčiai lankyti giminių ir pažįsta
ir Barkauskai gavę grandma mų. J. Aukškalnis džiaugia
ir grandpa vardus. Tuma- si pavykusia kelione, nes
vyčienė, 1532 49 Avė., Cice jam pasisekė gerokai išpla
ro ir Barkauskienė, 4445 S. tinti “Draugo” pikniko lai
Washtenaw Avė., yra Mote mėjimo knygučių.
rų Sąjungos veikėjos ir rė
X Pereitą penktadienį po
mėjos. Sveikiname!
sėdžiavo A. L. R. K. studen
X Kun. P. Katauskas, Šv. tų ir profesijonalų atstovai,
Kazimiero parap. klebonas, kurie tarės seimo, įvykstan
Chicago Heights, III., džiau čio Chicagoje rugpiūčio 1 ir
giasi buvusio parapijos pik 2 d., reikalais.
niko šauniu pasisekimu. Dė
X Šaunus bankietas. A.
koja visiems svečiams, ku L. R. K. studentų ir profe
rių suvažiavo iš visos Chi sijonalų seimo proga šau
cagos ir apylinkių. Buvo at nus bankietas įvyks Morrivykę ir iš Gary, Ind. lietu son viešbuty rugpiūčio 2 d.
vių gausus būrys, smarkaus 7:30 vai. vakare.
“Draugo” platintojo J. Aukš
X Gyvai ruošiasi. A. L.
kalnio vadovaujami.
R. K. studentų Chicagos
X Mykolas Devenis, ku kuopa gyvai ruošiasi prie
ris buvo ištremtas bolševi seimo, kuris įvyks rugpiū
kų iš Lietuvos į Sibirą, šian čio 1 ir 2 d. Chicagoje. Sei
dien yra išlaisvintas iš iš mo rengimo komisiją suda
trėmimo ir randasi Basroj. ro: Edv. Martinaitis, Ant.
Mykolas Devenis iš Sovietų Skirius, Elena Šliterytė, Po
Rusijos buvo išlaisvintas J. vilas Baltinis, Gertrūda MoAmerikos Valstybių valdžios zerytė ir Ant. šupienis. Tai
užtarymu ir pastangomis; yra atstovai iš studentų ir
jis greitu laiku atvyks į A- ateitininkų organizacijų.
X Rugiai, 2025 W. Walmėriką. Devenio žmona gy
vena Waterbury, Conn. ir ton, netoli Chicago Avė.,
ji Lietuvoj buvo žinoma kai džiaugiasi sulaukę iš Lietu
po žymi veikėja ir organi vos savo dukros Aldonos
Bulotienės.
zatorė.

5

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taapykit apsaagotoj įstaigoj, kad nžtikrinti uvo ateitį. Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

DISTRIBUTOR
OF

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

Ambrosia & Nectar

STANDARD FEDERAL SAVINGS

BEERS

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO>

Urmo (wholesaleį kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Jnstln Macldew1ch, Pres. and Mgr.
4102 ARCHER AVENUE

Tel. VIRPINI A 1141

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

D.
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