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Belgu kardinolas
smogia naciams
BERNAS, Šveicarija, lie
pos 23.—Nacių kariniai au
toritetai Belgijoje įsakė bel
gų angliakasiams be šiokiųjų dienų kasyklose dirbti
kas mėnesį vieną sekmadienį
ir šventą dieną.
Belgų primas kardinolas
prieš tai iškėlė protestą. Jo
Eminencija pasiuntė laišką
Belgijos kariniam komen
dantui baronui von Falkenhausen. Pareiškia, kad tas
darbo įsakymas ne vien nu
kreiptas prieš darbo ir Dievo
garbinimo laisvę, bet jis ne
daro jokios naudos patiems
belgams, nes to darbo vai
siai tenka okupantams na
ciams.

Auxiliarinis vyskupas
ukrainiečiam katalikam
WASHINGTO N.—
(N. C. W. C.). — Gerb. kun.
Ambrose Senyshyn,
O.S.B.M., Šv. Nikalojaus pa
rapijos Chicagoj klebonas,
paskirtas tituliariniu Naina
vyskupu ir auxiliariniu vys
kupu ukrainiečių graikų ka
talikų diocezijai J. A. Vals
tybėse. Šioj diocezijoj vys
kupauja JE. vyskupas Kons
tantinas Buhachevsky.
Vyskupas elektas gimęs
Stary Sambor, Galicijoj,
1903 m. vasario 23 d. Kuni
gu įšventįntas 1931 metais.
1933 m. atvyko į Ameriką
ir iki šiandien užsiima pas
toracijos darbu tarp ukrai
niečių graikų katalikų Chi
cagoj.
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Ties Rostovu vokiečiai atbloškiami
TANKERIS SU SULAUŽYTU ŠONU ĮPLAUKĖ Į UOSTĄ

Ima trūkti mėsos;
vyriausybė daug
jos perka
CHICAGO, liepos 23. —
Mėsos pakeriai praneša, kad
pradeda trūkti kai kurių
rūšių mėsos kasdieniniam
vartojimui. Už tai kaltę ver
čia ant vyriausybės. Sako,
mėsai nustatytos aukščiau
sios kainos ir be to vyriau
sybė per daug superka mė
sos, ypač kiaulienos “lend
lease” reikalams.
Pakeriai viliasi, kad už
savaitės laiko tais trūku
mais gal bus nusikratyta.

Amerikos tankeris smarkiai buvo sužalotas minos Rytų pakrantėse. Buvo užsidegęs,
bet gaisrininkai užgesino. Nežiūrint, kad lai vas buvo gerokai aplaužytas, bet vis tik jam
pasisekė įplaukti į uostą.

Vilniuje naciai uždarė Aušros
Vartų Šv. Teresės bažnyčių
Yra pavojus pačiam Aušros Vartų
paveikslui; lenkai apie tai praneša

LONDONAS.—Ryšium su
nacių vykdomais katalikų
persekiojimais okupuotuose
Europos kraštuose Lenkų
Katalikų Spaudos agentūra
(KAP) praneša, kad Vilniu
je naciai uždarė Šv. Teresės
bažnyčią, kur yra stebuklin
gas Dievo Motinos Aušros
Vartų paveikslas. Šv. Tere
sės bažnyčia su tuo paveik
slu yra skaitoma “Rytų Eu! ropos Liurdu.” Agentūra rei
škia baimės, kad naciai pa
veikslą su visomis jo bran
Naciai nuginčija
genybėmis gali konfiskuoti
skleidžiamus gandus
ir išvežti iš Lietuvos sosti
VVASHINGTON, liepos 23. nės Vilniaus.
—Informacijų ofisas prane
ša, kad vokiečiai per radiją
Aukso standarto
iš Berlyno energingai nugin
čija pačioj Vokietijoj du
grįžimas abejotinas
skleidžiamus gandus.
Kad vokiečių tankų įgulų
LONDONAS, liepos 23.—
vyrai grandiniais prirakina Lordas kancleris viseontas
mi, kad jie kovotų iki galo; Simon parlamento rūmuose
Kad vokiečiai vartojamus pareiškė, kad po karo Brita
maistui riebalus gamina iš nija vargiai grąžins aukso
oro atakomis užmuštų mies standartą. Jis sako, kad ir
tuose žmonių lavonų.
Amerika to nedarys.

Submarino naciai

Amerikoj palaidoti
NORFOLK, Va., liepos 23.
— Karo laivyno autoritetai
iškėlė aikštėn, kad Atlanti
ke patruliuojąs U. S. naikin
tuvas nuskandino nacių sub
mariną. Žuvo 29 submarino
įgulos nariai naciai. Ameri
kiečiai pliuduruojančius na
cių lavonus vandenyne iš
gaudė, pristatė į pakrantę
ir arti Hampton su karine
pagarba palaidojo.
Pamaldas už žuvusiuosius
nacius atliko katalikų ir pro
testonų kapelionai.

Senatas balsuoja
už sintetinę gumą

WASHINGTON, liepos 23.
—Nepaisant šalies adminis
tracijos priešinimosi sena
tas pravedė bilių, kuriuo su
daroma nauja, vyriausybės
agentija gaminti sintetinę
Anot jo, po pirmojo pašau gumą iš javų alkoholio.

LONDONAS.—Yra suma
nymas Anglijos karo pramo linio karo Britanija nieko
Tuo būdu senatas iš karo
nėse darbininkams sutrum nelaimėjo grąžinusi aukso gamybos boardo atima sin
standartą.
pinti darbo valandas.
tetinės gumos problemos

Pacifiko karo taryba posėdyje
Washingfone nusprendė remti Kiniją
VVASHINGTON, liepos 23.
—Vakar Baltuose Rūmuose
įvyko Pacifiko karo tarybos
posėdis. Sudaryti planai kuo
veikiau ir kuo daugiau pri
statyti karo reikmenų Rusi
jai, kuri sunkiai grumiasi
su japonais.
Kinija turi pakankamai
kareivių, bet jos armijoms
trumpa karo reikmenų. To
visa joms bus parūpinta.

Penktadienis,
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Britai amerikiečiams
stato aerodromus

kontrolę, bet boardui palie
ka rūpintis sintetinės gumos
gamyba iš petroliejaus.

Spėjama, kad senato pri
pažintą bilių ir žemesnieji
rūmai patvirtins.

LONDONAS. — Anglijos
užs. reikalų sekretorius A.
Edenas remia U. S. vicepre
LONDONAS, liepos 23.— zidento Wallace idėjas apie
Iš patikimų šaltinių sužino geresnį pasaulį po šio karo.
ma, kad D, Britanijoje pa
WASHINGTON.—Filipinų
dirbta keletas aerodromų
saloje
Luzon prieš japonus
nuolat didėjančioms šiapus
Atlanto U. S. armijos ori pradėjo veikti partizaniški
būriai.
nėms jėgoms.

53 įkalinti;
traukiami tieson

Kuone visos britu
moterys yra tarnyboje

i

CHICAGO, liepos 23. —
Federalinė “grand jury”
Washingtone praeitą antra
dienį įkaitino 53 asmenis
sąmokslu palaužti U. S. gin
kluotųjų pajėgų moralę.
Tarp įkaitintųjų yra Mrs.
Elizabeth Diįįiųg, žinoma
komunistų priešininke, ir
du chioagiečiai.
Mrs. Dilling yra parašius
knygą prieš komunistus var
du “The Red Network.” Ji
nai vieši Chicagoj. Pareiš
kia, kad “jei kovoti prieš
marksizmą ir raudonąjį pa
vojų yra nusikaltimas, tai
esu kalta.”
Įkalintieji jau areštuoja
mi.

Kongrese kareiviu
balsavimo klausimas

NEVV YORK, liepos 23.—
Britų informacijų tarnyba
praneša, kad kuone visos
britų moterys yra sumobili
zuotos karo tarnybai.
D. Britanijoj (Anglijoj,
Valijoj ir Škotijoj) yra apie
15,800,000 moterų tarp 18 ir
64 m. amžiaus. Iš jų apie
pusaštunto milijono nuolat
dirba karo gamyboje. Apie
650,000 yra paliegusiųjų ir
nesveikų. Apie 5,500,000 rū
pinasi nukentėjusiomis šei
momis. Daugybė kitų mote
rų tarnauja auxiliarėmis ar
mijoje, laivyne ir orinėse
pajėgose. Pagaliau nemažai
moterų dirba žemės ūkyje.

Japonai vokiečiams
siunčia gumos
LONDONAS, liepos 23.—
Japonai jau ėmėsi vokie
čiams pristatyti gumos ir
kitos reikalingos karui med
žiagos iš užkariautų Pacifi
ko salų, pranešė britų karo
ekonomikos ministras.
Spėjama, kad tai visa siun
čiama Pacifiko keliais aplink
Pietų Ameriką ir iš ten į
Atlantiką. Turi prasiskverb
ti per blokadą.

VVASHINGTON, liepos 23.
—Kongreso žemesniųjų rū
mų taisyklių komitetas nu
tarė pripažinti balsavimų
teisę karo tarnyboje esan
tiems J. A. Valstybių ribose
piliečiams kareiviams, jūri
ninkams ir marynams ren
kant federalinius pareigū
nus.
Norintieji dalyvauti baisa Dėmėtoji šiltinė
vimuose vyrai turi įteikti siaučia Serbijoje
pareiškimus, kad jie savo
BERNAS, Šveicarija, lie
valstybėse yra kvalifikuoti pos 23.—Iš Sofijos Budapeš
piliečiai balsuotojai.
to laikraščiui Pester prane
ša, kad Serbijoje smarkiai
WASHINGTON. — Gauta plinta dėmėtosios šiltinės
žinių, kad japonai pradėjo epidemija.
veikti šiaurrytiniais Naujo
sios Gvivnėjos pakraščiais
ir yra pavojaus sąjunginin Gali būt įkalinami
kų garnizonui Port Moresby.
VVASHINGTON. — Vidaus
reikalų departamento sek
retorių I c k e s prezidentas
Rooseveltas paskyrė žuvi
ninkystės koordinatorium.
WASHINGTON.—Vyriau
sybė nusprendė muzikininkų
unijos vadą Petrillo traukti
tieson remiantis prieštrustiniu įstatymu.

be teismo

LONDONAS, liepos 22.—
Atstovų rūmai 222 balsais
prieš 25 pripažino namų apdraudos ministrui Herbert
Morrison teisę įkalinti kiek
vieną įtariamą nepalankų
valstybei asmenį ir be jo
kios teisme iškeltos bylos
laikyti kalėjime uždarytą
neribotą laiką.

Raudonoji armija persimeta per
Doną, pasitvarko ginti Stalingradą
Anot Maskvos, Voronežo srity
daugiau kaip 9,000 nacių nukauta
LONDONAS, liepos 23.—1
Anot Reuterio, Vichy radijo
paskelbė gautą depešą iš
Stockholmo, kad vokiečiai
susimetė visu smarkumu
atakuoti Stalingradą. Pažy
mima, kad raudonoji armija
per Dono upę persimetė į ry- į
tinį upės šoną paskui save
sunaikinusi visus tiltus. Te
nai raudonarmiečiai tvarko
si atkakliai ginti Stalingra
dą.
MASKVA, liepos 23. —
Sovietų karo vadovybė pra
neša, kad ties Rostovo mie
stu raudonoji armija uždavė
smarkų smūgį vokiečiams ir
jų sąjungininkams. Su prie
šu susiremta Novočerkasko
apylinkėse, už 20 mailių nuo
Rostovo. Po kruviniausios
kovos priešas sulaikytas jo
žygyje. Jis pakartojo ata
kas, bet jos visos baigėsi
nepasisekimais.
Anot sovietų vadovybės,
raudonoji armija pliekia vo
kiečius Voronežo fronte, kur
ikišiol daugiau kaip 9,000
vokiečių nukauta ir iš jų
atimta keletas svarbių pozi
cijų.
Leningrado fronte raudo
noji armija vienam bare pa
darė svarbią pažangą—vo

kiečius išbloškė iš kai kurių
senai jų laikomų pozicijų.
Nepaisant tų ir kitų raudo
nosios armijos laimėjimų,
Rostovui, Stalingradui ir
Kaukazo šiaurinėms dalims
yra nepaprastai rimtas pa
vojus. Tai pripažįstama Ma
skvoje ir pažymima, kad
Rostovas atakuojamas iš
trijų šonų.
Maskvoje pripažį s t a m a,
kad Rusija tokio, kaip šis,
pavojaus nepergyvenusi nuo
didžiojo mongolų antplūdžio
pietinėj Rusijoj prieš 562
metus.

Raudonoji armija šiandie
visose fronto dalyse atkak
liai grumiasi su galinguoju
priešu. Bet daugiur turi pa
sitraukti dėl priešo gausingumo.
Sovietų lakūnai dienomis
ir naktimis vokiečių užnuga
ryje daužo priešo sunkveži
mius, kuriais frontan gabe
nama karo medžiaga. Bet
tuo keliu priešas neįveikia
mas.’ Didžiausi vokiečiams
sukeliami nuostoliai jų ne
sulaiko nuo veržimosi pir
myn.
Ties Rostovu ir Stalingra
du greit numatomi nulemia
mieji mūšiai.

Egipto fronte ašies jėgos atmušamos;
britai tenai rengias ofensyvon
CAIRO, Egiptas, liepos 23
— Britų vyriausias vadas
Viduriniuose Rytuose gen.
Sir Claude Auchinleck, kurs
vadovauja britams, austra
lams ir indams Egipto fron
te, rengiasi ofensyvon prieš
ašies jėgas, kurioms vado
vauja nacių gen. Rommelis.
šio pastarojo armijos dalis
EI Alamein fronto vienam
bare durtuvais puolė britus
ir jų sąjungininkus. Tačiau

po trumpų skerdynių ašies
jėgos atgal atsimetė ir ta
da prieš ašį visu frontu su
keltos atakos ir iki šio laiko
jos vyksta. Puolimas įsismarkėja. Spėjama, kad bus
gen. Auchinleck ofensyvos
pradžia, kad išblokšti ašį iš
Egipto žemės atgal į Libiją,
kur ją amerikiečių ir britų
lakūnai bombonešiais pasvei
kins.

Savo rėžtu minėti lakūnai
ir toliau ašį atakuoja Vidur
žemio jūros pakrantėmis.
Maitoj sunaikinta
Orinių bombų - daugiausia
849 ašies lėktuvai
tenka Tobrukui ir ašies ae
VALETTA, Malta, liepos rodromams.
23.—Nuo 1940 m. birželio 10
BERNAS, Šveicarija. —
d., kai Italija įstojo karan,
iki šio laiko šioje saloje žiniomis iš Berlyno, Krymo
įvykdyta daugiau kaip pus užkariautojas gen. von Man
trečio tūkstančio paskirų nstein serga ir yra vienam
ašies orinių atakų ir tuo sveikumo rezorte Rumuni
laikotarpiu numušta 849 joje.
ašies lėktuvai.
WASHINGTON._Iždo de
Šio karo metu nė viena
kuri kokia žemėje vieta ne partamento sekretorius Mor
buvo taip daug iš oro ata genthau pranešė senato ko
kuojama, kaip ši sala. Bet mitetui, kad atstovų rūmų
maltiečiai nepasiduoda. Sa pravestas taksas 6,271,000,la britų garnizono saugoja 000 dol. sumoje padidintų iki
8,700,000,000 dol.
ma.
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MOTERYS KARĖS ATVYKSTA Į STOVYKLĄ

nienė, Jadvyga, 40, farmer.
12729 Žitkevičius, Vytau12739 Žiuraitė, Gene (Jur
12709 Žilienė, Darata, 98, tas (Jurgis), born 1915, cm gis), 15.
ployee, res. Kaunas.
12740 Žiūra, Liudvikas
re3. Seimanai Trakai.
12730
Žitkevičiūtė,
Aldo

(Jurgis), 13.
12710 Žilius, Vaclovas,
na (Jurgis), 22, employee,
12741 Žiūra, Juozas, 47,
52.
res.
Garliava.
|
12711
Žilienė,
Teklė,
47,
jurist,
res. Kaunas.
(Tęsinys)
12731
Žitkevičius,
Gedimi

12742 Žiurienė, Marijona,
i farmer.
Mes čia patiekiame lietu- į 12635 Žemaitytė, Žabelij a
12712 Žilius,
Algirdas nas, Gediminas (Jurgis), 35.
18, student.
vių tremtinių Sovietų Rusi- Į (Pranas,, born 1906, far- !
12743 Žiūra, Vytautas, 16,
(Vaclovas), 21, farmer.
12732 Žiugžda, Karolis student.
12713 Žimanski3, Bronius
joje sąrašą. Daugelis krei- mer» res- Vituldava Krakiai.
(Juozas),
52, chemist, res.
12744 Žiūra, Sigita, 15,
(Juozas),
born
1917,
musipiasi { redakciją, teirauda 12636 žemaitis, Jeroni
Igliškis
Marijampolė.
student.
cian, res. Vilnius.
(Pranas), born 1902,
miesi apie tremtinius, jų gy mas
12733 žiugždienė, Emilija
12745 Žiurat’enė, Aleksan
12714 Ž.mkienė, Vincen
farmer.
venamąją vietą ir tt. Mes
dra
(Jurgis), 48, farmer,
ta,
70,
res.
Ulbriškė
Telšiai
į
(Jurgis),
22.
jokių ypatingų žinių negali 12637 Žemaitienė, Ona
12715 Žimiauskas, Ignas,• 12734 Žiugžda, Zenonas res. Raščiukai Girkalnis.
(Juozas), born 1906, farmer
me apie tremtinius suteikti,
36,
farmer, r e 3. Kaunas.
' (Karolis), 9.
j
(Nukelta į 3 pusi.i
12638 Žemaitis, Vytautas
12716
Žirgulis,
Kazys
12735
Žiulys,
Kazys
(Sta
nes jų neturime. Patariame (Jeronimas), born 1933.
i
(Juozas), 47, farmer, res. sys), 71, farmer, res. Moliškreiptis tremtinių reikalais {
EllbrCVlS DAhlAttAa
12639, Žemaitis, Antanas
kis Utena.
Lažiai Surviliškis.
Amerikos Raudonąjį Kryžių (Juozas,, born 1934, res. A. J
OPTOMETRISTA8
12717 žirgulienė, Barbo 12736 Žiūra, Jurgis (Jur
Pritaikina akinina
Washington, D. C., prašant Panemunė.
ra
(Vincas),
38,
farmer.
gis),
born
1902,
worker,
atsakomingai ui
12640 Žemaitis, Pranas
surasti tremtinių adresas ir
12718
Žirgulys,
Kazys-Po
re3.
Kleboniškis
Pažaislis.
prieinamą kainą,
(Antanas), 41, res. Kaunas.
teikti jiems pagalbą.
vilas
(Kazys),
12.
12737
Žiurienė-Adomaitė,
12641 Žema.tiS,, Petras
JOS F. BUDRIK
12719 Žirgulys, Algiman- Paulina, 38, worker12601 želvys, Vladas (Antanas), 35, farmer, res. j
„
tas
(
Kazys
),
9.
12738 Žitkevičius,
Juozas
KRAUTUVĖJE
(Bronius), 3.
(■'Draugas'' Acme telephoto)
„ ____
..
,
. . .„
n
_
Stelmužė Zarasai.
Joskaičiai
_
.
•
ti7A
u
','
•
»
XI
12720
Žirgulys,
Adolfas
(Balys),
7,
re3.
12602 Žemaitaitis, Anta 12642 Žemaitis, Boleslo
3241 So. Halsted St.
Tai yra pirmosios WAAC auxilianes ar pnvates mo- (Kazys) 7
Šėta
nas (Juozas), born 1899, vas (Jonas), 21, farmer,
terų kariuomenės narės, kurios atvyko į Fort Dės Moines, i 12721
Žišienė-Jočenaitė, '_____________
Telefonas:
employee, res. Kaunas.
res. Giliušiai Punskas.
Ia.
Kareiviai
padeda
joms
iškrauti
įvairius
daiktus
iš
troGene
(Pranas),
born
1916,
į
12603, Žemaitaitis, Jonas, 12643 žemaitis, Jonas
Calumet 4591
Būkit Malonūs
(Juozas), 30, employee, res. (Pranas)) 37( farmer, res. ko ir duoda instrukcijas, kokiose vietose joms reikia ap-■ seamstress, res. Kaunas.
12722 Žitkevič us, Balys Į
DHL RADIO PATAISYMO
sigyventi.
Račiūnai Betygala.
SAVO
AKIMS!
(Domas),
45,
army
officer,
PARAUKITE:
12604 Žemaitaitis, Vikto 12644 žembruskienė, Zofi
Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
res.
Joskaičiai
Šėta.
YARDS 8088
ras (Antanas), 22, res. Gris ja, 26, res. Vilnius.
išegzaminuoti jas moderniškiausia
12674 Žilvytis, Juozas dras (Aleksas), 6, res. To12723
Žitkevičienė,
Elzbie
metodą,
kuria
regėjimo
mokslas
kabudžiai Šakiai.
12645 žemeckas, Leonas (Petras), 1.
leičiai Garliava.
gali sutelkti.
ta, farmer.
12605 Žemaitaitis, Jurgis (Antanas), born 1907, book?5 METAI PATYRIMO
12695 Žilinskas, Julijonas
12675 Žilvytis, Juozas
DR. G. SERNER
akinių, kurie pagalina
12724 Žitkevičius, Alfre pririnkime
(Kostas), 32, inspector, res. keeper, res. Belvederis Sere-1 (Juozas), 40, teacher, res. (Marius), born 1916, res.
vt-^ą ūkių įtempimu. . .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
das (Balys), 12, student.
Palanga.
džius.
Kaunas.
Kaunas.
25 meti
metų patyrimas
za
12725 Žitkevičius, Ipoli Dr. John J. Smetana
12606 Žemaitaitienė, Juzė 12646 Žemkalnis-Lansber- 12676 Žilvit'enė, Emilija
12696 Žilinskas, Antanas tas (Balys), 9.
Tel. Yards 1829
(Antanas), 24, teacher, res. gis, Leonas (Adomas), 30, (Jurgis), 35, book-keeper.
Pritaiko Akinius.
(Mykolas), born 1900, res.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
12726 Žitkevičius, Jonas
Ukmergė Taujėnai.
Kreivas Akis
OITO.M ETRISTAI
army officer, res. Vilnius.
12677 Žilvytė, Gražina Kaunas.
(Balys), 3.
Ištaiso.
12607 Žemaitaitytė, Regi 12647 ženevič.U3, Alfon (Juozas), 6.
1801 So. Ashland Avenue
12697 Žilinskienė Juodval
12727
Žitkevičius,
Jurgis,
Kampas
18-tos
na, 5.
Ofisas ir Akinių DirbtuvS
sas (Juozas), 26, worker,
12678 žilaitis, Jonas, born kytė, Marija (Kazys), born 53, policeman, res. Garliava Telefonas: CANAL 0523, OlUcagc
8401 SO. HALSTED ST.
12608 Žemaitytė, Danguo res. Šiauliai.
OFISO VALANDOS:
1918, soldier, res. Dargeliai 1906, res. Kaunas.
kampas 34th St.
12728 Žitkevičienė, 50, Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m.
lė, 3.
12648 ženias, Mykolas Jurbarkas.
12698 Žilinskas, Simanas housevvife.
Trečiad. ir Šeštad. 9:10 a. m.
Valandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
iki 7 n* p m
12609 Žemaitėlis, Vytau (Petras), 39, driver, res.
12679 Žilevičius, Jonas (Juozas), born 1876, jurist,
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
tas (Povilas), born 1888, Vilnius.
(Mykolas), born 1904, wor- res. Kaunas.
engineer, res. Vilnius.
12649 Žereneckis, Zdislo- ker, res. Ukmergė.
12699 Žilinskienė, 51.
LIETUVIAI DAKTARAI
12610 Žemaitis, Kazys vas (Jonas), 45, director,
12700 Žilinskis, Petras,
12680 Žilinskienė-Petraus(Jurgis), 84, farmer, res.
kaitė, Ona (Domas), born 36, musician, re3. Šančiai.
DR. SELMA SODEIKA.
res. Vilnius.
DR. P. ATKOČIŪNAS TeL YARda 8146
Maladakava Girkalnis.
12701
Žilinskienė-I
’
etraus
1912,
farmer,
res.
VieštovėO. D.
12611 Žemait enė, Vikto 12650 Žeroms.iienė, Ona nai Kuliai.
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
kaitė,
Anastazija
(Mile

rija (Martynas), 74, farmer (Vladas), 22, employee, res.
1446
So.
49th
Court,
Cicero
AKIS
IŠTIK
INF:
J
A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
12681 Žilinskas, Justinas rius), 32.
12612 Žemaitis, Juozas Kaunas.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IR AKINIUS PRITAIKO
12702 Žilinskas, Leonar- AKINIUS PRITAIKINA
(Justinas),
7.
(Kazys), 37, farmer.
12651 Žeromskis, Česlovas 12682 Žilinskas, Stasys das (Petras), 16, student.
ir Penktadieniais
744 YVest 35th Street
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
Ofise randasi kiti pataisymo
12613 Žemaitis, Kazys (Jonas), 10 months old
I 12703 Žilinskaitė, Birutė metodų įrengimai akims, ku 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
(Justinas),
6.
(Kazys), 39, farmer.
12652 ževuška, Helena,
rioms akinių pagelba neužtenka.
12683 Žilinskas, Kazys i (Petras), 7.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
born
1915, res. Vilnius.
12614 Žemaitienė, česė
ir šeštadieniais
res.
Į.
12704
Žilinskas,
Feliksas,
(Vincas),
32,
farmor,
Šventadieniais 11-12.
VALANDOS:
12653 Žiaugra, Petras, 53,
Valandos: 3 — H popiet.
(Jonas), 31, farmer.
50,
farm
manager,
res.
TriRuda
Gižai.
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.
Tel. OANal 6969
12615 žemaitis, Kazys farmer, res. Dabikinėlė Ak
Antradienio ir ketvirtadienio
12684
Žilinskas,
Zigmas
boniai
Šalčininkai.
menė..
DR.
F.
C.
VVINSKUNAS
(Kazys), born 1941.
,
vakarais.
(Feliksas), 25, student.
I 12705 Žilinskas, Jonas
DR. VVALTER J. PHILLIPS
12616 Žemaitienė-Tamo- 12654 Žiaugra, Povilas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
137 No. Marion Street
12685
Žilinskas,
Vaclovas
I
(Domas),
69,
farmer,
res.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šaitienė, Skolastika, 60, far (Kazimieras), born 1913, (Feliksas), 23, student.
2158 YVest Cermak Road
Oak Park, Illinois
Medžinga Merkinė.
res.
Vilnius.
Ofiso tel. OANal 2846
Ofisas ir Razidenoija:
mer, res. Girkalnis.
1206 Žilinskienė, Vanda
(Prie kampo Lake St.)
12686 Žilinskas, Morkus
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9
2155
YVest Cennak Road
12617 žemaitis, Hdefrusas 12655 Žibaitis, Steponas (Feliksas), 19, student.
(Aleksandras), 59, farmer.
Seredoj pagal sutartį.
Telephone: — EUCLID 906.
(Marijonas),
born
1904,
(Vincas), 28, farmer.
Bes.: 7004 So. Falrfleld Avenne
12707 Žilinskas, Jurgis
OFI80 VALANDOS
12687 Žilinskaitė, Marga
— REZIDENCIJA —
12618 Žemaitis, Pranciš- teacher, res. Varėna II Aly- rita, 35, res. Linkaičiai (Jonas), 23, farmer.
Rea. teL: HEMlook 5150
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Tel.: Cicero 7681
kus (Izidorius), 50, res. Pu tus.
ANTRAS OFISAS
12708 Žilinskienė-GedmiŠiauliai.
Tel. YARda 2246
12656
Žibąs,
Kazys,
born
šynas Girkalnis.
2017
So. YVestern Avė.
12688 Žilinskas, Romanas,
12619 Žemaitienė, Marijo 1907, res. Utena.
DR. G. VEZEUS
TeL CANal 7171
12657 Žigas, Rapolas 7. 12689 Žilinskas, Aleksan AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
na, 40.
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kaadieų
DANTISTAS
12620 Žemaitis, Pranciš (Vincas), 50, employee, res.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................ VIRglnla 1886
Ofiao tel. VIRglnla 0086
Telefonas: HEMLOCK 0201.
dras,
born
1882,
farmer,
Šiauliai.
kus (Pranciškus), 4.
Residendjoa tel: BE Varly 8844
arti 47th Street
res. Vilnius.
vaL: auo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
DR.
A.
W.
PRUSIS
12621 Žemaitis, Juozas 12658 žigienė, Zofija (Do
12690 Žilinskienė, Jadvy
DR. AL. RAČKUS
Seredoj pagal sutartį.
DR.
I.
DUNDULIS
(Jurgis), 40, farmer, res. mas), 47.
6924
So.
Western
Avė.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
12659 Žigelis, Kazys (Jur ga, born 1892, farmer.
Pakiršnovė Betygala.
Telefonas: HEMIock 5849
Chicago, DI.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
12691
Žilinskas,
Aleksan

OFISO VALANDOS:
12622 Žemaitienė, Domi gis), 40, secretary, res. Jos dras (Pranas), 46, farmer,
4204 Archer Avenue
4157 Archer Avenue
DR. PETER T. BRAZIS
Nuo 9:00 lyto iki 12:00 pietų;
vainiai Kėdainiai.
cėlė, 50.
LIGONIUS PRIIMA:
res. Balbieriškis.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
12623 Žemaitis, Liudas 12660 žigelytė, Danutė
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL,
Trečiadieniais : pagal sutartį.
12692
Žilinskas,
Stasys
6757 So. YVestern Avė.
(Kazys), 10.
(Juozas), 17, student.
Trečiadieniais
ir
šeštadienio
vaka

Trečiad.
ir Sekmad. tik susitarius.
(Zenonas), 27, policeman, Res. 6958 So. Talman Avė.
OFISO VALANDOS:
rais pagal sutartį.
12624 Žemaitis, Stasys- 12661 žigelis, Rimutis res. Kėdainiai.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak.. 7 iki 9
Rea TeL GROvehill 0617
Juozas (Liudas), born 1909, (Kazys), 8.
Nedėliomis pagal sutartį
Tsl. OANal 6122
Offlos teL HEMIock 4848
12693
Žilinskas,
Aleksan

12662 Žilakauskas, Jonas dras, (Tomas), 60, notary
director, res. Vilnius.
DR. CHARLES SEGAL
DR. S. BIEŽIS Telefonas CANal 4796
12625 Žemaitis, Mečys (Stasys), 39, derk, rea. Ky public, res. Žagrada Garlia DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Martynas), born 1903, lec- bartai.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
DR.
PETER
J.
BARTKUS
va.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė.
12663 Žilanas, • Balys,
tor, res. Dotnuva.
2201
YVest
Cennak
Rd.
12694
Žilinskas,
Aleksan(2-trae luboe)
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
12626 Žemaitis, Juozas born 1912, employee, res,
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
TeL MIDvay 2880
Chicago, HL
1913 So. Halsted St
(Jonas), born 1902, school Kaunas.
Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
2423
West
Marąuette
Rd.
OFISO
VALANDOS:
2-4
ir
7-8
OFISO VALANDOS:
12664 žilanienė Šnaidarymaster, res. Padaviny.
karais ofisas uždarytas.
ir pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6
12627 Žemaitienė Paukš tė, Gertrūda, born 1912.
Sekmadieaiaia
taipsri
pagal
sutartį.
REZIDENCIJA:
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
DR. VAITUSH, OPT.
Rea. telefonai SEElay 0434.
tytė, Ona, (Vincas), teach 12665 Žilanytė, Žencla
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
DR. STBIKOL’IS
LIETUVIS
3241 VVest 66th Place
(Balys, 6.
er.
Tel. REPnblic 7868
TaL Cicero 1434
PHYSICIAN AND SURGEON
12628 Žemaitienė, Marce- 12666 Žilienė, Vera, 30,
DR. MAURIGE KAHN
4645 So. Ashland Avenue
TaL OANal 0257
DR.
S.
R.
PALUTSIS
lėjJuozas), 64, hou3ewife, worker, res. Kaunas.
Res. tel.: PROspect 6659
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
res. Višakio Būda Marijam 12667 Žilevičius, Jonas
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
So. Ashland Avenue
(Mykolas), 37, res. Ukmer Mano 26 metų praktikavimas
polė.
DR. P. Z. ZALATORIS Kamp. 1Stos gat. ir 49th Ct 4631
Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiao
Tel.: Yards 0994
Jūsų garantavimas
12629 Žemaitis, Petras gė.
Office tek YARda 4787
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res.
Tel.:
Kenwood 4300
Optometrically
Akių
Speelailatas
Namų tel. PROspect 1980
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare.
12668 Žilevič enė, Efena,
(Petras), born 1892, res.
Palengvina akių įtempimą, kuria
1821
So.
Halsted
Street
ir pagal sutartį.
VALANDOS
79, res. Rozalimas Panevė esti priežastimi galvos skaudėjimo, TeL YARdi 8921.
N. Radviliškis.
Nuo 10-12 v. ryto; 23 ir 7-8 v. vak.
Res.
1625
So.
50th
Avenue
svaigimo, akių aptemimo, nervuo12630 Žemaitienė Ambra žys.
Rea.: KENwood 6107.
Residencija: 6600 So. Arteaian Avė.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
Tel Cicero 1484
tumo, skaudamą akių karštį, atitaiVALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
12669
Žilys,
J
’
ctras
(Ka

saitė, Marija (Juozas), 37,
' so trumparegystę ir
toliregystę.
6 iki 0 vai. vnkara.
DR. A. J, BERTASH
Rez. Tel. LAFayette 0094
zimieras), 29, army offi Prirengia teisingai akinius. Visuo
housewife.
DR. A. JENKINS
Ofino Tel. LAFVETTE 3210
se atsitikimuose egzaminavimas da
cer,
res.
Vilnius.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
12631
Žemaitis, Gitas
Eniergenry KEDZIE 2868
Tel.: HEMLOCK 2061
romas su elektra parodančia ma
(Lietuvis)
12670 Žilvytis, Petras žiausias klaidas. Specialė atyda at Ofiso vaL: auo 1-3; nuo 6:30-8.60
(Petras), 12, student.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Dr.
Emily
V.
Krukas
į mokyklos vaikus.
756
35th Street
12632 Žemaitytė, Regina (Petras), 32, vvorker, res. kreipiama
Kreivos akys atitaisomos.
DR.
JOSEPH
KELLA
2500
YVest
63rd Street
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Mižoniai Ka'šiadorys.
(Petras), 11, student.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
OFISO
VALANDOS:
4146 Archer Avenue
nuo pietų, o Ne
DANTISTAS
12633 Žemaitis, Jonas-Al- 12671 Žilvytienė, Jadvy vak. Seredomis
Kur kas yra geriau turėti
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
kėlioj pagal sutartį.
OFFICE HOURS:
Taipgi pagal sutartį.
binas (Pranas), 45, book- ga (Ignas), 27, housewife. Daugely atsitikimų akys atitaiso išminti, negu auksą.
6558 So. YVestern Avė.
Ofiao
telefonas PROipect 6737
Mon.,
Thurs.,
Fri.
—
keeper, res. Geivaniškis Le 12672 Žilvitytė, Ona (Pet mos be akinių. Kainos pigiau kaip
Namų telefonas VIRginia 2421
Kas
bus
ifitvermingas
iki
OFISO VALANDOM:
pirma.
2—4 & 6—8:30 P. M.
ras), 4.
liūnai.
Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki 0:00
4712
South
Ashland
A
v.
galui,
tas
bus
išgelbėtas.
Wed., Sat. —
12673 Žilvitytė,
Genė
12634 Žemaitienė, Marėv*L vak.; trečiadieniais nuo
riuan YARDS H1I
KEMK1IE “DKALG^’’
£Mat 10, 5BJ. ■ak nu tu uiu m.
1Q A. M. — 2;3Q P. U.
(Petras), 2.
Boleišytė j Julius), 41.

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI

^6’

J
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Penktadienis, liepos 24, 1942

Lietuvos tremtinių

busimoji moteris karininke gauna ciepus

simatyti. Lauksime.
rinkimas 8 vai. vak. Lietu
Ant galo nuoširdus ačiū vių žemutinėj svetainėj. At
visiems, pas kuriuos teko stovai ir veikėjai kviečiami
muzikalių įrankių išdirbėjas. patirti lietuviško vaišingu dalyvauti šiame susirinkime.
Tai gali paliudyti visi, kurie' mo.
J. J. Aukškalnis
yra įsigiję Medonio išdirbys- j
Klier. S. Saplys, MIC., po
tės smuikas.
'I
ros savaičių atostogas lei
M. Ūsorius, savininkas
džia pas tėvelius. Pasilsėjęs
Beer Garden, katalikiškos Liepos 29 d. Federacijos vėl grįš į Tėvų Marijonų se
spaudos rėmėjas, irgi paė- 4 skyr. įvyks svarbus susi* minariją.
/’
mė tikietų už $2.00 ir užsiprenumeravo “Draugą” ištisiems metams,
V. Kazlauskas, senas dnr.
“Draugo” skaitytojas, paė
A.
mė dvi ištisas tikietų kny
gutes.
ELENA RUDAUSKIENE

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO

Rusijon vardai

Detroite daug
"Draugo" bičiuliu

(Akelta iš 2 pusi.)
12746 žiuraitytė, Gene
(Antanas), 15, student.
12747 Žiuraitytė, Sofija
(Antanas), 9.
12748 Žiurinskas, Juozas
(Jouzas), 18, tailor, res.
Marijampolė.
12749 Žiuromskis, Leonar
das (Julius), 20,, vvorker,
res. Vilnius.
12750 žižniauskas, Sabiels
lovas (Jeroslavas), 85, farmer, re3. Gegužynė Žąsliai.
12751 žižniauskienė, Stefanija, 57, employee, res.
Trakai.
12752 žižniauskas, Kazys
(Sobieslovas), 28, vvorker.
12753 žižnievskienė, Marija (Juozas), 37, housevvife, res. Vilnius.
12754 žižnievskytė, Janina’ 14.
12755 žižys, Alfonsas, 29,
vvorker, res. Kaunas.
12756 žižienė, Genovaitė
(Pranas), born 1916.
12757 žižmaras, Pranas
(Pranas), born 1907, teacher, res. Vilnius.
12758 Žygelis, Kazys, 40,
employee, res. Kėdainiai.
12759 žygelienė, Stefani
ja (Antanas), 35, res. Jovai
niai Kėdainiai.
12760 Žygelytė (Kazys),
10, months old.
12761 žygelis, Wimutis,
(Kazys), 6.
12762 Žlatbariškaitė, An
tanina, 35, typist, res. Vil

1
|

u

..... ....... —„

—.........................
c “Draugas”

Acme

utepnoto)

Gladys Marson, iš Los Angeles, Cal. moterų kariuomenės pagelbinio korpuso busimoji karininkė, gauna pirmo| ji čiepus, kuriuos jai suteikia pulk. Thomas Harvvood ir
Į jam pagelbsti norsė lt. Theresa Seck. Jai čiepai buvo su1 ^ikti po atvykimo į Fort Dės Moines, Ia.

šįmet turėjau progos at
silankyti pas Detroit lietu
vius. Svarbu man buvo ne
tiek pasisvečiuoti, kiek pa-1
sidarbuoti “Draugo” reika-'
iais. Ir, tikrai, pasakysiu, i
kad Detroit radau daug mūs
dienraščio bičiulių, kurių
tarpe nemažai išplatinau dnr.
“Draugo” Labor Day pikni
ko tikietų $1000.00 U. S. De
Daugelis kitų biznierių pa
fense Bonams laimėti. Pa
ėmė po vieną knygutę ir kai
žymėsiu tiktai keletą.
kurie žadėjo atvažiuoti j!
Brolienė B. Aukškalnienė, “Draugo” pikniką būti tei
kur pirmiausiai teko susto sėjais to didelio laimėjimo.
ti, paėmė laimės bilietų už
Malonu buvo pasikalbėti
$2.00. Jinai nuo seniai per su kun. J. Čižausku, kleboną
mane prenumeruoja ir dnr. Šv. Jurgio parapijos.
“Draugą” ir džiaugiasi, kad
Labai gaila, kad nebuvo
mūsų dienraštis talpina tiek
progos vizitas padaryti kun.
daug įvairių žinių, ko skai
I. Boreišiui, Šv. Antano pa
tytojai už vis pageidauja.
rapijos klebonui, nei VVest
P. Medonis, stambus De
Side veikėjui M. Šimoniui
troit lietuvių katalikų vei
bei kitiems lietuvių katali
kėjas, Federacijos 4 sky
kų bruzdelninkams. Su Ši
riaus pirmininkas, taip pat
moniu teko tik telefonu pa
paėmė tikietų už $2.00. Mesikalbėti ir patirti, kad ta
doniai gyvena Šv. Jurgio pasai Amerikos lietuvių kata
j rapijoj ir yra nuolatiniai
likų veikimo veteranas irgi
“Draugo” skaitytojai. Be to,
žada nemažai “Draugui” pa
P. Medonis yra vienatir.is
sidarbuoti. Be to, žada su
visam pasauly lietuvis geni organizuoti didelę ekskursi
smuikų, kanklių ir kitokių ją į “Draugo” rudeninį pik
niką. Malonu bus su jais pa

12772 Žudickienė-Andri res. Žemaitkiemis Lazdijai.
12787 Žukauskienė, Mari
jauskaitė, Vanda (Edvarres.
Milošaičiai
ja, 53, employee, res. Vil
das), 42,
Plungė.
nius.
12773 Žukas, Bo*_jlovas
12788 Žukauskas, Stepas
(Jonas), born 1912, vvorker, (Boleslovas), 48, driver, res.
res. Didžiasaliai Laipalin- Vilnius.
12789 Žukauskas, Vikto
gis.
12774 Žukienė, Marija, ras (Juozas), 16, woiker,
27, housewife, res. Kariniš- res. Vilnius
kis Biržai.
12790 Žukauskas, Stasys
12775 Žukas, Algimantas, (Antanas), 25, student, res.
Anykščiai.
3.
12776 Žukas, Juozas, 2.
12791 Žukauskas, Liudas
12777 Žukas, Juozas (Ig (Andrius), born 1894, res.
nas), 50, businessman, res. Kaunas.
nius.
12792 Žukauskienė, Juzė '
12763 Žlubeckis, Valerijus Pilviškiai.
(Stasys),
39, accountant, i
12778
Žukienė,
Erta,
45,
(Aleksas), 30, vvorker, res.
res.
Kaunas.
Į
housewife.
Vilijampolė.
j
12793 Žukauskas, Liudas
12764 Žmuida, Antanas, į 12779 Žukienė-Valančiūtė,
(Liudas),
born 1923, stu
Ona (Justinas), res. Kaunas
39, vvorker, res. Vičiūnai.
dent.
12765 žmuida,
Vladas
12780 Žukas, Juozas (Ka12794 Žukauskas, Stasys
(Antanas), 40, farmer, res. zys), born 1896, teacher.
(Liudas),
born 1927, stu
Sasnava Marijampolė.
, 12781
Žukienė-Lukaitė,
12766 Žmuidzinienė, Mag- Jonė-Kazimiera, born 1904, dent.
12795 Žukauskas, Juozas
dė, 28, housevvife.
teacher.
(Liudas),
born 1931.
12767 Žmuida,
Vladas
12782 Žukas, Juozas Ge12796 Žukauskas, Jonas
(Vladas), 5.
zaris (Juozas), born 1929, (Jonas), born 1905, jurist,
12768
žmuidaitė, Ona student.
res. Kaunas.
(Vladas), 4.
12783
Žukas,
Algimantas
12797 Žukauskas, Pet
12769 žmiža, Vincas (Juo
Stasys
(Juozas),
born
1933.
ras
(Kazys),
born 1899, emzas), 25, electrician, res.
12784
Žukaitė,
Marija
,ployee,
res.
Saldutiškis
Link
Rokiškis.
Į menai.
12770 Žasinienė, Danutė, (Juozas), born 1938.
12785
Žukas,
Antanas
12798 Žukauskienė, Ane35, housevvife, res. Radviliš
(Aleksandras),
29, army 1 lė, 35.
kis.
12799 Žukauskas, Algir
lieutenant,
res.
Vilnius.
12771 Žukovas, Vosilius
das
(Petras), 13, student.
12786 Žukauskas, Anta
(Mykolas), 70, cashie r res.
12800 Žukauskas, Min
nas (Adomas), 38, farmer,
Vilnius.
daugas (Petras), 8.
(Bus daugiau)
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI
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(PO TĖVAIS VAITEKUNAITE)

Gyveno: 3328 South Lituanica Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Liepos 20 d., 1942 m., 11:20 vai. vak., sulaukus
pusės amžiaus.
Gimu3 Lietuvoje. Kilo iš Skaisgerio par., Budraičių km.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris — Pauliną ir žen
tą Povilą Baltuti, Emilia ir žentą Joną F. Eudeikį, Oną ir žen
tą Dr. Steponą Bieži: 2 sūnus — Joną ir marčia Josephine, ir
Leo; anūkus ------ Constancią ir Angeliną Baltutis, Dorothy
Jakubs ir jos vyra Lieut. Stanley Jakubs, Jack Eudeikis, Stephen ir Yolandą Biežis, ir Jack Ruddy; seserę Oną Karpienę,
švogeri Juozą ir jų šeimą: du brolius — Pranciškų Vaitekūną
ir brolienę Lucią, Antana Vaitekūną ir brolienę Oną ir jų šei
mą: brolienę Marijoną Vaitekuniene ir mirusio brolio Alek
sandro šeimą; ir pusseseres, pusbrolius ir jų šeimas ir daug
kitu giminiu, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserę
Julijaną ir jos šeimą.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South
Hermitage Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, Liepos 25 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukteres, Žentai, Anūkai. Seserė, Broliai, Bro
lienės, Pusseserės, Pusbroliai, ir Giminės.
Dėl

platesnių

informacijų,

pašaukite

telefonu

sekančiai

—

YARds 1741.

I NULIŪDIMO

★WAR BONDS
★

VALANDOJE

Kreipkitės į -

Navy Cruisers are built in two
classes, light and heavy, the latter
displacing about 10,000 tons. Our
navy has about an equal number
of light and heavy Cruisers, the
10,000 ton Cruiser costing approximately $20,000.000. Many Cruisers
are under construction and many
more are needed.

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

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

To pay for these speedy and powerful ships with their heavy guns
and armament we mušt buy War
Bonds. Citizens of a large town or
a given community, working in unity, could buy one of these ships for
the Navy if they put at least ten
percent of their income in War
Bonds every pay day.

LONDONAS. — Gauta ži
nių, kad naciai ir fašistai
okupuotuose kraštuose ir
toliau žudo civilinius savo
priešus dešimtimis ir šim
tais.
SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

U. S. Treatury Depai įmint

REMKITE “DRAUGĄ”

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

MAUZOLEJAI

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

Memorials Erected

Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

LACHAVVICZ IR SCNAI

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotmig Direktorius
AMBUEANCJU Dieną Ir NaktĮ

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmher of the Lithuanian Chamber of Contmeroe.

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

Ir EVANAUSKAS

2314 VVest 2Srd Place

8319 Lltnanlea Avenne

Tel. CANai 2515

Tel. YARda 1138-1139

42-44 Eaat 1081 h Street

LEONARD F. BUKAUSKAS

Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 Sonth Halated Ttreet

W0WTT SOUTH HERMITAGE AVENUE

Skyrlna: 710 VVest IRth Street

Tel. YARDS 1741-1742

Visi telefonai: YARds 1419

4447 SOUTH FAIRF1EI.O AVENTJE
Tel. LAFayfette 0727

I. J. ZOLP

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

MAŽEIKA

1646 VVeat 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULIman 9661

J. LIULEVICIUS
4S48 Sonth Callfornla Avenne
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lltnanlea Avenne

Tel. YARda 4908

»
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
BS34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays
A member of the Catholic Press Association
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — SS.SO-: Three
Months — $2.00: One Month — 75c. Europe — One Yeur — $7.00;
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 24 d.)

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mė^siams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. "Kitose valstybėse prenumerata: Metams
—- $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numoris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raštus 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.

A. a. vyskupas Juozapas Kukta
Tik dabar per Šveicariją tepasiekė mus žinios, kad
Kaune, Savitarpinės Pagalbos ligoninėj, birželio 6 d.
mirė Kaišedorių vyskupas Juozapas Kukta.
Tuo tarpu neturime po ranka Garbingojo Ganytojo
biografijos. Tačiau mes, kaip ir mūsų malonūs skai
tytojai daug kartų esame girdėję velionies vardą ne
tik kaipo Kaišedorių vyskupo, bet ir kaipo didelio, ne
nuilstančio kovotojo dėl lietuvių teisių, ypač Vilniaus
krašte, iš kurio jisai buvo ištremtas dėl to, kad buvo
aiškus, veiklus lietuvis patrijotas, kad priešinosi lenkų
smurtui — okupacijai, kad protestavo prieš daromas
lietuviams, tikriesiems to krašto šeimininkams, skriau
das, kad laikė, jog Vilnius nepriklauso nei Lenkijai, nei
kitam kam, bet Lietuvai, nes tai jos, Lietuvos, sostinė.
Būdamas susipratusiu lietuviu a. a. vyskupas Juoza
pas Kukta nuo pat savo jaunų dienų dirbo Vilniaus
krašto lietuviams, kėlė jų tautinę sąmonę per įvairias
lietuvių organizacijas ir spaudą, gynė savo brolius lie
tuvius nuo daromų jiems skriaudų ir išnaudojimų. Ji
sai buvo tikra Vilniaus krašto lietuvių pažiba. Jis bu
vo to krašto žmonių mylimas, turėjo jų pilniausią pa
sitikėjimą ir kaipo visuomenės vadas ir kaipo labai
aukštos doros kunigas. To lenkų valdžia negalėjo pa
kęsti ir dėl to garbingąjį kun. kan. Kuktą drauge su
kitais 32 Vilniaus veikėjais iš to krašto ištrėmė.
Bažnyčios valdžia giliai vertino uolaus kunigo pasi
aukojimą žmonių dvasinei gerovei. Pakėlė jį kanau
ninku. O kai 1926 m. Jo Šventenybė Popiežius Pijus
XI siuntė arkivyskupą Jurgį Matulevičių (kurį taip pat
galima vadinti Vilniaus tremtiniu) sutvarkyti Lietu
vos Bažnyčios provinciją, padalinant ją į penkias vys
kupijas, a. a. vysk. J. Kukta Šv. Tėvo buvo pašauktas
vienos iš naujųjų vyskupijų — Kaišedorių ganytojum.
Tuo paskyrimu velionis džiaugėsi, nes turėjo progos
darbuotis savo mylimo Vilniaus pasienyje. Tačiau vys
kupijos darbo pradžia buvo nepaprastai sunki. Skaudžiai
kietos sąlygos stojo ant kelio, kuomet reikėjo kurti
vyskupiją. Ne tik jokių patalpų Kaišedoryje nebuvo,
bet ir bažnyčios neturėjo. Pradžioje teko tenkintis me
dine šiopa. Daug laiko ir tikrai didelių pastangų rei
kėjo padėti, kol pastatė ir įrengė dabartinę gražią go
tiško stiliaus katedrą su plačiomis koplyčiomis. Taip
pat pastatė vyskupo rūmus, kur yra ir vyskupijos ku
rija.
Velioniui vyskupui sunkiausia buvo įsteigti vyskupi
ją, nes tas kraštas neturtingas ir karo buvo labai nu
alintas. Jon įėjo 65 parapijos ir 220,000 tikinčiųjų. Trū
ko kunigų. Darbas čia buvo sunkesnis negu kitoee Lie
tuvos vyskupijose dar ir dėl to, kad čia buvo gyven
tojų žemesnis kultūrinis laipsnis ir daug mažesnis tau
tinis susipratimas. Iš Ganytojo ir kunigų reikalavo di-,
delio takto, uolumo. A. a. vyskupas Juozapas negalėjo
visas kliūtis, vyskupiją gražiai sutvarkė. Bet tie visi
darbai ir dvi iš eilės baisios Lietuvos okupacijos pa
laužė Garbingojo Ganytojo sveikatą ir jisai dar netai
ku, kuomet labiausia yra reikalingas, turėjo atsisvei
kinti su mylimu kraštu ir savo žmonėmis, kuriuos taip
nuoširdžiai mylėjo, kurių teises tiesiog didvyriškai gy
nė, kurių gerove visą savo gyvenimą rūpinosi.
Kaišedorių vyskupija, kurią velioniui teko įstegti,
yra vieta, kur netolimoje praeityje ėjo smarkios ko
vos, surištos su lietuvių tautiniu atgimimu, čia yra
anuomet pagarsėję Žąsliai, Žiežmariai, Joniškis, Gied
raičiai, Dubingiai, Kietaviškės, Pivašiūnai (kurių kle
bonas kun. A. Deksnys dabar vieši Amerikoj), Punia
ir t.t. Ne vienas kunigų pergyveno tas kovas. Ka’šedorių vyskupija yra labai turtinga istoriškomis ir bran
giomis lietuvio širdžiai vietomis: tik prisiminkim Ker
navę, Merkinę, Punią, o iš Lietuvos nepriklausomybės
kovų — Giedraičius, širvintus, Perloją.
Manome, kad plačiau ir detaliai apie velioni parašys
mūšy

bendradarbiai, kurie, gal būt, geriau jį pažino.

DŽIUGINANTIS PAREIŠKIMAS
Mūsų malonūs skaitytojai, be abejonės, su dideliu
sdsidomėjimu skaitė Chicagos majoro E. J. Kelly Lie
tuvos Respublikos Dienos proklamaciją, iš kurios tu
rinio matyti, kiek daug ir nuoširdaus palankumo yra
rodoma ir aplamai lietuviams ir Lietuvai. Jisai, p. Kelly,
giliai užjaučia Lietuvos žmonių kančias po nacių jun
gu; jisai pastebi, kad Lietuvos žmonės stovi už demo
kratiją ir nepriklausomybę; jisai supranta, kad mūsų
tauta giliai vertina Jungtinių Valstybių vyriausybės
nuolatines pastangas žmonijos gerovei; jisai žino, kad
Chicagoj yra gausingiausia lietuvių kolonija; jisai pa
stebėjo, kad lietuviai Amerikos piliečiai yra ištikimi
Jungtinių Valstybių idealams ir drauge su kitais amerikieč’ais “didžiuojasi Lietuvos Respublika ir jos ko
vomis už demokratinius principus”.
Mums, lietuviams, tuo palankumu tenka nuoširdžiai
džiaugtis ir padidinti savo pastangas pagreitinti Ame
rikos ir jų santarvininkų laimėjimą ir Lietuvos išlais
vinimą.

Kova dėl krašto, o gal ir dėl tikėjimo
Iš Tolimųjų Rytų per Sovietų Rusiją sugrįžęs vienas
kunigas misionierius papasakojo savo įspūdžius, ku
riuose jis ypatingu būdu pabrėžė, kad ateistinio komu
nizmo, kaipo tokio, Rusijos žmonės niekuomet nebuvo
priėmę. Komunizmas ten negalėsiąs ilgai išsilaikyti.
“Nepaisant kuri armija laimės, dabartinis karas su
naikins ir komunizmą ir nacizmą. Ateities Rusija nega
li būti Rusija valdoma ateistų” — pastebėjo misionie-

riusBirželio
- mėnesio susitarime su< Jungtinėmis<*14111
Valsty
bėmis, Rusija pažadėjo palaikyti krikščioniškosios so
cialinės tvarkos dėsnius. “Jei tie pažadai turės būti iš
laikyti, juos išlaikys tik krikščioniškoji Rusija. Jei pa
žadai bus sulaužyti, komunizmas virs nauju siaubu ci
vilizacijai” — tokią nuomonę parsivežė Rusijoj ilgėliau
pagyvenęs katalikų kunigas misionierius.
Toliau jisai sako, kad nesunku buvo rusų mases pa
lenkti prie komunizmo, nes Orthodoksų bažnyčia jomis
permaža rūpinosi ir jos dvasiškijoj vyravo didelis ap
sileidimas. Tačiau žmonių tradicinis tikėjimas ir tikė
jimo įpročiai pasiliko stipriu faktorium jų kasdieninia
me gyvenime.
Jo manymu, buvę lengva komunistams nustatyti pa
prastąją liaudį prieš kapitalizmą, kuris palaikęs ją ne
turte, nes liaudis neturėjo nė mažiausio supratimo, kas
per paukštis yra tasai kapitalizmas. Žmonės suprato,
kad pas juos kas nors yra negero, bet to negerumo var
do nežinojo. Kai jiems pasakė, jog komunizmas pagydys
visus krašto blogumus, žmonės puolėsi prie komunizmo,
lyg prie kokios šventovės. Bet, ir priminti nėra reika
lo, jie skaudžiai apsivylė.
Kai Rusijos žmonės dabar grumiasi su priešu užpuo
liku ir savo kraują lieja apgynimui savo krašto ir na
mų, “kažin ar tik jie nepakilo kariauti tuo pačiu kartu,
kad atstatyti priblokštą tikėjimą” — rašo misionierius.

Ir, reikia pasakyti, tokiam galvojimui ir spėliojimui
yra labai rimto pagrindo.

Diktatūra Rusijoj.... Pet
rogradas, liepos 24 d. — Vi
sos Rusijos kareivių ir dar
bininkų atstovų tarybų ir
valstiečių delegatai po ilgų
per ištisą naktį svarstymų
vakar nutarė neapribotą
valdžią visoj Rusijoj paves
ti min’sterių pirmininkui Kerenskiui. Toji valdžia pava
dinta “tautiškosios apsau
gos vyriausybė”. Kitais žo
džiais tariant, Kerenskis nu
skirtas Rusijos diktatorium.
•
Vokiečiai bombardavo An
gliją.... Vokiečių lakūnai ir
vėl užpuolė Angliją. Bet jie
sutiko labai smarkų anglų
lakūnų pasipriešinimą.
*
Leninas ir Trockis..,.. Iš
Petrogrado pranešama: kuo
met Kerenskis nuskirtas dik
tatorium, socialistų bolševi
kų vadai Leninas ir Trockis
išreiškę norą pasiduoti Ru
sijos vyriausybei.

e

Petrogradas,... šaudosi su
kilę kareiviai su lojalė3 ar
mijos kareiviais. Panaudota
kulkosvaidžiai. Suimami vo
kiečių agentai ir bolševikai
maištininkai.
•
Mūšiai prie Vilniaus... Ru
sai savo atakomis sulaužė
vokiečių apsigynimo liniją
dvi mylias ilgio šalia Vil
niaus ir Krėvos.
•
Suomija nepriklausoma....

lfa|
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Vikeisimski
apdūmojimai

Dar yra, tavorščiai, viena
žmonių grupė, kuri nenori
būti sveika, bijo šiltomis va
saros dienomis nuvažiavus
prie marių, ar leikos, savo
kūnus patepti mostimis, pa
plukdyti, vandeny ir paskui
saulėj išvėdinti, kad išnyk
tų kenksmingi razumui vabalai-mikrobai. Tai vadina
mieji cicilistai-maikininkai.
Tiesa, nebedaug jų belikę
— tiktai generolai apsidėko
ravę iš mokės išsivystymo,
kojolų-bingolų, kiniško alie
jaus, šakės, kardo, požeminės elektros “Inžinierių” ir
kitokias ordinais. Be idealo,
be principų, nuo kojų iki
galvos apskretę melagystė
mis ir šmeižtais, gyvendami
geidimu svetimo turto savo
pilvui pasotinti jie pastaruo
ju čėsu prisigyveno prie to,
kad pradėjo tlumočyti bur
tus ir iš kur jie yra atsira
dę, pamiršdami, kad jų pa
čių viera — ciciiizmas yra
didžiausias burtas, nesąmo
nė, žmonių išbandytas ir iš
gyvenimo išmestas.
Taigi, tavorščiai, kai pra
džioje šių apdūmojimų esu
pasakęs, sveikata yra di
džiausias žmogaus turtas,
tiktai gaila, kad daugelis
bevelija visą savo gyvenimą
būti apskretę įvairiomis izmų bacilomis, negu mosti
mis, vandeniu ir saulės spin
duliais nuo jų pasigydžius.

Suomių seimas, pagaliau, pa
skelbė Suomijos nepriklau
Man bemirkant vandeny
somybę. Numatomas susikir
timas su Rusijos vyriausy savo senus kaulus, kad jie
ne taip greit išdžiūtų, ir bebe.
•
šildant prieš saulę vožnų
Liet. Vyčių kongresas..... delną, kad jis būtų diržinBrooklyn, N. Y., prasidėjo gesnis ir patvaresnis viso
L. Vyčių kongresas, kurį ve kiom rokundom, daug liko
da A. Aleksandravičius, pa nepastebėta rokundų, kurios
gelbsti K. Pakštas, sekreto buvo vertos mano delno. Pri
riauja Zujius ir Stalionaitė.
klodui:

Liepos 19 d. Čikagos sana
dreičiai išvažiavę į laukus
minėjo Žalgirio mūšį. Visą
dieną, taip kaip 1410 metais,
jie ruošėsi ir tiktai saulei
nusileidus ir gerokai sute
mus vienur — kitur įvyko
to mūšio paminėjimas. Ko
voje sanadriečiai buvo lietu
viai, o dirviečiai (Karpiaus
partija) — kryžiokai. Pasta
rieji buvo sumušti, taip
kaip ir tikrieji kryžiokai
Vytauto čėsais.
Praleista taip pat buvo ko
respondencija apie
New
York kriaučių pikniką, kur,
kaip Stalino gazieta Brūkly
ne rašo: “susimobilizavę sa
vo šapose, vežini gatavais
iškeptais kumpiais, dešro
mis, alaus pirkimui fondu
(? prof. K.) ir pasiėmę sta
lus, iškabinę
savo firmos
skelbimą, būriuose smagiai
baliavoja”.
Lietuviškuose amelganeituose didžiausias nuošimtis
yra stalincų, ar tai bus Či
kagoj, ar New Yorke, pas
kuriuos pirmoj vietoj žirk
lės ir adata, o antroj —
mat Rasija. Taigi, malonu
buvo matyti, kad kuomet
Rusijoj Stalinas savo karei
vius šaukia mirti už Stalin
gradą ir Rostovą, jo tavorš
čiai Amerike apsikrovę kum.
piais, dešromis, alaus bonko
mis baliavoja ir dainuoja.

Spicpirvirvio Dumkos
Dėdės Šamo žemėje Anta
nas Bimba turi bankoje virš
$10,000 ir sako, ką nori. Sta
lino žemėje Antano brolis
Martynas neteko paskutinio
skatiko ir ištremtas į Sibi
rą dar privalo

dairytis

sako.
Kur geriau? Kapitalistų
“pekloj”, ar proletarų ‘ ‘ro
juj”?

HEALTHY, WEALTHY AND WISEI
©NE COMMON OUT
UNWISE ATTITUDE TOWARD
MEASLES DESERVES COMMENT.
THERE ARE THOSE WHO AD“
VOCATE THE EXPOSURE OF
CHILDREN TO MEASLES *TO
HAVE IT OVER". THIS IS
HIGHLY DANGERDUS

IN YOUNG
CHILDREN...

Repeateo attacks
OF TONSILLITIS MAY BE

FOLLOWED BY RHEUMATIC
FEVER, AND DAMAGE TO
THE HEART WHICH IS
INVOLVING SOME
SLIGHT DANGER/J

ką

Many INDUSTRIAL
ACCIDENTS ARE DUE TO
FATIGUE AND BRAIN FAG
CAUSED BY OVERVTORK
ANDTOO LONG HOURSMEN WHO VVORK ABOUT
DANGEROOS MACHINERY
SHOULD HAVE AS
SHORT HOURS AS
POSSIBLE, CON“
SISTENT" VVITH
GOOD MANAGEMENT/

DRAUGAS
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SNIPO TĖVAS KALTINAMAS

KELIAUJAM 1 BRAZILIJA, PRIEŠO SUBMARINAMS JUROSE SIAUČIANT
•'/T

V»»

*
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TAUTOS

(Gaida kaip “God Bless America“)

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

P.

Laimink tėvynę mūs. Dieve brangus:
Lai Lietuva laisva būva:
Te jai šviečia saulutė ir dangus
Nuo Klaipėdos, lig pat Vilniaus;
Nuo Palangos l g Seinų:
Laimink tėvynę mūs, krašta dairų.

Ragažinskas

Trinidad salos yra nusku
rusios, be medžių, plikos uo
7. Budėjimo ir nemigo
los. Tačiau jos vertingos dėl
naktys
Prie Trinidad salų laivas gausių aliejaus šaltinių ir
stovėjo visą parą. Pasiėmė savo geografinės padėties.
Ginkluotam keleivinių! ar reikalingos žaliavos, prie Dėlto č a sąjungininkai laiprekybiniam laivui submari mūsų kompanijos prisidėjo ko stiprų laivyną ir aviacinai pavojų sudaro tk nak dar bent desėtkas keleivių.1 ją.
ties metu. Dieną jų nebaisu. daugumoj argentiniečių. Iš
Kai atsisveikinom Trini
Jei submarinas plaukios van čia pat turėjau progos pa dad buvo vidudienis. Laivas
dens paviršiuje, tai pama leisti laiškus Amerikon ir pilnu greičiu leidosi atviron
tęs Laivas pavaišins jį pa- Brazilijon, Siunčiau oro paš- vandenynan. Krantai bema
trankų šūviais. O antra, tor- tu. Bet aš Laivu daug grei- tant pranyko iš akių. Kartu
peda toliau kilometro jau i čiau pasiekiau Sao Paulo tai buvo ir pabaiga pavo
nebepavojinga.
Didžiausia miestą — mano kelionės tiks jingosios zonos. Artinomės
submarinų silpnybė yra, kad lą, negu laiškai oro paštu. prie šiaurinių Brazilijos kra
jie būdami pasinėrę vande Juos adresatai tegavo tik ntų. Tačiau sąjungininkų
nyje negali torpeduoti lai- po kokių dviejų savaičių sargyba čia labai budri. Per
vų. O iškilti paviršiun rei- man grįžus. Trinidad yra keletą valandų pro mūs Lai
kia keletos minučių Laiko, svarbi sąjungininkų Laivyno vą pralėkė bent keliolika lėk
Per tą laiką jis gali būt ir aviacijos bazė. Tik aplin tuvų. Nors karo metas, ta
ginkluoto laivo apšaudytas kui apsidairius, prie greti čiau Atlantas pilnas laivų,
ir nuskandintas. Daugiausia mųjų salų plaukioja nema daugumoj prekybinių. Ir jei
laivai būna torpeduojami žiau pusšimtis įvairaus tipo priešo submarinai kasdien
nakties metu. Todėl nakties J kariškų laivų. Mūsų laivas nuskandintų ne po kelis, bet
metu ir laive yra daug bau- į buvo sustojęs arti tos vie-, po keliolika, nebūtų nieko
giau negu dieną.
tos, kur priešo submarinas nuostabaus, nes pasirinkiKelionės metu pora kartų prieš keletą dienų buvo nu- mas labai didelis. Toli ne
buvo gauti pranešimai apie skandinęs pora laivų ir du reik ieškoti. Kur tik plauksi,
nuskandintus laivus ir tai apdaužęs. Apie tai tą dieną skersai, ar išilgai Atlanto,
tose vietose, kur mums tuo rašė ir vietinė anglų spau įvairiomis kryptimis, maty
si plaukiančių Laivų.
pat momentu reikėjo pra da.
plaukti. Žinojom, kad ten yra submarinų. Tik buvo ne
žinia, ar išvengsim jų tor
pedų. ar ne.

(Tęsinys)

Tauta mūs nepražus, vėl laisva bus;
Jei tarp mūs visų lietuvių,

8. Trinidade stovėjom
visą parą

Karšta tėvynės meilė nežus.
Tad, į kovą broliai stokim;
O tėvynė laisva bus:
Dieve Laimink mus ir mūsų namus.
Lictuvytis
»i

LEIS SHAREOUR CARS
AND SPARE
OUR TIRES
«•

l "'Draugas”
.ce^uotoi
Hans Max Haupt (kairėje), tėvas vieno sabotažninko,
kuris teisiamas Washington, yra kaltinamas federaliniame teisme, Chicagoje, kad jis padėjo priešo agentams. De
šinėje Deputy U. S. Marshall Steve Muchowski.

Per Penkis mėnesius grįžo vo tikrai mano motinos ir
atgal į Čikagą. Gi š. m. birž. dėdės kun. P. Prunskio pa
8 d. gavau iš Biysko lašką rašai. Pavaizdavimui, kaip
išsiųstą paprastu paštu š. tos operacijos vyksta sumi
m. kovo 14 d. Ant voko ge nėsiu vieną pavyzdį: 1941 m
rai yra uždėti ir rusišką ad spalių mėn. 7 d. išsiunčiau
resą, nes smulkūs Sibiro val savo motinai į Sibirą 75 do
dininkėliai nevisi mūsų raš lerius. Lapkričio mėn. 21
tą suskaito.
dieną gavau iš jos telegra
4. Telegramomis palaiky mą, kad pinigus gavo. 1942
ti ryšį patogiausi, tik jos m. sausio 21 dieną Amer.
perbrangios. Laiškas-teleg- Expr. Comp. atvirlaiškiu
rama (NL — Night letter) pranešė gavusi iš Rusijos
į Sibirą kaštuoja netoli 4 žinią, kad motinai pinigai
.
..
, , ,v. . dolerių (už 25 žodžius), at- įteikti. Š. m. gegužės mėne
sio pabaigoje gav'u rusų
pūtį daugiau kaip 5 doleriai.! Lanko Dlia Vnešnei Torgovli
Taip kad telegrama su at- (Maskva, Neglinaja 12)
kolkas nėra jokios galimy- 'sakymui kaštuoja apie 10 do “raspiską” — kvitą su mo
bės atgabenti į USA ištrem- lerių. Jas gerai persiunčis tinos parašu, kad ji už 75
tus į Rusiją Lietuvos pilie- RCA. Tai radijo telegramos dolerius gavo 397 rublius 50
čius. Kas kita su lietuviais, Jų turinį telegrafuoja į New
Amerikos piliečiais (buvo ir lorką, paskiau per radiją
(Nukelta į 6 pusi.)
perduoda į Maskvą ar Kuitokių tarp tremtinių).
byševą, o vėliau persiunčia
3. Nėra jokių tikrų galimy
adresatui. Arba galima te
bių paieškoti, kur yra ištrem legramas pasiųsti tiesiai —
tieji žmonės (kur gyvena, telegrafo kabeliu per Westkoks adresas). Kol kas bol ern Union ir tam panašiai.

AR GALIME SUSISIEKTI IR PAGELBĖTI SIBIRAN
IŠTREMTIESIEMS

Kai laivas plaukia pavo
....
jingomis vietomis, tai tuoj
gali pastebėti ir iš laivo įgulos laikymosi. Tas naktis
visi būna pastatyti ant ko Daugelis sielojasi mielais,
jų budint per visą naktį. Kai Sibiran ištremtaisiais lietutą matai ir jauti tai net ne viais, norėtų jiems kaip pajauku darosi. Tokiomis nak dėti, bet nesuranda būdų.
timis miegas visai neima. Turėdamas ten ištremtus tė- i
Tik lauki kada čia torpeda vus ir daug kitų artimų žmo
pykštels į laivo šoną ir reiks nių daug laiko padėjau vi
šokti vandenin. Baimės ir sokioms galimybėms išaiš
nerimasčio apimtam tenka kinti. Tuo reikalu esu krei
praleisti visą naktelę. Kai pęsis į kai kuriuos Ameri
jau eini gulti, tai drabužius kos senatorius ir kongresir batus taip jau tvarkingai manus, į Department of Just
ir patogiai susidėstai, kad ice, į Department of State,
per keletą sekundų galima Department of Labor (imi
būt galima apsirengti. Nak gracijos skyrius) Vašingto
tį akis nesudėjus, dienos ne, į Amerikos Pasiuntiny
miegas būna labai saldus. bę Kuibyševe, į National
*
Laivui skęstant kartu su Catholic Welfare Conference,
savimi norisi šis tas ir sa per vyskupą Bučį į Vatika
vo “turto” išgelbėti. Pirmoj no sluoksnius, per mons.
eilėj dokumentus, pinigus, Kaczynskį į lenkų pasiuntilaiškus ir dar vieną kitą nybę Kuibyševe ir į lenkų
smulkmeną. Šiuos visus da-į konsulatą New Yorke bei
lykus pasiėmiau su savimi. Poliah Amer. Counc’l, į mū-

- Kaip su jų atgabenimu Amerikon? - Laiškai, (sakymas brangesnis -1™telegramos, siuntimas pinigų ir siuntinių.

ševikai nė Amerikos Raudonajam Kryžiui neleidžia tais
reikalais pasitarnauti. Eilės
tremtinių adresus sužinojo
me tik tada. kai jie patys
telegramomis ar laiškais pra
nešė. Atrodo, kad adresų kas
kart daugiau turėsime, nes
vis nauji tremtiniai iš Sibi
ro kreipiasi į tuos Ameriko
je gyvenančius, kurių adre
są Sibire turi. Matyt, kad
tremtiniai iš vieno lagerio
susisiekia su kitu, dalinasi

Ir Ui nekiseniuoee laikiau, 8ų paaiuntinybea Vakingto- i žinioraia apie giroine. Ame.

bet tarp marškinių. Mat iš
iš ne
ne ir
ir Londone,
Londone, mūsų
mūsų konaukonsu
kišenių gali iškristi, o kai latą Čikagoje, į Raudonąjį
apsivelki dvejus marškinius; Kryžių, World Tourists, žoir diržu susijuosi, tai gali- j džiu — visur kur tik buvo
ma daug saugiau bet ką sau galima.
Rezultatai tokie
goti tarp marškinių. Pora
neramių naktų šia priemone
1. Rusai jokiu būdu neiš
naudojausi.
leidžia išvažiuoti iš Rusijos,
Neramiausia naktis buvo buvusiems Lietuvos pilie
plaukiant pro Barbados, S. čiams, dabar ištremtiems į
Sibirą.
Lucia, ligi Trinidad salų, nes
2. Amerikos įstaigos rodo
buvo žinių, kad čia subma daug prielankumo ir susido
rinai smarkiai veikia.
mėjimo. Neatsisako duoti vi
Kaip toli nuo kranto plau zų įvažiavimui į USA. Tuo
kiama, laivo vadovybė nesa reikalu dabar tenka kreip
tis ne į USA pasiuntinybę
ko. Paslapty niuo keleivių
Kuibyševe, o į State Deparlaikoma, kad priešo subma-1 tamentą. Tačiau dėl aukšrina i nesužinotų pasirinktų
plaukioti laivo kelių.

čiau minėto rusų nusistaty-

i________ JJti.■

MALDA

iPfltMK

Telegramos galima siųsti tik
,ų kalb, jr ccnloriui rei.
kig paduoti sav0 vardg -r
adresą Laiskas _ ulegra.
ml „ Rusijoa ateina gana
grcit _
porl djenų Daž.
niausią jos persiunčiamos
naktimis. Dėl karo siuntimas
telegramų irgi pasunkėjęs.
Telegramą priimančios agentūros paprastai nesiima
atsakomybės ar telegrama'
bus perduota ir ar gavėjas
galės Vpasinaudoti
apmokėtu
P“‘™‘ 2
““ 1
atsakymu. Viskas

siunte-

rikoje ir godžiai laukia laiš jo rizika. Tačiau paprastai
kelių ar telegramų.
viskas gerai išeina — gan- j
3. Laiškai iš Rusijos atei na telegramą ir atsiunčia at
na ir į Rusiją nueina, tik ne- sakymą. Aš pats iki š. m.
▼isada jie adresatui (trem birž. 26 dienos esu gavęs iš
tiniui) įteikiami. Iš prakti Sibiro 12 telegramų.
kos pasirodė, kad bene ge
5. Pinigus priima persiųs
riausia yra siųsti registruo- ti įvairios agentūros. Kelis
tus laiškus. Kokia kalba laiš- kartus s'untęs pinigus esu
kai rašyti — atrodo ne tiek labiausia patenkintas Ame
svarbu, pav., aš rašiau mo rican Expre8s Company (180
tinai vieną laišką rusiškai, N. Michigan Avė., Chicago,
ir laiškas iš Barnaulo buvo III.) patarnavimu. Jie turi
grąžintas, tuo tarpu pats is savo atstovybę Rusijoje, atS biro nuo savo artimųjų e- virute praneša kai adresasu gavęs kelia laiškus rašy- tas gavo pinigus, o vėliau
tus lietuviškai. Manasis oro pareikalavus, prisiunčia ir
paštu išsiųstas laiškas 1941 kvitą — rusų įstaigos lapem. rugp. 28 d. pasiekė Bar- lį su gavėjo parašu. Tokius

"DRAUGAS"
Ir Šiais Metais Spausdina

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

1943 M. KALENDORIŲ
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
KALĖDOMS.
Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
mus į “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (14 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 ir gi
visiškai naujas!

$1000.00 U.S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniką
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
VYTAUTO

PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)
Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų surpryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

naulą tik gruodžio 31 d. (to- kvitus esu gavęs, ir iš rink*

mo ir kitų karo aplinkybių kia pašto antapauda), ir dar rsščio pažinau, kad tai bu*|

j?

D R A C G A S

e

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Geri žmonės geriį
darbų niekad
nepamiršta

Metinės

kurios įvyks liepos 26 d., Sv. bor Gary

čių mylimas klebonas a. a.
kun. P. Vaitukaitis. Parapi
jonai užprašė sudėtines šv.
Mišias su egzekvijomis Šv.
Juozapo bažnyčioje 8 vai.
ryto. Visi velionio pažįsta
mieji ir prieteliai prašomi
pasimelsti už jo sielą, o kas
gali atvykti į pamaldas.

Kas girdėt
So. Chicagoj
Piknikas pavyko

A. a. Jonas Aukškalnis
mirė liepos 26 d. 1941 m.,
pergyvenęs 63 metus. Palai
dotas Šv. Kazimiero kapuoMan teko
i se. Chicagoj.
klebonauti ŠŠ.
Jo brolis J. Aukškalnis,
Petro ir Povi
plačiai žinomas “Draugo” alo parap i j a i,
gentas
met'nėms sukaktu
Grand Rapids,
vėms paminėti daro velionio
Michigan, nuo
atminimą Šv. Kazimiero baž
1918 i k i 1925
nyčioje liepos 25 d. 8 vai
m. rugpiū č i o
Kun. A. Fh'ksnis
ryto. Kitos šv. Mišios bus
mėnesio.
Klebonaudamas su gera laikomos Detroit, Mich., Šv.
širdžiais parapijonais pasta Jurgio bažnyčioj.
tėm naują gražią bažnyčią.
Giminės, draugai ir pažįDabar klebonas kun. J. Lap stamieji, kurių velionis daug
kus su parapijonais rengia turėjo ir jo brolis taip pat
man jubiliejines iškilmes, daug turi Chicago, Ind. Harcity it

Penktadienis, liepos 24, 1942

rengimą rugpiūčio mėnesį,
parapijos sode. Dieną vėliau
paskelbsime. Vyrai, nepasi
duokite! Valio! dirbkim vi
si.

Liepos 19 d. parapijos dar
že šv. Teresėlės Sodalicijos
Padėka
piknikas visais atžvilgiais
Šiuo dėkoju dr. Jenkins už
pavyko. Dievas davė gražią
sėkmingą operaciją ir už la
dieną, o kleb. kun. V. Čer- Vardinės
bai gerą priežiūrą ligoninėj
nausko nepaprastu pasidar
Liepos
26
d.
pripuola
šv.
ir namuose.
bavimu, parapijonų ir sve
Or.os.
Taigi,
raporteris
svei

čių roselandiečių, brightonDėkoju šv. Bernardo se
parkiečių ir iš kitų koloni kina visas mūsų parapijos selėms ir slaugėms už jų
jų atsilankusiųjų ir dosnu Onas, Onytės ir linki sveika malonų patarnavimą.
mu, parapijai padaryta pel tos ir laimės sulaukti daug
Dėkoju Moterų Sąjungos
no $425.00. Visiems-oms nuo linksmų vardinių.
20 kuopai už užuojautą ir
j šv. Vardo dr-jos
širdžiai ačiū.
dovaną.
parengimas
Nepaprasta dovana
Dėkoju giminėms, draunug rsti, kad Šv. Var
Kaip jau buvo skelbta, kad doTeko
dr-jos vyrai nenori pasi- ' £ams
pažįstamiems už
lalėjimui aukojo plačiai duoti Šv. Teresės Sodnlici- i lankymą.
žinomas dosnus baldų krau
.
J. Barkauskas
...
.,
..
I
jai.
planuoti pa

buvęs savininkas Alex Ali ;J Jie rpradėjo
j r
c

GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
Piknikas pavyko

kimasi, kad ir piknikas duos
gerų sėkmių.

Šv. Kazimiero parapijos
piknikas 12 d. liepos praėjo
su geriausiu pasisekimu. Gra
žus oras sutraukė gražų bū
rį žmonių ir davė parapijai
pelno. Praeitą sekmadienį
klebonas kun. J. Martis dė
kojo visiems už paramą ir
pasidarbavimą.

Moterų legijonierių
piknikas

Buvo praeitą sekmadienį
taip pat parapijos darže. Pel
nas ėjo pusiau su parapija.
Sėkmės dar nesužinotos. Gal
iš komisijos kas vėliau pa
tieks platesnį pranešimą.

Korespondentė

Klūbo piknikas
Liepos 26 d. bus piknikas
Lietuvių Politikos ir Pašal
pos klūbo parapijos darže.
Klūbas yra turtingas ir
skaitlingas nariais, dėlto ti
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Vykstame abu su kun. dr.
Phone
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Household
i
A. Deksniu. Geri žmonės ge vauti ir Mišių šv. aukoje.
So. 52nd
CICERO
UFLF VVANTED — MOTERYS
Brush Outfit”. Laimingieji
rų darbų nepamiršta ir po
SYKORA
MAŠINŲ OPERATORES Ir RAN
Koresp.
“DRAUGO”
453
Avenue
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
buvo kun. P. Cinikas, MIC..
16 metų, nes jau tiek laiko
tyrusios ar nemokančias Išmokinsim.
DARBŲ
SKYRIUS
R E A L T O R
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus.
“Draugo” adm. ir M. čičkepraslinko r.uo pastatymo
Atsišaukdamos kreipkitės prie BO
RAS PALUTSIS. ant 4-to aukšto
vičienė.
-DRAUGAS” HELP VVANTED
bažnyčios Grand Rapids, Mi- išvyko į kariuomenę
Rekomenduojame Jums Sekančias Nuosavybes
VDVEHTISING DEPARTMENT
M. BORN & CO.
Kaipo Tikrus Bargenus!
ch'gan.
Harry S. Sinclair Jr., sū- Į Nuoširdžiai ačiū
127 No. Dearborn Street
1000 VV’est Adams Street
Tel.: RANdoLoh 9488-9489
Ilgai Nelaukite! — Matykite Juos šiandien!
BEAUTY OPERATORE reikalinga.
.. Telaimina Dievas jų gra- ,nus milijonieriaus, išvyko į , Negalime praleisti neiš“Ali around” patyrimo Ir gerai mozias
pastangas.
Daugiau
pa__,
HELP VVANTED — VYRAI
SEKMADIENIAIS UŽDARYTA VISĄ DIENĄ
l-anti '’flnger travc" darbą. Galima
v ~
..
r [Dėdės Šamo kariuomenęI reiškę padėkos žodžių kledirbti pilna laika ar trumpomis va
rašysiu sugrįžęs.
DIE MAKERS
landomis. 1135 I5RYN MAVVR AVE.,
Harry S. Sinclair yra vedęs
šv Vardo dr.joa na
NUOSAVYBĖS CICERO MIESTELYJE
$1.40 Į valandą, su užtenkamai "over U-l. IAlNglsecIi 8241.
Jubiliatas kun. A. Deksnis įr turėjo gerą gyvenimą.
" Turi būt Ist class.
riams, komitetui ir Sodai, time.UNITED
49th Ave. nr. 21st St. — 5 Ir B kamb. mūr..................................................... $8,400
REIKALINGA moteris ar m«rg na
SPECIAI.TIES CO. ,
2 3rd St. nr. 54th Ave. - - 6 Ir 6 kambarių ..................................................... $5,700
pr
e
abelnų
namuose
darbų.
Taipgi
cijos narėms, už pasidarba
9705 Cottncc Grove.
51st Ave. nr. 19th St. — 5 kamb. mūro bungalow ......................................... $7,100
reikalingos ir V iterkos. Atsišaukite
na telegrama pranešė, kad vimą, už dovaną ir pasidai
DEL SUSISIEKIMO SU
56th Ave. nr. 18th St. - - 6 ir 6 kamb. mūr............................................... $10,900
J BIG TREE INN, ant Arche • Ave.
25th St. nr. 54th Ave. -— Storas Ir 3 fletai. mūro .............................. $12,800
REIKALINGI.
‘IRON VVORKER" ke io, 4 blokai j vakarus nuo Keane
TREMTINIAIS
siuntinį gavusi. Taigi siun bavimą, taipgi visiems sve PAGELBININKAI lr
54th Ave. nr. 32nd St. -— 5 lr 5 kamb. mūro ............................................... $5,900
Ave., VVillovv Springs, 1111., telefonas
57th Ave. nr. 13th St. — 4 ir 5 kamb................................................................ $5,700
Atsišaukite j —
WILLOW
SPRINGS
1018.
tinys ėjo visą pusę metų ir čiams iš įvairių kolonijų ii
25th St. nr. 54th Ave — 4 Ir 5 kamb................................................................ $5,450
(Atkelta iš 5 pusi.)
E. M. WEYMER CO..
68th Ave. nr. 18th St. — 5 kamb. mūro bungalow .............................. $7.900
VIETOS dabar atdaros NURSEMS
2820 West Grand Avenue
pats persiuntimas beveik dvi mūsų parapijos moterims,
$7.500
PI. nr. Cicero Ave , — 5 ir 6 kamb. mūro ................................. ..
Gimdymo
kambariuose
’
Obstetrlcal
”
kapeikų. Pinigai išmokėti gubai kaštuoja tiek, kiek
53rd Ave. nr. 35th St. — 5 kamb. mūro bnngalow .............................. $0,150
aukšte.
Abelnos
slaugių
pareigus,
ma

ir DIE MAKERS reikalingi su
2 ist St. and 50th Court - — 4 apartmental, mūro. kamp............ Prlenama kaina
kurios aukojo: V. Baltuškie TOOL
“mold maehlne” patyrimo pageidau lonios sąlygos, gera alga. Matykite
lapkr. 18 dieną.
daiktai.
Superintendent
of
Nurses
—
Gera proga tinkamiems vy
nei, Gedrimienei, V aluckie- jami.
rams dirbtuvėje 100% karės darbų EDGEWATKR HOSPITAL. LONgNUOSAVYBĖS BERVVYN
Lenkai yra sudarę sutar nei, Vasiliauskienei, živat- srityje.
Už pinigų persiuntimą (25
Atsišaukite prie Mr. VValter. bcacl) 4242, — 5700 N. AslUand.
Į Vesley Ave. nr. 38th St. — 5 kamb. bungalowt 1 m. senumo.............. $7.600
šaukdami — VIR<Iar 50 dolerių) reikia mokėti tį su rusais ir laisvai (kiek kauskienei, Šeštokienei, Gu supertntendent,
n la 1900.
' Gunderson Ave. nr. 19th St. — 6 lr 6 kamb. mūr.
.............. $13,950
SKALBYKLOJ PROSYTOJA
Harvey Ave. nr. 33rd St. — 4 ir 3 kamb.......................................................... $4,300
Vieta dėl moteries skalbykloje, proS dol. 15 ct. Persiunčia ka tas karo sąlygose galima) daitienei, Snarskienei.
Ridgeland Ave. — mūro duslez. 5 ir 5 kamb. 2 m. senumo.............. $13.500
CABINET MAKERS ir ROUTER syti uniformas. Atsišaukite į Employ! Oak Park
Ave. nr. 32nd St. — 3 mūr. štorai ............................................. $8,500
HANDS reikalinga. Atsišaukite prie
ment ofisą, 4-tame aukšte — nuo
beliu (telegrama).
—
siunčia visokius siuntinius į
Grove Ave.
nr. 36th St. — 6 kamb. mūr. bungalow ...................................... $8,250
BUTLER SPECIALTY CO.
9:30 vui. ryto iki pietų.
Riverside Drive ir Kenilworth Ave. — kamp. residencįja. ...Prlenama kaina
Randasi ligoninėje
j
Sibirą.
Tas
operacijas
<atlie8200 So. Chteago, IU.
East
Ave.
nr.
18th St. — Graži mūr. bungalovv ........................................ $9.950
VVIEBOLDT’S
Tremtiniai prašo pinigų.
Oak Park
Ave. nr. 31st St. — 6 kamb. residencija ............................. $7.500
!
ka
Bank
Polska
Kasa
OpieAslUuul, Monroe aml Ogden
Ig. Zivatkauskas, sena*- REIKAŲINGI, PATYRUSI “COPKenilworth Ave. nr. 38th St. — 5 kamb. mūr. bungalow .............. $7,900
Tačiau rublio perkamoji ver
PERSMITHS” Ir PAGELBININKAI
Stanley Ave. nr. Oak Park Ave. — Mūr. biznio nuosavybė .............. $4,800
ki,
S.
A.
(Bank
P.
K.
O.),
parapijonas, praeitą antra dirbti prie "steum jaeketed” katilų.
tė gana žema, būtų daug ge
PATARNAVIMAI
I
agency
903
Broadvvay,
New
dienį sutiko nelaimę dirb PHONE — VAN BUREN 1382
NUOSAVYBĖS CHICAGOJE
riau, kad šalia pinigų pa
DIAMOND
POINT
SAVV
York,
City,
Tel.
Algonąuin
GAGE
MAKERS
tuvėje: sužeidė koją. RanKedvale Ave. nr. 30th St. — 5 ir 5 kamb.......................................................... $3,200
siųstume ir siuntinių.
Gera proga, geriems pirmo kieso
14th Place nr. Ashland Ave. — 4 ir 4 kamb.................................................... $1.700
FILING VVORKS
4-8962).
Jie
už
persiuntimą
\jasi
So.
Chicago
ligoninėje.
"Precision Gage Makers”. $1.70 J
California Ave. nr. 21st St. — Mūr. biznio nuosavybė ................................. $4,400
6. Siuntinius į Sibirą pa
valandą duodama kaipo pradinė alga.
Taisome visokius piūklus. Talsymar Albany Ave. nr. 25th St. — 3 fletai, mūr............................................................... $5,600
vakarais nuo 6:00 iki 8:00 naminių plūkiu, tai mūsų speclaly
Christiana Ave. nr. 30th St. — 2 budlninkai
.................................................. $4.300
siųsti daug sunkiau, negu 11 svarų siuntinio
. ima. 2. ’ Pažįstamieji prašomi ligonį Atsišaukite
valandos.
Kolln Ave. nr. 24th St. — ( karnai. cottage ........... ..... ................................... $4.650
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue*
...
o
j
dol.
50
ct.,
o
už
siuntini
iki
aplankyti.
Gi
Ignotui
linki

VVOLVERINE TOOI- ENGINEERING kainavimo sąrašo.
Cermak Road nr. Pulaskl Rd. — 2 fletų ....................................................
$4.800
pinigus. Amerikos Raudona-_
„
Kedzie Ave. nr. 24th St. — Mūr. biznio nuosavybė .................,....
$6,500
AND MANUFACTURING CO.
v
..............
...
22
svarų
ima
4
dol.
PaprasPrisiųskite piūklus paštu "parcei
me
greit
pasveikti.
Hamlin Ave. nr. 18th St. — 7 kamb. mūr.......................................................... $2.800
jam Kryžiui šioje srityje . . J
.
.J.i. f, .
931 W. North Avenne
post.”
Bell Ave. nr. 34th 8t. — 4 ir 4 kamb. mūro .................................................... $4.300
- ,tai dar reikia, pridėti doleri
Spaulding Ave. nr. 26th St. —- 6 Ir 6 kamb. mūro .............................. $6.200
bolševikai neleidžia pagelbe-' „
, ,
~
. „ Parvyko atostogų
28 NO. LOOMIS STREET
paieškomas Šoferis
Shelby Court nr. 19th St. — 6 fletų ......................................................... — $3,600
x.
tz- i
xxx
uz
perpakav:mą.
Siųsti
galiTEL. MONrue 1897
“
DRAUGUI
”
reikalingas
šoferis,
ku

Adams St. nr. Kostner Ave. — 6 ir 6 kamb. mūro .............................. $6.500
ti. Kiek as žinau, siuntinius
v.
ris vežotų laikraščius. Būtų galima
Mlllard Ave. nr. 24th St. — 7 Ir 7 kamb. mūr.............................. Prlenama kaina
P.
M.
Judvičių
dukrelė
.j „
ma
drabužius
(ne
šilko),
net
suderinti
pareigas
su
kitu
darini,
Fiournoy St. nr. Ashland Ave. — 6 fletų mūr.................................................... $5,300
Rusiją priima tik dvi kom.
.
W A N T E D
TO
BUY
fciuikite
—
CANAL
8010
arba
kreip

Maplewood Ave. nr. Division St. —- 6 fletų mūro .................................... $8.100
panijos Nevv Yorke: Kous- Iri
i“ Pne
P"’ Stanislava parvyko namo a- kitės { 2334 So. Oak'ey Avenue.
Pulaskl Road nr. 18th St. — 2 fletų mūro ..................................................... $4.800
Wanted
For
Immedlate
Ūse
Free38th
St. r,r. Ashland Ave, — 3 fletų mūro
............................................ $3,850
miekoff PM and Sons. 252 ,dėtaa “Meanerių" lapelis, tostogų. Ji lanko Šv. Pran
PAIEŠKOMAS VAIKINAS
Cuttbig Screw Steel
15th St. nr. Kedzl^ Ave. — '9 kamb. mūr. rezidencija......................... $4.850
vaikino keltoms va
17-64 ln. hexagon; 3-8 ln. hexagon:
W. 55 St. ir World Tourists. |kad isvalyt1' «aI,nla slų8tl ciškaus akade m i j ą Pitts Reikalaujama
landoms kasdien "DRAUGE”. Būtų
7-16 ln. hexagon; 7-8 ln. round and
burgh,
Pa.,
yra
darbšti,
pa
vaistus
ir
kenuotą
(ar
šiaip
gerai, Jei gyventų West Sldė apylin
hexagon; 1 in. rounds. hexagon and
Inc., 1123 Broadvvay, corner
2411
kėje. Saukite — CANAL 8010 arba
Phone
Also other bars ranging from
vyzdinga mergaitė. Rudenį kreipkitės | 2334 So. Oakley Avenue. square.
gerai
supakuotą)
maistą.
17-64 ln. to 2(4 in. round and hexa25 St. (Plačiau apie tų fir
gon: ai o bar brass 7-16 in. hexagon
So. 52nd
CICERO
SENYVAS ŽMOGUS
and other slzes. Call —
S
Y
K
O
R
A
mų patarnavimą buvo rašy-, Tačiau lenkų įstaigos te- vėl grįš akademijon tęsti REIKALINGAS
vairuoti karą mažai šeimai sekmad.
STF,WART-WARNER
CORP.,
ir retkartais vakarais kitomis u.enoU "Drauge” 1941 m. nigs. I
tik 8aTO pilie{ius- mokslą.
Avenue
453
I.akc Vlew 6000, Purchaslng Dept.
mis. Už patarnavimą yra duodama
veltui
gružus
kambnrvs
pagyveni

R E A L T O R
10 d. Nr. 211, pusl.5). Pe- kitiema aakosi negal> paUr’ Mirties sukaktuvės
mui. Atsišaukite sekančiu adresu:
PARDAVIMUI
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA
. rugsėjo
-• men.
- no
nutartis
,6541 S. CAMPBELL
v E., teieiorei tų metų
20 nauti,
„
, neleidžianti.
,
Rugp.
18
d.
sueina
keturi
I
nūs
FROspect
2268.
I
SOUTH
SIDE
HAMBURGER
8ANDu m
-x p.a-, Suprantama, kad tas nekliuKur jūs rasite geresnius bargenus? Palyginkite mūsų
| WICH SHOP PARSIDUODA. Veikd., per xir
World
Tourists
metai, kaip mirė sočikagie
i įloję vietoje. Moderniškas mūrinis kainas su kitų ir persitikrinsite sau, kad mes galėsime jums
...
xj u xi-x
do
pasiųsti
siuntinius
tiems
siunčiau drabužių ir k 11 ų
' namas, pilnas Jrenglmas. Lotas yra
lietuviams, kūne yra buvę
I 50x126 pėdų. Nuosavybė ir biznis 3utaupyti DAUG laiko ir pinigų.
labai prieinama Vaina parduodama.
smulkmenų siuntinį (S vipiliečais, pvz., gy- pavardės ir daugelis kreipia- Rheumatic Happy; I Savininkas
pašauktas i kariuomenę,
-----so 11svarų)
svarų) į 1Sibirą.
Sibirą. Patys
Patys ,
L.. ?
. ’. P ’ V ai dėl tremtinių gyvenamų
j Pašaukite sekmad. REPublic 3286,
MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE!
į šiokiomis dienomis REPublic 0475.
daiktai kaštavo 13 dol. 27 ve”« Vllnlaua kraSte' 0 da’
Relieves
Pain
Quick
vietų į redakciją. Mes tetu
27 metai kaip real estate biznyje. John O. Sykora
ct., o persiuntimas (muitas. bar i4tremti * Sibir*'
ofisas
yra vienas iš moderniškiausių, progresyvinių, įrime kelias dešimties lietuDab&r yra spausdinami vių tremtinių adresus, kitų
apdrauda) net 21 dol. 89 ct.
tekmingųjų ir atsakamingųjų ofisų Illinois valstijoje.
Archer Ave. kelio. 4 blokai Į va
karus nuo Keane Avenue, Wtllow
Š. m. kovo mėn. 14 d. moti- ‘Drauge” lietuvių tremtinių mes nežinom. Tremtinių rei
Springs III.. Telefonas — WILLOW
Priklauso prie: Berwyn-Cicero Real Estate Board. III.
Association of Real Estate Boadrs; National Association
kalais patariame kreiptis į
Jr
of Real Estate Boards ir Chicago Board of Underwriters.
Amer'kos Raudonąjį Kryžių
Ko tu nesukrovei savo
GERKIT TIK GEK^ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
SEKMADIENIAIS UŽDARYTA VISĄ DIENĄ
jaunatvėje, kaip gi rasi se
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė Washington.
K. J. Prunskis
natvėje? (Ecl. 25, 5).
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
Geras išauklėjimas atida- Išviršinis švarumas yra
no N1CCTAR. gis Alus yra pagamintas iš importuotų
re visas duris. (Moltke).
vidujinio tyrumo laidas.
pirmo* rūšies produktų
Kas gėdisi viešai išpažinti
Linksmumas, saikingumas
savo tikėjimą, tas jan ne ir ramumas kiekvienam gy
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
krikščionis.
dytojui uždaro duris.
Taapyktt apaaagotoj |ntalgoj, kad ažtlkrlntl aavo ateit). Apart ap
DISTRIBUTOR
draudos maa turime didžlauni atsargoa fondą visoj IllinoiH valstijoj
f
OF
Duodam paskolas už 4V?% ir aukščiau
MEKANIKAI.

12th

A

Thousands who miffered from the torturing
pains of rheumatism. sciatica. lumbago, neurąl<ia .nd neurit»-sre certainly hsppy over
their discovery of NURITO. Now they hava
found ■ quick-acting formula svhich speedily
relieves thOM ezhausting muscular aclies and
pains. NURITO is trustworthy and dependable
—contains no opiates. If you want to feel again
the joy of relief from pain—so you can work in
peace «nd sleep in comfprt—be wise and try
NURITO undėr this ironclad guarantee. If the
very first three doses do not relieve that cruel
pain to your satisfaction—your money vvill be
refunded. Don’t sufler. Ask your druggist today
for NURITO oo this guarantee.
4T.N.G.J

PARSIDl’ODA "ROAD HOUSE”. —
Getą biznio vieta ir gera proga. Atatšaukite
J
BIO
TREE
INN.
ant
'

SPRINGS

1069.

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

STANDARD FEDERAL SAVINGS

BEERS

AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

Suplanavai Atostogas ?

Praleiskite Jas Ant Michigan Ežero Kranto —

JARUSZ'S

VACATION PARADISE

Jaatin Maeldeaieh, Prea. and Mgr.

Urmo (ivholesale) 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

4192

ARCHER AVENUE

Tel. VIRGINIA

1141

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

VILOJE

Central Avenne, Beveriy Shores, Ind.
D.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. W«d. 9 A. M. to 12 noon. Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.

C.

KAMBARIAI — VALGIS — REFRESMENTS.
D£l Sąlygų Galima PaAauktt Telefono —
MICHIGAN CITY 2700—S.

J

DRSrOSB

Penktadienis, liepos 24, 1042

7

X ALRK Studentų ir Pro
X A. a. Elenos Radaus- j mytę Rumšelienę Wisconsi- tolių prieglaudai padarė iki
fesionalų Sąjungos seimas kienės laidotuvės iš Šv. Jur no valstybėje.
$200. Tai skaudu visiems,
šįmet bus šaunus. Jau gau gio bažnyčios įvyks rytoj,)
kurie daug veikia ir aukoja,
Liepos 14 d. paminklinėje ras, Margučio choras ir ki
tos
seimui
vėsios
patalpos
X Kicna Ivanauskaitė, kad statybos darbas eitų
liepos 25 d. Vėlionė paliko
Dariaus-Girėno svetainėje į- ti.
Morrison
viešbutyje
rugpiū

duktė
žinomų Dievo Apvaiz pirmyn.
dukteris: Pauliną Baltutie-j
Taipgi susirinkimas nuta
vyko Dariaus-Girėno Pamin
čio 1 ir 2 dienomis. Visi Chi nę, Emiliją Eude'k'enę ir O. dos parapijos ir kilnių or
klo Statymo Komiteto ir sy rė, kad jei kurios draugijos
X Tila Grigclaltis, 1524
cago profesionalai kviečia ną Biežienę, taipgi du sū- j ganizacijų rėmėjų P. ir J.
kiu draugijų ir organizaci mano padėti tą dieną vaini
mi dalyvauti seime ir šei nūs: Joną ir Leoną.
Ivanauskų, baigusi biznio So. 49 Ct., Cicero, per Amer.
jų atstovų susirinkimas tiks ką prie paminklo, turi tvar
Raud. Kryžių gavo laišką
lu kuo iškilmingiau paminė kos dėliai susižinoti su Pa-1 X Herald-American apie miniam bankiete tame pa
X P- ir A. Vaišv ilai Ir O-! mokyklą jau trečias mėnuo
nuo tėvų Ded nskų iš Lietučiame viešbutyje.
ti mūsų didvyrių tragišką minklo Statymo Komiteto!
kunienė su dukterim sma kaip dirba žymioj įstaigoj
lietuvius, šiandien Chicago
. vos. Laiškas rašytas vokie
žuvimo devynių metų sukak-i valdyba, kad sutvarkius ce Herald-American turi rašinį
X Benediktas ir Ona Ma giai atostogauja Beverly ir džiaugiasi geru darbu.
čių kalba iš 25 žodžių. Pa
tį ir tuo pačiu kartu išreikš remonijų eigą.
apie vadinamą “Lithuanian žeikai, gyveną 3215 S. Green Shore, Ind. Antanina Vaiš
sirašytas motinos. Iš laiško
X
Labdarių
ūkyje
pasi
Lietuvi, liepos 25 diena,!
ti dėkingumą Amerikai už
fighting block”. Be to, yra St., 18-tas vedybų sukaktu vilienė ir Okunienė yra pa reiškia nuostolingas vanda suprasta, kad tėvai yra gy
prieš dvidešimts metų pri lai būna mūsų visų diena.'
įdėtas atvaizdas tų motinų, ves švęs liepos 25 d. Sykiu vyzdingos darbuotojos Bri lizmas: suskaityta, kad sta vi ir gyvena toj pačioj vie
Būtinai
atsilankyk
prie
DaJ
pažinimą Lietuvos de jure.1
kurių sūnai yra armijoj. Jos bus paminėta ir Mažeikie dgeport kolonijoj, ypatingai tomos seneliams prieglau toj. Laiškas rašytas sausio
riaus-Girėno
paminklo
pa

Sykiu bus paminėta ir gar
meldžiasi prie Kryžiaus Šv. nės vardinės. Mažeikai yra TT. Marijonų Bendradarbių 1 dos šįmet išdaužyta per G' 23 d., vasario 25 d. Rygoj
siojo Žalgirio mūšio sukak reikšti pagarbą žuvusiems
nuoširdūs Tėvų Marijonų rė skyriuje.
Jurgio bažnyčioj.
langų. Kas tie vandalai: a antspauduotas, o liepos 16
tie, prie šio paminėjimo de didvyriams, parodyti dėkin
mėjai ir darbuojasi 10-me
X Vytautas Klen.ua., vie pylinkėje gyvenantieji, ar j pasiekė adresatą. Dabar ji
X Dariaus-Girėno pamin skyriuje.
dasi ir Civilian Defense dr- gumą garbingai šaliai Ame
nas pirmųjų Ateitininkų piknikus atvažiavę išdyko galės pasakyti savo žodžiui,
pa Marąuette Park. Bus de rikai ir pademonstruoti lie klui papuošti Lietuvos Res
X P. Turskienė, TT. Ma draugovės narių, jau kelin liai, neteko patirti, nes dė> kuriuos Raud. Kryžius pa
damos pastangos per šias tuvišką vieningumą ir pat publikos Dienoje, liepos 25
rijonų Bendradarbių Town tas mėnuo kai išvežtas Airi- stokos lėšų negalima sargo rašys, ir padėti savo pavar
iškilmes parduoti, kiek ga riotizmą. Miniomis rinkimės d., vienas vainikų bus padė
of Lake skyriaus pirminin jon. Draugovės nariai jau pasamdyti. Apskaičiuojama dę. Tokiu būdu bus susisiek
lima, daugiau War Stamps. prie paminklo; tūkstančiais tas ir nuo Am. Raud. Kry
kė, darbuojasi ir rūpinasi gavo iš jo keletą laiškų, ku kad iki šiol vandalai nuos ta su namais.
Visi šie dalykai susirinki dalyvaukime parodavime, o žiaus Brighton Park viene
būsimo sekmadienį išvažia riuose aprašo kareivių gy
mo gyvai buvo apsvarstyti mūsų vardas gražiai skam to. Be to, visos vieneto na
•f
rės uniformose dalyvaus pa vimo Hinsdale, III., pasiseki venimą. Ciceroj gyvena jo
ir visu uolumu ruošiamasi bės svetimtaučių tarpe.
mu. Iš Town of Lake va- J mamytė ir brolis Vladas.
V. Rėkus, komiteto sekr. rade ir prašomos susirinkti
prie didingo parengimo.
prie 69 ir S. Western Avė. žiuos trokas, kuris prieš iš- i X Šv. Kryžiaus bažnyčioj
WEST VIRGINIA GENUINE
Susirinkimas nutarė per
šeštadienio vakarą 7 valan važiuodamas stovės prie baž novena į šv. Oną baigsis sek
POCAHONTAS
spaudą atsikreipti į visas
nyčios.
dą.
madienį, liepos 26 d. 3 vai
Kol dabartinis stakas dar neišparduolietuviškas organizac i j a s,
popiet.
X
Stasys
Patalabas
iš
Die
Gražus sekmadienio rytas.
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
X Visi Chicago lietuviai
kad kurios turi savo vėlia
Vasaros saulutė taip malo patriotai reiškia didžiausią vo Apvaizdos parap., kurs
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
vas, dalyvautų tą dieną pa
X
Kun.
V.
Urba,
D^evo
kelio karo jums:
kaip
jau
buvo
pranešta
sun

niai šildė, it, sakytum, no pagarbą ir dėkingumą III.
rodavime. Šiame parodavi
Apvaizdos
parapijos
vikaras
'
GENUINE POCAHONTAS,
Sp / r
rėdama atgaivinti ne tik valst. gubernatoridi D. H. kiai sužeistas automobilių
me dalyvaus net keli Am.
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gamtą, bet ypatingai kiek Green ož paskelbimą Lietu katastrofoj, guli Michigan
Legijono postai, jų benai,
GENUINE POCAHONTAS,
$p / r
City, Mich., ligoninėj. Sako
vieną žmogų.
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
O.Oj
vos Respublikos Dienos ir
Raudonojo Kryžiaus lietuvių
X A. Snarskienė, žinoma
Su aušra kilo ir mūsų tai pagarhai parodyti šešta ma, taip sunkiai sužeistas,
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Motu

5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
Western Avė. ir 69 gatvės, | bitutės, dirbo, krovė, vežė, telks prie Darius-Girėnas pa
i nepaisydamos karščio ir nuo minklo paminėti 20 metų de zienė, nelaimingojo sesuo, vyko atostogų pas savo ma
o lygiai 8 v. prasidės prie,
šiomis dienomis išvyko jį
paminklo programa, kurią \ vargio. Jų vienas tikslas — jure sukaktį.
aplankyti.
sudarys patrijotinės kalbos:' artimo meiB’ Paaukojimas.
X Klebonas kun. J. Dam
T . .
Jų kasdieniWHOLESALE
ministens
Lietuvai. kt
No- pasišventimas.
r
WHOLESALE
rem ir kiti. Dainų programą nis rūpestis: “Kaip ir kuom brauskas labai nuoširdžiai
VVOIK STUDIO
LIQUOR
.
1945 VVest 35'*’ Street
išpildys S. Barčus radio cho- šalime Padėti Sv- Kazimiero prašo savo malonius para
FURNITURE
ĮSTAIGA
pijiečius grąžinti laimėjimo
• seselėms ir jų įstaigai.”
-------------------------------------- I ARD iniciatyva ruoštas dovanų knygutes, nes Auš
BROKER
ros
Vartų
parapijos
pikni

Piknikas namie
i piknikas liep°s 19 d graž,°Išvežlojame
Dining Room Sets — Parlor
AI»\ \\( F’» PIIOTOGK M*IIY
> po vi-ą
-....
je Šv. Šeimynos Viloje, da- kas jau-vi9ai t netoli, būtent U'MSl
Sets — Bedroom Setsf — Rūgs
Chicago.
l’OSSfltt r PRIVES
Cicero. — Šv. Antano dr- vė puikias pasėkas,
rugpiūčio 9 d. Daug jau grą HI«»NE | AFAY EITE 2113
— Radios — Refrigerators —
ja rengia pikniką parapijos į Įvertindamos jūsų, bran- žinta, bet kur kas daugiau
Washers — Mangels — and
REMKITE
Stovės.
svetainėj ir kieme, liepos 26 gįOs rėmėjos-rėmėjai, darbš- laukiama grąžinti. Malonėki
SENĄ
LI ETIVIŲ
d. Tai pirmas toks draugi-! tumą, reiškiame jums g liau- te tai padaryti.
Nationally advertised items.
Limten to
DRAUGĄ.
jos parengimas. Paprastai, ! sįą padėką.
N. KANTER, sav.
XAmer. Raud. Kryžiaus
PALANDECH’S
vasaros metu draugija ren- Į Giliai ir nuoširdžiai ačiū
MUTUAL LIQUOR CO.
gia išvažiavimus. Ir šįmet Į gerbiamiems kunigams-kle- Brighton Park vienetas šio RADIO BROADCAST
4707 So. Halsted St.
Telefonas:
BOULEVARO 0014
toks išvažiavimas būtų įvy-' bonams ir kunigams-asisten- mis dienomis grąžino R. Kry
Jeaturtng a Program ož
FACTORY REPRESENTATIVE
žiui
didelį
užsakymą
drabu

kęs, bet kadangi karo me-! tams už skelbimus, o ypa
TUGOSLAV FOLK MUSIC
tus ir gyvename suvaržymų, tingai už atsilankymą ir pa- žių, kuriuos pasiuvo bei nu
6343 South Western Avenue, Chicago
mezgė vieneto narės. Nese Evtry Saturday, 1 to 2 P.M.
ypatingai transportac i j o s, ramą.
Telefonas — REPUBLIC 6051
DIDEUS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
niai šis vienetas įteikė ir
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKASTATION
WHIP
laikus, todėl nutarta užuot
Ačiū rengimo komisijai ir
LIN1Ų INSTRUMENTŲPASINAUDOBIT PROGA DABAR
laukuose pikniką suruošti visiems ARD skyriams už aukų $150.00. Tai pelnas nuo
(V*»of *
KOL DAR NEISPARDUOTI
buvusių parengimų.
namie.
sunkų darbą ir aukas.
TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES,
ELUNEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
Ačiū ir visiems, kurie tei
TES su ••cases" — $35.00. $37.50,
Be programos, kurią iš
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
ty
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
lengvam grojimui.
pildys draugijos nariai, bus kėsi atsilankyti ir paremti
KONCERTUI GUITARAT, SPAGražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS.
dar trys laimėjimai po $5. ARD pikniką.
SMUIKOS, TENOK BANJOS —
Tą nuoširdų ačiū, kurį no
$6.50. $8.50,
$12.50 iki $35.00.
Be to, bus gera muzika ir
SUKNELIŲ
PRIEINAMOMIS
STRIUNINIAI BASAI — $60.oO,
rėtume
kiekvienam
asmeniš$125.00 ir $150.00. BASO
UZviskas taip, kaip piknike.
DENGALAS — $12.00. SMICERADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl
KAINOMIS
Nuoširdžiai kviečiame viPasakyti» įpinsime į ne
LAI
SMUIKOMS.
STRIUNININIAMS BASAMS.
VIOLAS
Ir
Vienintelis Ir Smagiausias
si Cicero lietuviai, taip pat vystantį maldų vainikėlį ir
CELLO — $1.50, $3.00, $5.00,
Vakarinis
Lietuvių Programas
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
Bulvaruos gyvenantieji ir padėsime prie Geriausios Jė
sų vlrSinlnėtų Instrumentų. BASS
PILNAS PASIRINKIMAS
Amerikoje!
DRUMS, ŠNARE DRUMS-$ 1 8.50.
zaus širdies, kad nuolatos iš
-svečiai iš Chicago.
- VIENUOLIKTI METAI! -I
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS,
CTMBOLS,
DRUM
Jos plauktų palaima Jums
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
SIUTŲ IR KAILIŲ
HEADS pataisomi Jums palau
Svetainės durys bus atda ir Jūsų darbams.
kiant.
MOUTH PIECE visiems
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. |
brase ir ‘'reod”
Instrumentams
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
ros jau nuo 3 vai. popiet.
PENKTADIENIAIS
7 v. v.
pritaikomi
Jūsų
lūpoms.
Švento Kazimiero Seserys
EKSPERTYVAS VICTOR IR
Įžanga tik vienas dešimtu
Mūsų Specialybė
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Glarnckas.
A. Valančius
tanis.
Triūboms.
Saxaphones,
Smuikoms ir Guitarams.
6755 So. VVestern Avenue

GAUSINGAS ORGANIZACIJŲ ATSTOVU SUS-MAS
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Ačiū! Ačiū!
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ALEX ALESAUSKAS and SONS

ITARGUTIJ

SKELBKITES

“DRAUGE”

FARMERS...
Hlakt every market-

day BOND DAY!
For our fighting men,
for our country'e future and for freedom
we mušt meet and
beat our county War
Bond ųuota and keep on doing it.
Pick up your V/ar Bonds and
Stamps on your second stop
in tnwn ... right after you’ve
sold your eggs. milk, poultry,
stock or grain. No investment is too small and no investmert is Mo large ... the
importent thing is to buy
every t '.me you sėli!
V. S. Tnaivry Otra-lmeni

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GfiRYMŲ VAR
TOTOJAI tankini kenčia Rknustnns
nerviškumo,
dr bttllo,
neniigon,
įknusmo nr silpnumo kolt) (neurlt r ar rltniniatlzmo). tankini vi
dų Inl užkietėja ar perdaug llunsnfls, Širdies skausmus. Vartotojas
Ir aanklal guli p-ndčtl neglrdAtua
balsus glrdBil, jrI-al 'dir.tl n'liūtus
dakttiR ar kalbėti ru savimi.
VI-MIN pagelbsti apga ©ti ma'stlngupio trūkumą nuo ko nvalga lų vnrtotolnl tankiai kančia. Tai
yra Ina trūkumas kuria priveda
prie kenkimo rervij. vidurių, akllvlo ir t. t VI-MIN yra vartoja
mas Ir rekninenduolamis jVimti,.
VI-MIN nBra tiuodlngaa Ir neprlvriln prie blogo )pr tlmo. Pamčglnkit ' Ir "pantoklae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapaulpR galima gauti Ir
per pafttų. pr'a'unčtnnt pinigus,
arba C. O. D.
BonkutS au «n VI-MIN kapslllų
kainuoja $2 00
Bonkutę au 110 VI-MIN kapsulių
kainuoja tl.< 0.
Parsiduoda tiktai prie:

STEVEN’S PHARMACY
903 W. fl.trd Street, Tel. ENG. 0515
CHICAGO, ILL.

WHFC-I45O kil.!

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St.

OOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
914 Maxwell St., Ghleagn.

Yards 2588

Phone: GKOvehilI 2242

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

-------Geriausias I^aikas Pirkti Pirmos Rūšies
LJr\D/\l\ Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PY A O A P

LOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

PIRM PIRKIMO
Atvyk i mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLkWORK — STOGŲ IR NAMŲ MATKRIJOLA- Dėl garažų, porėlų, vttkų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais ISmokėjhnals

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

"

Tel. VICtory 1272

TT—

, I,

4or your

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE

FINANSINIAI

NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3Į/£%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Tatamavlmo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St

Protcction

Č

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

DRAUGAM

n?1

Mayoras Kelly prieši
nasi pakėlimui mokes
čiu už transportaciją

CHLRCniLL SCNUS SVEIKSTA AMERIKOJE

Laiškai iš Lietuvos per
Raudonąjį Kryžių

Chicagos lietuviai
ant kojų

Kinai pliekia japonus
Kinų armiją po penkių
smarkių dienų kovos mūšių
atsiėmė iš japonų Kienteli,
apskritį, gulintį 65 mailas
pietų vakaruose nuo Hangchou.

Bus paimti ir
kiti pastatai
Greitu laiku karo lakūnai
užims Chicagos Stevens ir
Congress viešbučius. Gyvens
apie 15,000 lakūnų ir kari
ninkų tuose viešbučiuose.
Bet pasirodo, kad neužten
ka tuose viešbučiuose kam
barių dėl pamokų. Todėl ka
ro lakūnų pamokoms bus pa
imti namai, esantieji netoli
minimų viešbučių

t "Draugas '

Acme

teiepnoto I

Capt. Randolph Churchill, 32 metų, britų ministerio
pirmininko sūnus, sutrina cigaretės galiuką laike pasikal
bėjimo su spaudos atstovais New York mieste. Čia jis jau
baigia sveikti. Randolph Churchill buvo sužeistas britų
komandoje viduriniuose rytuose.

Važiuojam i EI Almein frontą
Kaip vyksta kovos Egipte.
Generolas laksto> po smiltynus.
Karas vyksta ore, jūrose , EI Almeni fronte vadovau
ir sausumoj. Šį kartą mes ja gen. Claude Auchinleck,
važiuokime į Egiptą, EI kuris tik ką atvykus austra
Alamein frontą. Į tą frontą, lams bėgioja po smiltynus
kur patrankos daužo tyrlau ir apžiūri virtuves ar jau pa
kių smiltyno kalnus. Priešas ruošta valgyti. Generolas
atakuoja smiltyną patranko įkiša galvą į virtuvę ir sa
mis, bet jų šoviniai dažniau ko: “Ką pasakysi?” Virėsia nulekia už smiltyno kal rėjas neatsigręždamas į tą
nų, o kariai lieka nepaliesti. pusę, iš kur pasigirdo bal
Priešas įtūžusiai spiaudo švi sas, trumpai atsakė: “Trau
no kulkas, bet jos retkar kis, neturiu laiko, aš esu
čiais pataiko tik į užfrontė busy”.
je esančius trokus.
Karo korespondentas fron
Kada priešo artilerija nu te sutiko šaunų australietį,
rimsta, tada australai ati kuris važiavo jeep. Austradengia ugnį ir pradeda vai lietis pasakoja, kaip jis pa
šinti priešą artilerijos ugni vežiojo šia jeep generolą
mi.
Auchinleck ir jis labai mėg

šešta valanda ryto, lakš
tutės čiulba, o jūra įsiutu
siai nerimsta, o karo kores
pondentas vyksta pažiūrėti
EI Almeni karo frontą. Tyr
laukiai ir smiltynas, bet šis
smiltynas nėra lygus, kaip
grindys. Australai kariai be
marškinių, tik kelnaitėmis,
raudonai įdegti. Australai
kariai kasa smiltynuose duo
bes pasislėpti nuo priešo kul
kų. Tai puikūs ir narsus au
stralai, kurie atvyko čia
prieš kokį mėnesį iškaršti
kailį naciams ir fašistams.

sta važiuoti per smiltynus
jeep (greitas kariškas auto
mobiliukas).
Kaunasi narsūs Jungtinių
Tautų kariai Egipte, kad
žmogus galėtų laisvai tvar
kyti gyvenimą ir po karo pa
saulis galėtų turėti žmoniš
ką gyvenimą. Atsiminkime
dažniau tuos tyrlaukų did
vyrius ir padėkime laimėti
didžią laisvės kovą.

Liepos 25 diena čia pat.
Tai Lietuvos diena. Bus pa
minėta dvidešimties metų
sukaktis, kaip Lietuvą Jung
tinės Amerikos Valstybės
pripažino laisva ir nepriklau
soma valstybe. Taip pat bus
Dariaus ir Girėno devynerių
metų tragiškos mirties su
kaktis. Visi Chicagos lietu
viai rengiasi šiose iškilmėse
dalyvauti. Šios
iškilmės
įvyks lepos 25 d. vakare,
prie Dariaus Girėno pamink
lo.

Du milijonai
karo aviatorių
Chicagoje trečiadienį pra
sidėjo vyrų vajus, kurie sto
tų į aviacijos mokyklą. Chi
cagoje norima gauti 20,000
kadetų. Chicagai paskirta
tokia kvota.
Trečiadienio iškilmėse vy
ravo šūkis: oro jėgos nori
Amerikoje turėtų 2,000,000
karo aviatorių, kurie su
triuškintų “ašį”.

Tiems dalykams yra nu
matytos tokios išlaidos: lai
vyno veikimui $60,000,000;
aviacijos jėgoms $399,494,000; Sandeliams $24,000,000; aliejaus
sandeliams
$20,000,000; Marine Corps
lavinimui ir veikimui $11,000,000; pataisymui sandėdėlių $52,000,000; asmeniš
kam lavinimui ir namų apyvoks veikimui $26,140,000;
ligoninių ir dispensary veikmui $25,000,000;
trum
poms radio stotims $15,000,000; navai labaratories
• 'Draugas'' Acmn teiepnoto*
Henry Ransom (kairėj) ir Gene Kunes, abu iš Philadel $2,000,000; pasyviam apsi
nuo
phia, Pa., kalbasi apie laimėjimus golfe, Tam O’Shanter gynimui, apsiginant
bombų, gaisrų $25,000,000;
Open, Chicago. Jie 68 taškais apėjo vieną rundą.
ir visokiems kitiems daly
kams ir apsigynimo bazėms
! $315,000,000.

Liepos 26 d. Vykstu j Marijos kalnelius,
nes ten turėsiu šaunų good time

Statomas vandens

Visi esate kviečiami į Tėvų Marijonų f jlfravimui fabrikas
bendradarbių išvažiavimą.
Chicagos pietinėje dalyje
Liepos 26 dieną Hinsdale,
III., Marijos kalneliuose, bus
šaunios ir gražios Tėvų Ma
rijonų bendradarbių pramo
gos, tarp vadinamas pikni
kas, arba aiškiau tarus, iš
važiavimas
iš
Chicagos
miesto į gryną ir jaukią va
saros gamtą, kuri atgaivina
ne tik žmogaus kūną, bet
ir dvasią.

Trečiadienį Chicaga pasi
Tėvai Marijonai ir broliu
ryžo pirkti kodaugiausia ka
kai Amerikos lietuvių išei
ro bonų, kad galėtų prisidė
vijoje dirba kilnų kataliky
ti prie aviatorių išlavinimo
bės ir lietuvybės darbą. Jų
ir naujų lėktuvų pastatymo.
darbai yra matomi, todėl ne
tenka plačiau aiškinti. Jų
darbų reikšmę lietuviai ge
rai supranta ir įvertina, to
dėl ir neatsisako Tėvų Mari
jonų gerų darbų paremti ir
l Kiniją
palaikyti.

Willkie pakviestas
■ |Z« ■ ■

Wu Teh-chen, secretary
Liepos 26-tą dieną
general of the Chinese Kuo- 1 Tėvų Marijonų bendradar
mintang, vakar atsiuntė biai, jų artimieji, pažįstami,
Wendell L. Willkie pakvieti draugai suvažiuos į Marijos
mą, kad jis atsilankytų į kalnelius pasidžiaugti nu
Kiniją. Pakvietime pažymi veiktais savo darbais, pasi
ma, kad Willkie atsilanky dalinti mintimis su artimai
Sekmadienį visi vykstame mas Kinijoje yra labai ma siais, užtraukti lietuvišką
loniai laukiamas.
smagią dainelę ir savo at
į Marijos Kalnelius.

'Tėvų Marijonų Bendradarbių

Smarkiai ir gyvai
ruošiamasi pergalei
Yra numatoma pastatyti
naujas karo jogoms stotis
Naujos stotys yra numatyta
pastatyti šiose vietose: dvi
šiaurės vakarinėje Jungt.
Amerikos Valstybių daly,
viena
prie
Gulf Coast,
viena centriniuose rytuose
valstybės, viena pietų va
karuose, dvi Caribbean, viepietinio Pacifiko vietose, ir
vena viduriniuose valstybių
rytuose.

Jau ne vienas lietuvis
amerikietis yra parašęs į
Lietuvą savo artimiesiems
laiškus per Raudonąjį Kry
žių.

įsakyta pašalinti iš
naktiniu klubu vadina
mas gaspadines

Labai gražu bus, kad mi
nimos tavernų gaspadines
nebevilios iš svečių pinigus,
o eis dirbti naudingesnį kraš
tui darbą.

KALBASI APIE LAIMĖJIMUS

Šiomis dienomis daugelis
chicagiečių lietuvių gavo iš
Lietuvos per Amerikos RauĮ donąjį Kryžių laiškus nuo
savo artimųjų. Laiške para
šyti dvidešimt penki žo
džiai.

Kelly, Chicagos mayoras,
priešinasi prieš the Surface
Lines ir the Rapid Transit
Company norą pakelti mo
kesčius už važiavimą stritka
riais ir eleveitoriais. Mayo
ras Kelly nurodo kompani
joms, kad nėra reikalo joms
pakelti mokestis keleiviams
už važiavimą, nes ir šiaip tų
kompanijų pajamos padidė
jusios po to, kai sumažėjo
automobilių naudojimas.

Chicagoje Stevens ir Congres viešbučiuose greit apsi
gyvens aviatoriai. Ryšiumi
su šiuo įvykiu norima iš vi
durmiesčio tavernų prašalin
ti vadinamas
gaspadines
(hosteses), kad apsaugoti
kareivių kišenes. Praėjusio
antradienio vakare policija
aplankė naktinius klubus ir
įspėjo jų savininkus, kad
jie
pašalintų gaspadines
(hosteses), kurios iš svečių
pageidauja, kad joms fundy
tų. Naktiniams
klubams
pranešta, kad jų gaspadines
nesimaišytų svečių tarpe.

renKiaaiema, liepos 24, itH2

silankymu paremti Tėvų Ma
rijonų laikomas įstaigas, ku
riose jaunimas gauna moks
lą, amerikonišką ir lietuviš
ką katalikišką auklėjimą.
Liepos 26 dienos išvažiavi
mas į Marijos kalnelius ren
gėjai sušilę pluša, dirba, kad
programa būtų įvairiausia
ir įdomiausia iš visų išvažia
vimų, kokie kad yra buvę.
Visi yra kviečiami atvyk
ti į Marijos kalnelius ir pa
sidžiaugti su mumis. Išvažia
vimo rengėjai užtikrina, kad
turėsit šaunų good time.

Išrastas paslaptingas
ginklas

yra statomas vandens filtrą
vimui fabrikas, kurio pasta
tymas kaštuos 823,800,000.
Jau į fabriko statybą yra
įdėta apie -13,000,000. Bet
dėl karo kai kurių daiktų ne
galima gauti, kaip pavyz
džiui chemikalų. Statyba
bus varoma ir toliau, bet
sunku tikėtis, kad jis greit
galėtų veikti, nes nagaunama reikalingų fitracijai įran
kių. Todėl nors fabrikas bus
pastatytas, bet filtracija dėl
stokos kai kurių daiktų ne
galės veikti.

Prašo gelbėti
Ponia Devenienė, Dr. P.
Vileišo sesuo, gyvenanti Wa
terbury, Conn., yra gavusi
iš Lietuvos per Raudonąjį
Kryžių kokia penkiasdešimt
laiškų, kuriais ji yra prašokokių nors būdu pagelbėti
Sibire esantiems lietuviams
tremtiniams.

Žemesniuose Rūmuose ats
kleista paslaptis, kad Ameri
kos Navy yra išradusi nau
ja paslaptingą ginklą, ku
rio pagaminimas kaštuos
$974,634,000. Šituo ginklu
bus ginamos ir apsaugamos
laivyno pakrantės. Dėl šito
paslaptingo ginklo byla pa
siųsta užtvirtinti į senatą.
SKELBKITĖS

“DRAUGE”

Metinis Išvažiavimas!!

Marijos Kalneliuose - - - Hinsdale, Illinois

Sekmadieni, Liepos (July) 26-tą d., 1942 m. i

DIENOS PROGRAMA:-

----------------------------------------------------------------- <?
Visa plačia lietuvių katalikų visuomenė yra ||

Prieš piet bus Iškilmingos Šventos Mišios su
pamokslu 10-tą valandą. Po pietų bus įvairi
programa susidedanti iš muzikos, kalbų ir link
smų, pritaikintų žaidimų jauniems ir seniems.

kviečiama dalyvaut Tėvų Marijonų Bendradar
bių piknike ir pasigerėti Marijonų Seminarijos
/
rūmų ir Marijos Kalnelių gamtos gražumais.
PIKNIKO KOMISIJA.

