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from the earth.”
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BE KOMENTARŲ.

“Kelios mylios už Kuibyševo mes pravažiavom vieną
didelių koncentracijos sto
vyklų, rezervuotų p o 1 i t iniams kaliniams. Už to mes
pamatėm ilgą jų eilę dirbant
ant anujo kelio. Jų buvo
apie 800. Jie vartojo sun
kiuosius kirvius ir lopetas
ir jų veiduose nebuvo vilties
žymės. Keletas karių su šau
tuvais juos nerūpestingai
saugojo, nes jiems nebunvo
kur bėgti. Steele ir aš pa
žvelgėm į viens antrą ir
krūptelėjome. Tiesa, tai ne
buvo taip bloga kaip man
teko matyti mūsų Pietuose
sunkiųjų darbų kalėjimuose,
nes šie kaliniai nebuvo pri
rakinti ir jie nedevėjo dry
žuotų drabužių. Aš manau,
jog mes krūptelėjom, nes šie
800 kalinių buvo moterys.”
Taip aprašo rusų koncen
tracijos stovyklą Quentin
Reynolds savo knygoj “Only
the Stars Are Neutral.”
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Kaukazo Fronte Padėtis Sunkėja
Kvestionuoja Prezidento Teises Nacių kariuomenė veržiasi
Kaukazo gilumon - rusai

Į Kaukazo aliejų

Gynėjai aiškina, jog karo
teismas agentams nelegaliu

Vokiečių didžiosios armotos bombar
duoja Stalingradą — skelbia Roma
MASKVA, liepos 29 d. — i liūs gyvenojus padidinti disšiandie nacių kariuomenė cipliną ir pasiaukojimą,
veržiasi anapus Dono esa Tuo tarpu atrodo, jog ru
momis lygumomis Kuščev- sų pasipriešinimas Kaukazo
kos linkui ir sovietų spauda fronte pradeda stiprėti.
nagina kariuomenę ir civiPranešimai skelbia, jog
šioms kovoms vokiečiai yra
sutraukę 20 ar daugiau mo
torizuotų divizijų, kurios pa
prastai apimtų apie 10,000
tankų.

Naciams ir taip perdidelės privilegijos

suteikta — pareiškė Biddle

WASHINGTON, liepos 29 titucinių teisių”, kokios ne
d.—Šiandie septinių iš aštuo taikomos Amerikos kariams.
nių teisiamųjų nacių agentų
advokatai pareiškė Aukš
čiausiam Teismui, jog Pre
zidento Roosevelto proklama
cija, neleidžianti teisiamie
siems kreiptis į civilį teismą
yra “visai bevertė ir nekonLONDONAS, liepos 29 d.
BERLYNAS, liepos 29 d.
stitucinė.”
—Pereitą naktį britų avia
—
Berlyno
radio
paskelbė
cija vėl bombardavo Ham
Tuo pačiu teisiamųjų kaburgą, Vokietijos vieną did
rininkai gynėjai kreipiasi į'naci4 žinių agentūros DNB
žiausių miestų ir svarbiausi
teismą, kad teisiamieji būtų pranešimą, jog daliniai Vo
Į uostą. Manoma, jog ir šioj
ištraukti iš Prezidento nu kietijos SS (stonmtruperių)
atakoj britai panaudojo apie
skirtos komisijos jurisdikci kariuomenės, perkeliami iš
I
600 orlaivių.
t"Drau<aa'- Acme telephoto I
jos ir būtų teisiami civiliam Rusijos fronto pareigoms
Paėmę Rostovą naciai dabar veržiasi Stalingrado mies ; šioje atakoje, pasak avi
teisme.
vakarų fronte okupuotuose to link — prie Volgos upės. Kitos nacių kolonos siekia acijos ministerijos praneši
kraštuose, šiandie maršuos perkirsti geležinkelį, kuriuo Stalingradas susisiekia su mo, žuvo 32 britų bombane
Kaukazu.
Šis prašymas paduotas Paryžiaus gatvėmis.
šiai.
Vokiečių karo vadovybė
Komunistų “Vilnies” lie nepaprastoj Auksščiausiojo
Pasak agentūros, jie esą
pranešė,
jog vakar nakties
Teismo
sesijoj.
pos 28 d. įžanginiam rašo,
aprūpinti naujais vežimais Sąjungininkai atmušė japonų
atakoje esą pašauta 45 britų
jog “savo laikrašty “HariVyriausias prokurorae *r nauia^9 ginklais.
orlaiviai ir esą nemažas
jan” Mahandas Gandhi jau Biddle pareiškė, jog karo| Kiti nacių spaudos prane- atakas prie Port Moresby
skaičius žuvusių asmenų ir
kalba daug išmintingiau,” o teismas, skiriamas kaltina- ’
šimai skelbia, jog vakarų
tos pat dienos taip pat kor miesiems nesudaro jokio pa
Gen. MacArthur štabas, rias ir agresyvias japonų sunkokas nuostolis.
fronte, šiaurinėj Prancūzi
munistų “Laisvė” pabrėžia, vojaus tradicijoms ir šiems
joj esą baigta visa eilė for liepos 29d.— šiandie prane pajėgas iš anksčiau užimtų
jog “Gandhi’o nusistatymas vokiečiams kariams duotos
tifikacijų. šios fortifikacijos šama, jog sąjungininkų sar- jų pozicijų Kokoda apylin Tuo tarpu kiti britų bom
kenksmingas.”
j gybos daliniai atmuSŽ Stip‘ kėje, Naujojoj Gvinėjoj, tik banešių daliniai apmėtė tor
takios privilegijos, kokių
Taigi, paprastam “lietu joks amerikietis Vokietijoj
per 60 mylių nuo sąjungi pedomis vokiečių laivus. Ata
po Prancūzijos pralaimėjimo į
viui” komunistui galva ga nebūtų susilaukęs. Beto, pa
ninkų bazės Port Moresby. koje sužalota 400 tonų ganai
ir esančios dabar užimtos
Stimsonas
galįs
lėtų apsisukti bandant iš sak prokuroro, dabar reika
vokiečių kariuomenės.
Tuo tarpu sąjungininkų vis, vienas torpedinis laivas
spręsti, kuris šių komunistų laujama jiems tokių “konspasitraukti iš pareigų aviacija pravedė tris pasky- ir trys kiti laivai.
laikraščių komunistiškesnis,
ras atakas ant japonų bazės
Šiose atakose žuvę trys
kurio komunizmas tikresnis.
Kai
kurie
sluogsniai
iš
šių
Gona, kur bombarduota prie j britų kovos orlaiviai,
Na, o gal Pruseika garbina susidarydavo klaikus ben pranešimų daro dvejopas
šo įrengimai ir sandėliai.
vieną Gandhi, o “Laisvė” dros sąjungininkų karinės išvadas. Pirmiausia, jog vo
kitą. Nors mums težinoma pajėgos disintegracijos vaiz kiečiai šia propaganda nori
Pasiruošiamieji žygiai?
Sąjungininkai atakavo
das.
tėra tik vienas Indijos Gan
paslėpti savo nepajėgumą
Štabo atstovas pareiškė,
dhi, kurio pasyvus pasiprie Tačiau šiandie vaizdas vakarų fronte, nes visos pa
jog
nesą dar tikra ar šie ja ašies laivus Kretoje
šinimas šio karo metu atro palengva keičias. Tiesa, be jėgos ištrauktos į rytų fron
ponų žygiai yra tik papras
staigmenų ir kolosalių lai
KAIRO, liepos 29d. —Ge
do tikrai vaikiškas.
tą prieš ruuus ir ąntra, jog
tas sargybos manevras ar neralinio štabo komunika
mėjimų.
Bet
aiškiai
gerėja.
fr
vokiečiai tikrai bijosi antro
pasiruošimas platesnėms iš tas šiandie paskelbė, jog są
NEPATINKA.
jo fronto vakaruose ir sku
takoms ant Port Moresby. jungininkų sunkieji bomba
“Laisvės” Bimbai nepatin
bina pasiruošimus kad bet
Vienas japonų orlaivis va nešiai atakavo ašies reikme
ka kam Bacevičius “šviesą”
kokią
invaziją
atremtų.
kar numetė bombų ant Port nų uostą Suda Bay, Kreto
Rusijos frontas, tiesa,
Amerikai gali
pavadino komunistų leidžia šiandie pavojingiausioj pa
Moresby, bet nuostolių ne je. Tuo tarpu žemyne karo
mu žurnalu. Girdi, “šviesa” dėtyj, Afrikoje sunki padė Tuo pačiu laiku nacių ka
padaryta.
veiksmai EI Alamein fronte
leidžiamas Lietuvių Litera tis. Tačiau tai tėra tik svar riniai sluogsniai esą Berlyne trūkti maisto
Kokoda
yra
nedidelis
mie

tevyksta tik tarp sargybi
pareiškę, jog jie įsitikinę,
tūros Draugijos.
WASHINGTON. liepos 29 stelis su aerodromu, gumos
bios reikšmės, bet gijančios kad sąjungininkai bandysią
nių.
Įdomu kodėl Bimba nenori žaizdos. Mes tikrai tikime,
d. — Agrikultūros departa plantacija ir keliolika pas
pripažinti, kad Lietuvių Li kad jos neišsiplės į epide pravesti invaizją.
Sąjungininkų avi a c i j o s
mentas šiandie įspėjo, jog tatų.
teratūros Draugija yra ko minį pralaimėjimą.
atakoje ant Suda Bay, Kre
prieš karo pabaigą Ameri
munistinė organizacija. Juk
Apskaičiuojama,
jog
prie
toje, dalyvavo ir Jungtinių
kos gyvenojai pajus maisto
tai niekam nepaslaptis. Su Juo labiau, kad šiandie Britai už tarptautinį
Gona
japonų
pajėgas
sudaro
Valstybių
bombanešiai.
trukumą, panašiai kaip šiuo
amerikiečių-britų
avia
cija
puvusio obuolio juk nepas
Torpediniai sąjungininkų
metu rytinėse valstybėse tarp 1,500 ir 2,500 kariuo
teismu
po
karo
nepalyginamu
greičiu
stiprė
lėpsi. Gal, tačiau, kaip ir tu
jaučiamas mėsos trukumas. menės ir jog jai paramos orlaiviai apmėtė torpedomis
LONDONAS,
liepos
29
čk
ja.
Stiprėja
karo
pajėgos
rėtų būti, Bimba gėdis ko
ir sužalojo ašies didelį pre
Tačiau tuo pačiu laiku pa dar nepasiųsta.
—
Užsienio
sekretorius
An

bendrai.
Jei
antrasis
fron

kybinį laivą Ionian jūroje.
munisto vardo. Tačiau kam
brėžiama, jog bet koks mai Bambardavo Bazes.
thony Edenas šiandie pareiš
tas
dar
nepravestas,
tam
Kiti
sąjungininkų orlaiviai
už tai pinigą imti?
sto trukumas bus tik laiki
kė
žemesniesiems
britų
par

yra
svarbių
priežasčių,
ku

Sąjungininkų
bombanešių
•
atakavo laivus netoli Sidi
nas ir nebus rimtas.
lamento rūmams, jog britų
rių
mes
jei
ir
žinotumėm,
daliniai
atakavo
japonų
oku

Barrani, Egipto pajūryje.
BOMBOS VIRŠ BERLYNO.
vyriausybė “pilniausiai pri
negalėtumėm
skelbti.
Mes
puotą
Koepangą,
olandų
TiDar taip, rodos, nesenai
taria sudarymui tarptauti
LONDONAS, liepos 29 d more.
iš Europos atskambėdavo nenorime tikėti, kad Rusija
nio
teismo.
”
Japonų vienas didysis bom
ROMA, liepos 29d. — Ro
—Užsienio sekretoriato pra
sunkios žinios apie sąjungi kapituliuotų ir mes esame
ninkų liūdnas karines situ tikri, kad sąjungininkų lai Jis taip pat pažymėjo, jog nešimu, visi Anglijos pilie banešis tretį kartą bandė mos radio paskelbė italų ka
britų vyriausybė įdėmiai se čiai, gyveną Jungtinėse Val atakuoti Townsville, šiaur ro vadovybės pranešimą, jog
acijas. Londonas bombar mėjimas neišvengtinas.
kusi sekr. Hull kalbą, kurto stybėse, tarp 18 ir 65 metų rytiniam Australijos pajū vokiečių ir italų orlaiviai
duojamas be paliovos, britų
je jis pažymėjęs, kad tarp- amžiaus turės ateinantį mė ryje, bet sąjungininkų kovos atakavę britų fronto prie
aviacijos pajėgos silpnos,
Saulė teka 5:42 vJ.,««llU|tautinigteianlM bug bat|. nesį užsiregistruoti
karo orlaiviai jį nuvijo ir japonų EI Alamein užnugario susi
katastrofa Balkanuose, vibombos numesta į jūrą.
siekimą ir padegė daugelį
tarnybai.
nas.
durryčiuose, etc. Bendrai,
DU
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Britai atakavo
Hamburgo uostą

Naciai bijosi
antro fronto

Biddle

Atsakymas.

GANDHI?

Torpedavo

bimūios
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prad«to»”"t7ojaū

Antro
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liepos

VVASHINGTON,

d.—šiandie

shingtono
čiai

padarytu

kratų

ats.

Wa-

sluogsniuose

pla

karo

sąryšyj

atstovų

W.

sekr.

jam

demo

rūmuose

McCormack.

KATASTROFA.

Atakavo

leidžias

8:11

vai.

Romos radio šiandie pas
kelbė, jog Stalingradą, Ru
sijos industrijos centrą prie
žemutinės Volgos, pradėjo
bombarduoti vokiečių sunkio
ji artilerija.
Kariuomenės oficialus or
ganas Raudonoji žvaigždė
pareiškė, jog vokiečiai iš
traukė iš Prancūzijos Rusi
jos frontan keturioliką pės
tininkų divizijų ir dvi tankų
divizijas, apie 240,000 kariuomenės.
Nuostoliai

Prie

Voronežo.

Oficialiai paskelbta, jog
naciams prie Voroneži pada
ryta milžiniški nuostoliai—
žuvęs didelis skaičius kariuo
menės ir sunkiųjų artmotų.
Taip dideli nuostoliai vokie
čiams padaryta Kalinino ii
Bryansko frontuose.
Bryansko fronte rusų ka
riuomenė atsiėmusi du nacių
okupuotus miestus ir šiose
kovose vokiečiai netekę 100
tankų. Kovose Kalinino fron
te esą nukauta apie 2,000
vokiečių.

pasi

su

priekaištu

vado

John

jog

netrukus

Stimsonas

29

politiniuose

kalbama,

trauksiąs

RUSIJOS

Laivus.

Bombarduoja Stalingradą.

Fronto

Užnugarį.

Kinai atmušė japonus
Hupeh provincijoje
CHUNGKINGAS, liepos
29d.—Kinijos karo vadovy
bė šiandie paskelbė, jog ki
nų kontratakos esančios sek
mingos ir stumiančios prie
šą atgal Kiangsi provincijo
je.
Hupeh provincijoje kinų
kariuomenė atmušusi japonų
atakas prie Tahung kalnų.

Studijuoja šaldytus
tankus dykumoms
LONDONAS, liepos 29 d.
— Šiandie pranešama, jog
britų reikmenų ministerija
sudariusi komisiją studijuo
ti galimybes gaminti oru
šaldomus tankus, kurie bū
tų skiriami kovoms dyku
mose.

tankų ir vežimų.
Italai taip paskelbė, jog
Egipto fronte esą suimta
viena britų sargybos grupė
ir padaryta nuostolių kitoms
grupėms

I

DBAUGAS
KALTINAMAS

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
ir Onai Šimoniams; A. Peldžiui su žmona; A. S. Juraszek; Lili and Wladyslaw
Szuwalscy; J. Kučiui su šeiPapildant savo anksčiau maJ JU02Ui ir Paulinai Adospaudoje tartą padėkos žo- maičiams.
dį mano auksinio kunigys- ’ Visiems sveikinusiems laiš
tės juhiliejaus iškilmių prog kais: gerb. prel. M. Krušui;
ramos dalyviams, noriu dar kun. J. Inčiūrai; kun. M. Kapadėkoti visiems didžiai ger- j zenui; k Jn. K. Paulioniui;
biamiems svečiams, suteiku- kun. S. Struckui; kun. J. Kisiems man sveikinimus asjdykui; kun. Ph. Tarnovsmeniškai laike iškilmingos kiui; dr. A. Račkui su žmopuotos Eikš CLube.
Mr- Howard L. Shutte„ vvorth, Mohavvk Carpet
Nuoširdžiai dėkoju: J. E.
_ «_
.. .
,.
„
, J
. Mills; dr. C. Spence; Mr. ir

Kun. J. Zidanavičiaus
padėkos žodis

Raymun/Gilson. Mr.

Lietuvos Respublikos pres,- Mrs

dentui Antanui Smetonai;
garbingam prel. J. Ambotui;
garb. prel. J. Maciejauskui;
kun. dr. A. Bružui; kun. A.
Deksniui; kun. B. Moleikaičiiui; kun. J. Bakšiui; kun.
A. Orvidui; kun. K. Strimai
čiui; kun. A- Petraičiui; ku
nigui J. Valantiejui; kun. J.
Vaškiui; miesto majorui Artur Carter; kun. S. Gospodiarek; kun. M. Martyniuk;
J. Laučkai “Amerikos” red.;
dr. A. Kinderiui; dr. M. Strikoliui; J. Tysliavai, “Vieny
bės” red.; Mr. J. M. Donnelly ir M. Kerbeliui.

PAPIRKIMŲ

Ketvirtad., liepos 30, 1942

ĖMIMAIS

i sprendžiamos reikšmės ka-; evo ekonominė pragyvenimo Panaikinus priešžydiškus įrui laimėti...
galimybė septyniems ar aš-1 statymus, turėsiąs būti kon“Pripažinti avansu įvykti- tucniems milijonams žydų y- trolės aparatas, kuris pridasį faktą, paaukoti principą ra sunaikinta”.
botų mažumas liečiančių
ir atsisakyti pre3tyžo be jo
Dabar nesant galimybės, nuostatų vykdymą. Po karo
kio reikalo, būtų pirmos rū- po karo turės būti bandoma svarbu būsią žydams ir ej šies politinis gafas. Tuomi i žydus, išskyrus gyvenančius mi,gracijos galimybės, tai
nieko laimėti negalima, o Sovietų Rusijoje, vėl įgyven- būsianti ekonominė ir psi
p ramsti daug galima.
į dinti į jų šalių ekonominį chologinė būtenybė. Toji eKas reikalinga, tai kad i gyvenimą. Tam būsią dide- migracija mažesniam laips
fcrltų vyriausybė nepaliktų lių sunkumų ir žydai dargi nyje būtų nukreipta į ŠiauMaskvos abejonėje jos inten po karo jausią Hitlerio prie- rėš ir Pietų Ameriką, bet
cijas Vokietijos atžvilgiu. spaudos pasekmes. Kai kur ‘ ypatingai Palestiną ir ma
Jeigu Vokietijos pavojus vi tus tęsiama antisemitinė ak-1 žai apgyventas šalis, kaip
sam laikui bus panaikintas, cija. Karą laimėjusiems, y- Australiją.
tada Rusijos reikalavimas patingai Amerikai, teksią
I Baltijos valstybių saugumo —
"
- -Su pas
Europą finansuoti.
1 sumetimais nustoja galios... kolom galima būsią paveik
Pritaikina akinius
i “Didžiosios Britanijos ir ti prieš žydų diskriminaciją.
atsakomingal
ui
imperijos ateičiai yra svar-'
prieinamą karnų,
,'bu, kad pergalė nebūtų vien* DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
JOS F. BUDRIK
, rusų pergalė, ir ne tik Ame
rikos pergalė, bet ypač ir
' ntauMHK
Arine teiepnuio.
Ši nuotrauka rodo, kaip Įeit. kom. Maurice N. Aroff virš visa britų pergalė ir
3241 So. Halsted St.
(kairėje) prisaikina Tony Mart'.n, radijo ir filmų .daini- britų taika. Pagrindinė britų
ninką, vyriausiuoju specialistu U. S. laivyno atsargos San taikos sąlyga yra palaiky Mano 20 metų praktikavimas
jūsų garantavimas
Francisco, Cal. Tas įvyko šiemet sausio mėnesį. Dabar Įeit. mas jėgų balanso, kuris tė
Calumet 4591
Optometrically Akių Specialistas
kom. Aroff karo, teisme teisiamas. Kaltinamas, kad Mar ra galimas tik išlaisvintoj Palengvina akių įtempimą, kuris
DSL BADIO PATAISYMO
tin laivynan priimtas jo, Aroffo, pastangomis. Už tai jis Europoj, kurioje mažos vai- esti priežastimi galvos skaudėjimo,
PAŠAUKITE:
,
, .... .
... i svaigimo, akių aptemimo, nervuoVARUS
80R8
iš Martin gavęs “dovanų” automobilį ir kitus kelis daiktus. stybes, lygiai kaip ir dlde-■ tumo, skaudamą akių karštį,atitailės, naudosis nepriklausomy- Sp°rir^patrelfingli akimus.“' vS
DR. G. SERNER
se atsitikimuose egzaminavimas da
be”.
DAMA AKAS

LiElUViS

OPTOMETRISTAS

Richard Donohue, Knights
of Columbus; Ukrainų para
pijos komitetui: M. Melnyczuk, N. Wilfczynsky, W. Czu
czman; K. žalnieraičiui; K.
Vidikauskui; J. Rickiui su
šeima ; Žukauskams; W.
Stanley-Slabados Vladui; dr.
A. Morey su žmona; J. A.
Oconner; kun. P. Pročka;
seselei Marijai Carissimai;
motinai Josephai, Šv. Kazi
romas su elektra parodančia ma LIETUVIS AKIŲ OYDYTOJAS
žiausias klaidas. Specialė atyda at
25
metų patyrimas
zo men
miero vienuolyno; sės. Ago
II. ŽYDŲ SPAUDA
kreipiama į mokyklos vaikus.
Tel. Yards 1829
Kreivos akys atitaisomos.
tai; sės. Marthai; sės. FeliPritaiko Akinius.
New Yorke leidžiamas vo- VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
Kreivas Akis
cijonkoms; seselėms Šv. Juo (Nr. 9 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
kiečių kalba laikraštis "Auf- ’»k0 N'’
Ištaiso.
zapo, St. Mary’s Hospital;
bau
”
gegužės
22
dienos
nuDaugely atsitikimų akys atitaisoOfisas ir Akinių Dirbtuvė
New Yorke, N. Y., 1942 m. lieoos 20)
sės. Mary Casimir; sės. M.
mos be akinių. Kainos pigiau kaip
3401 SO. HALSTED ST.
meryje
įdėjo
pasikalbėjimą
pirma.
Sveikinusiems telegramo- Liudvinai; Emilijai ir Pra
kampas 34th St.
tų nepriklausomos, yna gy-J su dr. J. Robinzonu žydų 4712 South Ashland Av.
nais: Broniui Balučiui, Lie-nui Kumparskams; S. ShaValandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Pboaa YARDS 1323
vybinis dalykas taikos pas klausimu po karo. Dr. J. Ro
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
tuvos ministrui Londone; P. dis su žmona; M. Stučkai; i
tovumui Europoje ir, todėl, binzonas tarp kita pasakęs. }
(Tęsinys)
Žadeikiui, Lietuvos minist- o. Jankūnienei; J. Tama
“Dargi laimėtas karas ne j
Vienintelė alternatyva do jėgų balansui Baltijos val
LIETUVIAI DAKTARAI
rai Washingtone; J. Budriui, šauskui; Jonui ir Marijonai
stybės...
priklauso
šiai
zo
išspręs
automatiškai
žydi;
į
Gen. konsului New Yorke; Varnams; N. Buchinskui; D. minavimui arba izoliacijai yTeL YARda 3148
nai.
klausimo. Nuo Calais iki Ki ! DI. P. ATKOČIŪNAS
Ukrainų vyskupui Constan- R0Vui su šeima; V. Sierze- ra jėgų balansas. Bet toks
“Didž. Britanija yra užsi
tinę; kun. I. Alba vičiui; kun. gai; P. Sargeliui su šeima; jėgų balansas, paremtas Vo
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
angažavusi
išlaisvinti
val

So. 49th Court, Cicero
P. Jurui; L. šimučiui, “Dnu M. Stankevičiui su žmona; kietija ir Rusija turi būti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Būkit Malonūs 1446
stybes,
kurioi3
yra
jos
aliIR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais,
Ketvirtadieniai!
go” red.; Mr. Stadalninkui; J. Macejūnui su šeima; N. labai netikras, jeigu mes nu
SAVO
AKIMSI
ir Penktadieuiais
dr. A. Rakauskui, kun. J. Jankūnui; N. Žilinskui su klystame manydami, kad Jantai ir kur'os vokiečių o- Tik viena pora aklų visam gy Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
igu Anglija venimui. Saugokite jas. leisdami
Karaliui; kun. M. Pankui^ šeima; S. Gaškai su žmona “The Times” tai turėjo ome kapuotos...
išegzaminuoti Jas moderniškiausia i 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
regėjimo mokslas
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
kun. J. šeštokui; kun. K. ir Antosei Rimkis; ir Gyvo nyje. Be to, jis gali privesti pripažintų Rusijos trijų ne metodą, kuria
gali suteikti.
ir Šeštadieniais
Šventadieniais 11-12.
priklausomų
(Pabaltės)
val

S5 METAI FATYRIMO
Bičkauskui; kun. J. Venciui; jo Rož. dr-jai Šv. Jurgio par. prie Vokietijos-Rusijos viso3
Valandos: 3 — 8 popiet.
pririnkime akinių, kurie pašalina
visą akių Įtempimų.. ..
Tel. OANal 6969
kun. F. Ren; kun. A. Pin- Albany, N. Y.
Europos ir dargi pačios Did. stybių užkariavimą, valsty
bių,
kurios
gyveno
draugin
DR.
F.
C.
WINSKUNAS
čiurek; kun. Bojanow3ki;
Dar kartą tariu visiems, Britanijos dominavimo, nes
Dr. John J. Smetana
DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
d r. J. Valukui su žmona ir suteikusiems man tiek gar ne britų užsienių politikos K1“30 santykiuose su RusiGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dukrele Viktorija; A. Vana bės, nuoširdų ačiū. Man gi, atsakingų vadovų galioje bū- iJa ir Prirašė su ja nepuo- Dr. J. J. Smetana. Jr.
2158 VVest Cermak Road
UPTOMETIIISTAI
Ofisas ir Rezidencija:
Ofiao teL GANal 2846
gaičiui su “Margučiu”; dr. atsidėkojant jums, lieka pra tų visada išlaikyti Berlyną limo sutartis — ji vienu
2155 VVest Cermak Road
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
Kampas 18-tos
B. Vanciui su žmona; A. A- šyti Aukščiausiojo palaimos ir Maskvą priešingose pusė plunksnos brūkšniu nustotų
Seredoj
pagal
sutartį.
Telefonas: CANAL 052:t, fSilcagc
OFISO VALANDOS
Res.: 7004 Se. Fairfield Avanse
leksiui, Varg. Są-gos pirmi visuose jūsų darbuose.
se ir visada balansuoti vie didelės dalies to prestyžo !
OFISO VALANDOS:
Nuo
7 iki 8:30 vaL vakarais
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:10 p. m.
Rea. taL: HKMlocb SUSO
ninkui; dr. Pr. Galiniui; P.
ną didelę galybę prieš kitą. kuriuo dahar naudojasi, to
Trečiad. ir šeštad. 1:10 e. m.
ANTRAS OFISAS
Iki 7:OŠ p. m
žiūriui; Zilevičiams; dr. J.
TaL YARda 2840
“Jėgų balansas reikalauja prestyžo, kuris gali turėti
Šv. Kazimiero parapijos
Siurbiui su žmona; J. Am
mažųjų valstybių egzistenci
TeL OANal 7171
DR. C, VEZELIS
kleb., Amsterdam, N. Y.
braziejui bu šeima; V. Am
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vaL kasdien
jos. Jis reikalauja... egzis
DANTISTAS
brazevičiui; adv. A. Oliui;
OfiM teL VIRginia 0030
Telefonas: HEMLOCK 0201.
tencijos valstybių zonos nuo
4645 So. Ashland Avenue Ofiso TeL ........... VIRginia 1888
Reaidendjos
taL:
BEVerly
8244
LETS SHARE OUR CARS
dr. S. Biežiui; J. Bachunui;
Baltijos ligi Egėjaus jūrų,
47th Street
DR. A. W. PRUSIS vaL: ano arti
AND SPARE OUP TIRES
DR. AL. RAČKUS
K. Karpiui; J. Valaičiui; J.
9 vaL ryto iki 8 vai. vak
ir kad valstybės, įeinančios
DR.
T.
DUNDULIS
Seredoj
pagal
antartį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kruzei; D. Klingai; Matui
į šią zoną, karo pasėkoje bū- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago, DI.
KRAUTUVĖJE

Telefonas:

SPAUDOS APŽVALGA

BALTIJOS

IR

VALSTYBES

SOVIETAI

744

1801

Kun.

J.

So.

Ashland

VVest

35th

Street

Avenue

židanavičius,

2017

AMERIKOS

LIETUVIŲ DAKTARŲ

DRAUGUOS

6924 So.

4157 Archer Avenue

HEALTHY, WEALTHY AND WISEJ
GLASS IN
|WINDOWS MARKEDLY
IMCREASES THE
LIGHTING OF
.THE ROOM ...

,PrI5AAATIC

! ©UST AMD OTHER FINE
Į PART1CLE5 EXPELLED IMTO
THE AIR «N THE MĄMUFACTURE OF VARIOUS
INOOSTRIAL articles ARE
CHIEFLY OF CONCEPN
IM THE.IR. CONNECTION

Ii

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P.
Trečiadieniais pagal antartį.

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Raa. TaL GROvehiU 0617
Office teL HEMlock 4848

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

VVestern

POLAAONARY DISEASES.

EXHAOST HOODS,
EXHAUST VEMTI—
LATION ANDWET

Telefonas: HEMlock 5849
OFISO VALANDOS:
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
a
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
6757 So. VVestern Ave.
rais pagal sutartį.
OFISO VALANDOS:
Tel. CANaI 6122
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA:
3241

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 tr nno 0 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal antartį.
Office teL YARda 4787
Namų tat PROapeet 1980

</*'ACK

Q»na~.

IftlCHU
IS

A DISE

which

I

SULT5 FROM _
EATING UNDER-f
DONE PORK.<
PREVENTION HES IN
COOKING PORK
SUFFlClENTLY TO
KlLL THE „
PARASITE*;"

TaL YARda 6981.
Raa.: KBNwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Ofiao vali ano 1-3; nuo 0:30-8.00
756

Kur

We«t

kas

išminti,
Kas

galui,

35th

yra

tas

Ištvermingas

bus

Place

DR. P. Z. ZALATORIS

Iki

Archer

Avenue

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

9

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telefonas

CANaI

4766

4729 Sa Ashland Ave.

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913

So.

Halsted

St

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal antartį.
Sekmadiesiiais taipgi pagal antartį.
Rea. telefonas SEEley 0434.

TeL CANaI 0267
TaL Cicero 1484
Rea. tel.: PROapeet 6059

DR. S. R. PALUTSIS

.(2-troe laboe)

TeL IHDirey 2880

Chicago, HL

OFISO VALANDO8:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 0
vaL popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel.: Yards 0004
Res. Tel.: Kenwood 4300
Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
1821 So. Halsted Street
VALANDOS
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare. Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak
Rasidencija: 6600 So. Artesian Ave.
Nedėliomia nno 10 ik. 12 vai. diena,
ir pagal antartį.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
Res. 1625 So. 50tti Avenue
4 iki 9 vai. vakare.
Tel Cicero 1484
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. JENKINS

Tel.: HEMLOCK 2081

DANTISTAS
6558 So.

Išgelbėtas.

(Mat M,

66th

DR. JOSEPH KELIA

turėti

auksą.

negu

bus

Street

geriau

VVest

TeL REPnblic 7868

PHYSICIAN AND SURGEON

PROCESS REMOVE
OR PREVENT v
DUST.... i

4204

DR. PETER T. BRAZIS

2201 VVest Cermak Rd.

DR. STRIKO

Ave.

Ave.

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Ketvirtad. ir Nedėliomia an-iitama. Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
2423 West Marąuette Rd. Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
karais ofisas uždarytas.

WiTH THE CAUSING OF

VVestern

NARIAI

DR. S. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

80.

VVestern

Ave.

OFISO VALANDOS:
Kaadlen nuo 1:00 vai. ryto Iki 0:01
vai. vak.; trečiadieniais nuo 0:00

■sk irta IBI UU nb

Rez. Tel. LAFsyette 0094
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210
Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt.
10 iki 2:30 P. M.
Treč. įr Sekm. pagal subitarįmą.

(Lietnvia)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonas PROapeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

B£MK1I£

“DRAUGI”

i
I

Ketvirtad., liepos 30, 1942

DIIDOII
SIDABROMARSKINIŲ VADAS TEISME

LIODIJA APIE LIETUVIU IŠVEŽIMĄ SIBIRAN
Laiškas

iš

per karų,

—

žymus

išgabenti

nežinia

Vilniaus.

kiti

vilniečiai

kur. —

—

vieni

Nauja

žuvę

Vilniaus

kapitula.

Shenandoah, Pa.
Iš

Vilniaus

turinio

gautas

tokio

laiškas:

“Džiugu, kad galima, ge
riems žmonėms pasauly e&ant, apie savuosius sužino
ti, kuriuos tikimės nunešė
kažkur toli net j užmiršimą.
Apie kun. Gečį iki šiol nie
ko nežinojau... Sesuo Dubauskienė su vyru ir dviem
sūneliais išvežta j Sibirą,
brolis šesys (Siekus) su
žmona ir Vabalas (kapito
nas Lietuvos generalinio šta
to) taip pat išvežti. Vitas
(Gečys) Vilniuje, dirba... Bai
šiai privargome ir d?ug iškentėjome prie bolševikų.
Kun. Gečys yra laimingas,
kad jam čia neteko būti.
Nėra jo visų profesorių, ar
timųjų mokslo draugų. Tas
draugas, su kuriuo gimna
zijoj dirbo, vienuolis, žuvo
laike karo. Neseniai, kovo 27
d., palaidojom kun. Čibirą.
Tai smūgis mums buvo, nie
kas jo negali užmiršti. Kun.
Kurminskas gyvas... Dabar
pas mus yra visa nauja ka-

pitula ir nauju vyskupu yra
Reinys. Senojo (ark. R. Jalbrzykowski) nuo 22 kovo
jau nėra.... Nėra Vilniuje ir
draugų kun. Jonų, juos irgi
iš čia pašalino. Adomas (Ci- Į
cėnas) gyvas ir dirba seną
savo darbą... Marcelė Kubiliūtė (buv. U. R. M. valdi
ninkė) nuolat gyvena Vil
niuje, Rapolas Mackevičius
(“Vilniaus Balso” red.) taip
pat sveikas. Stašiai (Vil
niaus burmistras) su dukte
rimi ir jos vaikais išvežti, o
žentas (adv. Juknevičius)
grįžo iš Vokietijos ir dabar
gyvena Vilniuje vienas.”
Skliautelėse mano įrašyta
aiškumo dėliai. Senąją Vil
niaus kapitulą sudarė aršūs
lenkai: pralotai — Karol Lubianiec, Wolodzko, A. Sawicki, J. Uszyllo, L. Chalecki ir kanauninkai — A. Sawicki, kurijos kancleris, A.
Cichowski ir dar vienas, ku
rio pavardės negaliu atsi
minti.
K. G.
Doras

gas

žmogus

kiekvieną

gerai

atlieka

dieną

ir tobulai.

parei

savo

(Fr.

Weberj

S
Lithuanian Country Club ir
gi rengėsi turėti pikniką lie
pos 26 d., bet ir jis atidėjo,
norėdamas paremti vienuo
lyną. Taigi, reiškiame jiems
ačiū.
Dėkojame visiems darbi
ninkams, rėmėjams, gerada
riams ir visiems atsilankiu
siems. Nes kiekvieno atsi
lankymas ir parama vienuo
lynui daug reiškia. Lai ge
rasis Dievas gausiai atlygi
na visiems.

,

Acme

telephoto)

Sidabromarškinių (Silver Shirt) organizacijos buvęs
vadas William Dudley Pelley (kairėje), savaitinuko “The
Galilean” leidėjas, federaliniam teisme Indianapolis, Ind.
Jis kaltinamas sąmyšių skleidimu. Su juo podraug teisia
mi ir du jo sandraugai, Lawrence A. Brown ir Agnės Ma
rion Henderson (dešinėje).

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE^
Padėka
Šv. Pranciškaus sesutės ir
kun. J. V. Skripkus nuošir
džiai dėkoja visiems klebo
nams, kurie labai noriai kvie
tė savo gerus parapijonus į
pikniką, ir patys atsilankė.
Piknikas buvo liepos 26 die

ną sesučių ūky. Geraširdžių
žmonių skaitlingai atsilan
kė.
Pittsburgiečiai vieningai
darbuojasi. Kun. J. Misius,
klebonas Į Dangų Žengimo
parapijos iš priežasties to
pikniko salės atidarymo iš
kilmes nukėlė j kitą mėnesį.

VALANDOJE

DIE MAKERS

T

HAND SCREW MACHINE OPERATORS. ENGINE LATHE OPERATORS, TOOL AND DIE MA
KERS.
— PROTECTOSEAL CO.,
1920 S. VVestern Avenue

Paieškoma prityrusių vyrų arba mo
terų kimšti k ii basa. Nuolatinis dar
baa ir užtektinai jojo.
Nepapras
tai aukštos savaitinės algos. Kreip
kitės prie Mr. Williams —

1018 AVEST 37TH STREET
Paieškomi Tool and Dle Makers ap
saugos darbams; aukščiausios algos.
Kreipkitės Į —

AVACO PRODUCTS
437 No. Oakley Avenue

REIKIA MUMS TOOL AND DIE
MAKERS
ir gerai prityrusių LATHE HANDS,
ne tik dienos bet ir nakties valan
doms. Kreipkitės Į —

RADIANT TOOL AND DIE CO.
5761 W. Grand Avenue
Tool and Die Makers
Lathe Hands
Universal Grinder Hands

Ko tu nesukrovei savo
jaunatvėje, kaip gi rasi se

EDWARD KATZINGER CO.
1940 No. Cicero Avenue

natvėje? (Ecl. 25, 5).

A. "|" A.

Kas gėdisi viešai išpažinti
savo tikėjimą, tas jau ne
krikščionis.

MATILDA RUMBAUSKIENfi

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Tel. LAFayette 2731
Mirė liepos 27 d., 1942 m.,
10:42 vai. vak. sulaukęs 20 me
ti} amžiaus.
Gimęs

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

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

Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: motiną Petronėlę (po tėvais
Globaitė): tėvą Domininką: (tėvai yra kilę iš Eržvilko para
pijos ir Tauragės apskričio.): seserę Marytę; 2 tetas — Oną
Luzeskis lr jos šeimą, ir Uršulę Stasevičienę ir jos šeima;
pusseserę — Sesere M. Aleksiną, Kazimierietę; dėdę Joną ir
tetą Liudoviką Milius ir jų šeima; krikšto-motiną Magdale
ną Zamolevičienę ir šeimą; giminaičius Mankus; ir daug kitų
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Liulevičiaus koplyčioje, 4348 South
California Avenue. Laidotuvės įvyks šeštad., rugpiūčio 1 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas. Sesuo, Tetos, Pusseserė, Dėdė,
Krikšto-motina, Giminaičiai ir Kitos Giminės.
Laid. direktorius: Julius Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

(Įsteigta 1889 m

PEIER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI

A.

ja m vinilu

Gimus Lietuvoje.
Kilo ifi
Šiaulių apskr., Jaučiunų km.

Amerikoj išgyveno

32

m.

Paliko dideliame nuliūdime:
dukterĮ Elenų ir žentų Anta
nų Priban; sūnų Vincentų ir
marčių Julijonų: brolį Adomų
Nainį ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko motinų Antaninų;
seserį Jievų Ir Svogerį p. Kaule
liVelionė priklausė prie Chica
gos Lietuvių Draugijos Ir Lie
tuvos Ūkininko draugijos.
Kūnas randa- i pafiarvotas A.
Petkaus koplyčioje, 1410 So.
50th Court, Cicero, Illinois.
Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liep. 31 d. IS koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta į
Aušros Vartų par. bažnyčių,
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, Žentas. Sū

Mirė liep. 29 d., 1942 m.,
2:16 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje.
Kilo ifi
Telfiių apskr. ir parap.. Juod
aodžių kaimo. Amerikoje išgy
veno 38 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterį
Paulinų.
(po
tėvais
Našlenaitė); 3 sūnus — Dr.
Antanų Jacobs ir marčių Ele
anor ir anūkų Celeste, Adol
fų ir marčių Ednų, Pvt. Petrų,
U. S. kariuomenėje, San An
tonio, Texas; 2 dukteres----Bernice ir Stefanijų Sweeney
ir anūkų Jonų; sesers vaikus
— Konstancijų Gertas ir Ka
zimierų Jurčas ir jų fieimas; lr
daug kitų giminių, pažstamų.
Kūnas pafiarvotas De Youngs
koplyčioje. 10834 S. Michigan
Ave. Laidotuvės Įvyks šeštad.,
rugpiūčio 1 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtai Į Visų
šventų parap. bažnyčių, kurioj
Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bua
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

nus, Marti, Brolis lr Giminės.
Laid. direktorius A. B. Pet
kus, telefonas Cicero 2109.

OPERATORS,
single and
double
needle
machines.
Experlenced on
white duck elothlng.

OTTENHEIMER and CO.
407 So. Green Street
PAIEŠKOMOS MERGINOS.
Reikia
merginų, b< t ne būtinai patyrusių,
prie jieginių (power) mafilnu. Kreip
kitės prie; J. G. K1RSCHNER CO.,
1812 Mllunukee Avenue.
Reikia senyvos moter'fikės valyti ofisų naktimis per 2 ar 3 va’andas kas
naktį; gera alga. Kreipkitės Į —
2751 NO. CLYBOURN AVENUE

SINGLE

NEEDLE

OPERATORS

Reikia merginų su, prityrimu prie
house-eoats, sports wear. Geriau
sia alga mokumą.
H. RYMAN CO., 230 S. Franklln

PARDAVIMUI

PARSIDUODA

TAVERNAS

Parsiduoda geroj apylinkėje, Clceroje, 9 metai toje pačioje vietoje.
Prlenama Kaina, šaukite —

CICERO 704(1
KRAUTUVfi

Skubiai ir pigiai parsiduoda Confectionary—Dry Goods Store. Dėl toli
mesnių informacijų, šaukite —

VIRGINIA 9577

Geras išauklėjimas atida
ro visas duris. (Moltke).
Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be
tikėjimo.
Darbas, ypač tas, kurs ki
tą džiugina, yra geriausia
skausmo metu paguoda. (Dr.
Tihamar Toth).

Kas sutrumpina man lai
ką? Darbas. O kas neapsa
komai jį prailgina? Tingi
nystė. (Goethe).

Tikrą draugą tik bėdoje
pažinsi.
(Ruckert)
Oras, saulė, maistas stipkilnūs jausmai, dorybių vyk
rina kūną; sveikos mintys,
dyrnas stiprina sielą.

Parodyk man, ar gali su
sivaldyti, tai galėsiu tau pa
sakyti, ar esi išauklėtas: be
to išauklėjimas neturi men
kiausios vertės. (O. SvettMarden).

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai,
Dukterys, Marčios, Anūkai, Se
sers Valkai lr Glmfauf-s.

PRUZIN FUNERAL HOME

Laidotuvių direkt. Lachawicz
ir Sūnai, tel. CANal 2615.

REMKITE

Nainaitė)

Gyveno: 1613 S. 50th Court,
Cicero, Illinois.
Mirė liep. 27 d.. 1942 m.,
9:10 vai. ryte, sulaukus 52

JONAS JACOBOWSKl
Gyv.: 10721 S. Forrest Ave.

Gyveno: 4339 S. California Ave.

tėvais

HELP VVANTED — MOTERYS

PARSIDUODA

Turi būti pirmos rūšies. Geriausios
Algos, au overtime. šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo 8 vai. ryto ikJ
8 vai. vak; sekmadieniais nuo 10
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

Kun. J. V. S.

t

Eduardas Jonas
Gudavich

CAPITOL HARDVVARE MFG., CO.
8(S5 No. Kasgamon Street

|L40 Į valandų, su užtenkamai “over
time.” Turi būt Ist class.
UNITED SPECIAI.TIES CO. ,
8705 Cottage Grove.

(po

NULIŪDIMO

PRITA RUSIU VYRU
Reikia prityrusių vyrų dirbti prie
screiv maehlne ir prie turret lathes.
Turi žinoti Įrankių padarymų ir
set-up. —

HELP VVANTED — VYRAI

Piknike buvo laimėjimas
$25.00 Defense Bond. Lai
mėjo B. J e z n i e n ė, 6690
Frankstown Avenue, E. E.
Pittsburgh. Laimėjimo nu
meris 181. Traukėjas buvo
Juozapas Barinikas, 5 me
tų amžiaus, 120 Parkfield
Ave., Carrik, Pa. B. Stravinskienė buvo tvarkdarė
laimėjimo.
Nuoširdžiai dėkojame ko
misijai ir visiems dalyviams.

V Y R V

MII) CITY ENGINEERING CO.
715 West laike Street

“DRAUGAS” HEIJ» WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoUth 9488-9489

kun. J. V. Skripkus

G E R V

Reikia pirmos rūšies lathe Hands
darbinlukų dienų darbui; reikia ir
mašinų taisytojų. Kreipkitės Į —

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

Šv. Pranciškaus Seserys ir

(“Draugas”

ADS

CLASSIFIED

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

“DRAUGĄ*

PASKUTINIS
I

PAGERBIMAS

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKftJIMO 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 Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.
BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

Member of tbe IJthuanlan Chamber of Commerce.

MODERNI WvWln8 PARODA-

REZIDENCIJA:

4535 W. IVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

LEONARD F. BUKAUSKAS

3354 South Halsted Ttreet

10821 South Michigan Avenue
Tel. PULlman 9661

Skyrius: 710 West 18th Street
Visi

telefonai:

YARda

1419

I. J. ZOLP

AMBUEANCE Dieną b* Kakt)

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

P. J. RIDIKAS

1646 West 46th Street

,,

J. LIULEVICIUS
4348 South California Avenue
Tel. LAFayette 3572

Tel. TARds 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

LACHAVVICZ IR SCNAI

Tel. YARDS 1741-1742

2314 West 23rd Place

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
TaL LAFayetto 0727
Radio Programas — 7:00 iki 8^00 vai. ketvirtadienio vakare,
iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

TeL CANaI 2515

42-44 East 108th Street
TeL PULlman 1270

8307 Lltnanlca Avenue
TeL TARds 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS
8319 Lltnanlca Avenue

Tel. TARds 1138-1139
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei nerašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
.edakcija 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.

S

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

Keturi milijonai
Patsai Prezidentas F.
a D. Rooseveltas paskelbė, kad
Jungtinių Valstybių armijoje jau yra keturi milijonai
vyrų. Ligšiol karių skaičius oficialiai niekur nebuvo
paskelbtas.
Šis skaičius šio krašto kariuomenės istorijoj yra re
kordinis. Ir tai ne bet kokia kariuomenė, bet rinktinių
vyrų, kurių dauguma šauniai prirengti, kiti dar ren
giami, lavinami. Tasai skaičius auga kasdien ir neims
daug laiko, kai bus sušaukta prie ginklų netoli dešimts
milijonų vyrų.
Keturi milijonai vyrų sumobilizuota, palyginti, trum
pu laiku. Nors Jungtinės Valstybės nėra militariškas
kraštas, tačiau kai yra reikalas, kai pagrąso pavojus,
ypatingu skubotumu, bet tuo pačiu kartu tvarkingai
sudaroma drausminga ir gerai paruošta milijoninė ar
mija, kuri kariauja ne iš prievartos, bet sąmoningai.
Kiekvienas karys žino, kad jis kariauja dėl savo kraš
to, dėl demokratinės santvarkos apsaugojimo, dėl visų
žmonių, mylinčių laisvę, dėl dvasinės ir medžiaginės
gerovės.
Kaip vyriausybė, taip ir visuomenė puikiai supranta,
kad ir geriausia, ir drausmingiausia, ir narsiausia ka
riuomenė negali sėkmingai grumtis su stipriais prie
šais be tinkamų karo pabūklų. Reikia tinkamų šautu
vų, tankų, lėktuvų, laivų ir t.t. Dėl to, greta skubaus
ir tvarkingo vyrų mobilizavimo, yra gaminama tokiu
pat skubotumu ir tvarkingumu reikalingoji amunicija
ne tik Amerikos kariuomenei, bet ir jos talkininkams.
Atsižvelgiant j tą visą, kiekvienas Amerikos gyven
tojas turi susirūpinti, kad nieko nepritrūktų nei ka
riuomenei, nei karo pramonei. Svarbu, kad visi padi
dintais kiekiais pirktų U. S. karo bonus ir U. S. tau
pymo ženklus. Taip pat yra svarbu, laikytis civilinės
apsaugos vadovybės nustatytos tvarkos, padėti jai vi
suose jos darbuose, griežtai laikytis nustatytos draus
mės. Turint galvoj šiuos laikus, šiomis dienomis susi
darančią padėtj, kiekvienas šio krašto pilietis turi lai

kyti save mobilizuotu karo laimėjimui.

Lietuvos draugai
Prieš keletą mėnesių Chicagoje užsimezgė Lietuvos
Draugų draugija — Friends of Lithuania. Bet tai nė
ra vien tik čikagiečių organizacija. Nors ji yra inkor
poruota Illinois valstybėj, tačiau steigs savo skyrius
visur, kur tik atsiras būrelis nuoširdžių Lietuvos drau
gų. Šiuo mes kreipiame mūsų visuomenės veikėjų dė
mesį ir tuo pačiu kartu prašome pasirūpinti sudaryti
Lietuvos Draugų skyrių užuomazgą. Į tuos skyrius
reikia įtraukti ne tik lietuvius, bet ir žymesnius kita
taučius. Tai yra labai svarbu. Draugijos blankų ir in
formacijų galima gauti pas valdybos narius — pirm.
Owen Norem, sekr. adv. J. J. Grish, 4631 So. Ashland
Ave., arba “Draugo” redakcijoj.
Lietuvos Draugai jau yra atlikę Lietuvos nepriklau
somybės reikalais keletą svarbių aktų, pareiškimų. Pas
kutiniame savo susi rinkime liepos 28 d., La Šalie vieš
butyje, priimta ir Jungtinių Valstybių vyriausybei pa
siųsta tokio turinio rezoliucija:
WHEREAS on the 28th day of July, 1922, the Go
vernment of the United States declared its recognition of the Government of the Republic of Lithuania
in the following worde:
“In extending to the Republic of Lithuania recognition on its part, the United States takes oognizance
of the actual existence of this Government during
a considerable period of time and of the successful
maintenance within the borders of the Republic of
Lithuania of political and economic stability.”
“The United States has consistently maintained
that the dietųrbed ooadition of Russian affairs may
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not be made the occasion for the alienation of Rus
sian territory, and this principle is not deeined to be
infringed by the recognition at this time of the Governraents of Estonia, Latvia and Lithuania vvhich
have been sėt up and maintained by the indigenous
population.”

WHEREAS the Government of the United States
has steadfastly maintained and upheld the right of
self determination to all nations, as stated in the
principles of the Atlantic Charter, and as expressed
by His Excellency, Franklin D. Roosevelt, President
of the United States, on October 15, 1940, when he
stated to a Lithuanian Delegation in the White House,
that “the independence of Lithuania had only been
temporarily put aside.”
Be it resolved on this 20th anniversary date that
we reaffirm our faith in our government maintaining
its just position of recognizing the needs of Lithua
nia and of all nations now enduring the rigors of
war and occupation and that this position be held
inviolate.
Tokiomis progomis padaryti pareiškimai turi daug
reikšmės. Bet Lietuvos Draugai ne tik, esant reikalui,
pareiškimus darys, bet turės ir kitokio svarbaus ir nau
dingo darbo padėti Lietuvai išsilaisvinti iš nacių ver
gijos ir atsistatyti laisva ir nepriklausoma valstybe.
Kad būtų aiškiau, čia paduosime sutraukoje Lietu
vos Draugų — American Friends of Lithuania tikslą:
“Organized to promote friendship betvveen the pe
ople of the United States and the people of Lithua
nia; to acųuaint the American people with Lithuania
and the Lithuanian nation; to promote the Four
Freedoms and the principles of The Atlantic Charter;
to encourage and assist the Lithuanian nation in its
struggle to regain its independence; to aid Lithuania
and Lithuanian nation vvith all practical means.”

Draugijos tikslas, kaip matome, yra nepaprastai
gražus ir svarbus. Dėl to, padėkime ją išauginti ir įtrau
kime į ją kiek galima daugiau amerikiečių.

Apie rusŲ-vokiečiŲ karį
“Darbininkas”, rašydamas apie mūšius ties Rostovu
ir Stalinogradu (buvusiu Caricinu), pastebi, ir teisin
gai, kad: “Rusai kovoja gerai. Naciai to nesitikėjo. Vi
su įsiutimu jie siekia sovietų armijas sunaikinti. Kol
to nepadarys, jie negali girtis pilnai laimėję. Bet antrą
vertus, jei Rusija netektų pajėgų toliau sėkmingai ko
voti, tai ir alijantų padėtis būtų labai pablogėjusi. Pri
mygtinai raginama atidaryti Europos frontą. Ar tai
įvyks, mes galime tik spėti. Karo vadovybė tokių da
lykų neskelbia.”

Pagalba Rusijai
Jei kada, tai dabar yra reikalinga skubi pagalba So
vietų Rusijai, nes visos didžiosios nacių jėgos jon yra
atsuktos.
Amerika ir Anglija ir ligšiol labai stipriai rėmė Ru
siją, pristatydamos jai amunicijos dideliais kiekiais.
Kaip jau buvo paskelbta, aštuoniasdešimt nuošimčių
Anglijos karo produkcijos dabar siunčiama užsienin.
Didžiausia dalis tenka Rusijai. Už kiekvieną lėktuvą,
kurį Anglija gaunanti iš Amerikos, keturis savo gamy
bos lėktuvus išsiunčia kitur, pirmoj vietoj Rusijon. Už
kiekvieną tanką išveža į užsienį penkiolika tankų, iš
kurių dauguma eina Rusijos frontan. Siunčiama daug
ir kitokios karo medžiagos.
Bet paskutinieji karo fronte įvykiai rodo, kad ir to
nebeužtenka. Kad palengvinti Rytų frontui, pasirodo,
reikia atidaryti antrą frontą Europoje. Ar tam frontui
atidaryti šiuo tarpu yra galimumai, ar ne, tą klausimą,
žinoma, išspręs Jungtinių Tautų karo žinovai, strategai.

Stipri organizacija
“Garsas” spausdina Lietuvių R. K. Susivienymo 53Čiojo seimo, buvusio birželio mėnesyje, protokolą su
centro valdybos raportais. Iš raportų pastebime, kad
ši mūsų, lietuvių katalikų, fraternalinė apdraudos or
ganizacija yra geroj tvarkoj ir puikiame stovyje. Per
praėjusius dvejus metus ji ir nariais paaugusi. Tenka
patirti, kad naujoji centro valdyba planuoja paskelbti
naujų narių prirašinėjimo vajų, per kurį ypatingo dė
mesio būsią kreipiama į jaunimą. Toks užsimojimas yra
sveikintinas.

Nauja darbo federacija
“N-nų” žiniomis, spalio 2, 3 ir 4 dd. bus sušaukta Chi
cagoje darbininkų organizacijų atstovų konvencija, ku
rios nepriklauso nei prie Amerikos Darbo Federacijos,
nei prie C. I. O. Konvencijos sumanytojų vardu Donald
F. Cameron, iš Milvvaukee, praneša, kad tame suvažia
vime bus įsteigtas trečias darbininkų sąjungų sąryšis:
Tarptautinė Darbo Federacija (International Labor Fed« ration).

_____________________ __________

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 30 d.).

Vysk. Roppas grįžta Vil
niun... Gauti pranešimai,
kad vyskupas Edvardas Rop
pas grįžta atgal į Vilnių. Jis
1902 m. paskirtas Saratovo
vyskupu. 1903 m. Vilniaus
vyskupas Zwierowicz tapo
perkeltas į Sandomirių, o į
Vilnių atkeliavo vysk. Ropp.
1906 m. išrinktas į pirmąją
Durną, o 1907 m. prašalin
tas iš vyskupijos. Dabar jis
grįžta į ją?

Po svietą pasidairius

“Vartant “D*raugo” pagel
tusius lapus, kartais, tavor
ščiai, net gaila darosi, kad
tais čėsais jame nebuvo ko
kio nors kampininko su šio
kiu ar tokiu delnu. Tais čė
sais lietuviški cicilistai ir
laisvamaniai
pridarydavo
tiek visokių fonių, kad rei
kėdavo juoktis pilvą susiė
mus. Čia padėsiu ant delno
Vokiečių žiaurumai Lietu jums tik vieną priklodą,
voj... Vokiečių šnipai atsi kaip cicilistai ir laisvama
kraustė į Didiškių kaimą ir niai Lavvrence, Mass., rinko
suėmė visą eilę ūkininkų. si sau vyskupą. Tai buvo
Kaulinską labai nežmoniškai 1917 metais birželio 17 die
kotavojo. Jam primynė siau- ną.
talo skverną, o už plaukų kė
Tais čėsais cicilistai su
lė aukštyn ir draskė. Pas laisvamaniais buvo labai uo
kiau pririšo prie arklio ir lūs nezaliežnos vieros išpa
vežė į Biržus. Arklys bėgo žintojai. Buvo tiesiog apšakeliu, o jam reikėjo bristi šę ta viera. Nezaliežninkų
per vandenį. Jis pailso, už kunigais
buvo
šiaučiai,
duso, o iš burnos prasiveržė kriaučiai, barberiai, iš kurių
kraujas.
gudriausių dėjosi Mickevi
•
čius.
Mirė pirmas kareivis.... ATaigi, birželio 17 d., Lavv
merikos armijos Prancūzijoj
kareivis G. H. Medville mi rence, Mass., susirinko neza
rė plaučių uždegimu. Tai bus liežninkų synodas: Mickevi
pirmas chicagietis kareivis čius, vienas iš Cambridge,
Mass., vienas iš Scranton,
miręs šio karo metu.
Pa., vienas nigeris (šis nei
•
Rūpinasi Lietuva.... Rusi žodžio nepratarė) ir apie
joje gyveną lietuviai veikė 200 vietos cicilistų ir laisva
jai, M. Yčas ir kiti, kas kart manių. Salėj ant estrados
labiau bruzda, prie sienos uždegta dvi žvakės, tarp jų
prispyrę reikalauja, kad ru padėtas mišiolas ir, Micke
sų laikinoji vyriausybė pri vičiui užgiedojus, “Ateik
pažintų Lietuvai laisvę, pa dvusia švinčeusia” prasidė
velytų lietuviams šeiminin jo synodo mitingas ir vysku
kauti evakuotose Lietuvos į- po rinkimas.
Pirmiausiai
perskaityta
staigose.

Mickevičiaus parašyta tau
tiškai bažnyčiai konstituci
ja, kurią priėmus vienbal
siai reikėjo rinkti vyskupas.
Po gerokos agitacijos, kad
tam cinui geriausiai tiktų
Mickevičius, Marė Gaižiūtė
įneša, kad Mickevičius būtų
vyskupas. Marcelė šerkšnienė parėmė Gaižiūtės įneši
mą. Švitra su savo pačia už
rėkė, kad Mickevičius turi
būti vyskupas. Dalyviai pa
kėlė rankas ir nubalsavo.
M. Kurgoniūtė, tėvų verčia
ma, prinešė rūtų-mėtų buketą ir įteikė naujam vys
kupui.

Ale, kaip paprastai pas cicilistus ir laisvamanius mi
tinguose esti nepasitenkini
mai, taip buvo ir tam synode. Martinas Kirmela, ku
ris, matyt, turėjo savo kan
didatą tam cinui, atsisto
jęs paklausė Mickevičiaus:
“Prabaščiau, šituos dalykus
mes iš tavęs senai žinome,
ale pasakyk mums, ką nau
jo: pasakyk tu mums, kas
tave kunigu įšventino?”
Į tai Mickevičius trenkė
kumščiu į stalą ir tuomi bai
gėsi “1 Synodas Lietuvių
Tautiškos Katalikiškos Baž
nyčios Amerikoje 1917”.
Taigi, matote kokių buvo
čėsų ir fonių. Truko tik ge
ro delno.

NAUJI PRIKLODAI
Seilės varva, kaip Čikagos
balšavikams žiūrint į Keis
tučio klubą.

Dėmesio žemės ūkiui !

t
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Vieną Didįjį Lietuvį Kapams Atiduodant
-Vysk. Juoz. Kuktos gyvenimo kova. - Aušros Vartų sargyboje. Suspenduotas už drąsu lietuvišką žodį. - Prof. Biržiška apie kan.
Kuktą. - Lenkai padaro kratą ir uždaro Lukiškių kalėjime. - Zitiečiu
ir jaunimo draugas.
Varpo garsas skausmu
sudraskė širdis

Užgesus mūsų tėvynės lais
vės žvaigždei, lyg nepergy
vendami tos baisios trage
dijos, lyg vengdami, kad jų
ir akys nematytų okupantų,
mindžiojančių brolių krauju
šlakstytą Lietuvos žemelę,
vienas po kito į kapines ke
liauja mūsų mielieji kovoto
jai už Lietuvos laisvę.
Lydėdamas į tėvynės ka
pų kalnelį vysk. Kuktos pa
laikus varpų balsas tik per
pusantro mėnesio įstengė
mus pasiekti pro apkasų ei
les, pro spygliuotų vielų už
tvaras, pro durtuvų miškus,
pro tankų ir submarinų sar
gybas. Ir tas garsas skaus
mu sudraskė mūsų širdis,
kaip kokia sprogstanti gra
nata.

Į

draugijos dėl karo nukentė
jusiems šelpti centro komi
teto, kurio pirmininku 19181922 m. buvo dabartinis Kai
šiadorių vyskupas (tuomet
kun. kanauninkas) Juozas
Kukta, kur gyveno mokinių
dar gumas... Dažnai ruošia
muose gimnazijos rūmuose
literatūros vakarėliuose, vai
dinimuose, Nepriklausomos
Lietuvos valstybinių šven
čių minėjimuose aktingai
dalyvavo moksleiviai, iš ku
rių tarpo dabar turime ne
v esą susipratusį išmokslin
tą Lietuvos inteligentą”.
Su žmonėmis

Kun. Kukta drauge labai
uoliai dirbo savo bažnytinį
, darbą. Viena Amerikoje gy[ venanti lietuvaitė, kuri ke
letą metų darbavosi Vilniu
je, man pasakojo, kaip kun.
Kukta buvo nuoširdus
lietut
vių dvasios vadas, ją pačią
per išpažintį ir kitomis pro
gomis išmokęs mylėti dorą
gyvenimą. Jis lankydavosi j
lietuvių tarnaičių — zitiečių susirinkimus.
Vilniuje kan. Kuktą yra
aplankęs ir d. g. prel. M.
Krušas; prisimindamas ve| lionį pasakoja, kad tai bu
vęs labai malonus vaišingas
lietuvis kunigas.

!

Mokslo įstaigose

Sveikata - Brangus Turtas

kiais nuodais apsinuodijo ir
tuomet galima duoti tinka
mą antidotą.

Rašo dr. Račkua. 4204 S. Archer Avė., Chioago
KAIP GELBSTI
APSINUODIJUSĮ
(Tęsinys)

Nuodai * rūgštys (acids)
ke tas (uksusas), rūgščloji
druska, oksalas.
Antidotai — kreida, ge-

sintos kalkės, medinių pele
nų šarmas.
Nuodui-rūgšty s: muriatikas (Hydnochloric acid), nitrikas (Nitric acid), fosforikaa (Phosphoric acid), vitriolis (Sulphuric acid). An
tidotai — valgomoji soda
(Bicarbonate of soda), magnezija, kreida, gesintos kal
kės, medinių pelenų šarmas,
muilas, pinenas, išplaktas
kiaušinių baltymas, linų sė
menų aliejus, valgomasis aliejus. Nevalia vemdinti.
ti ateities gyvenimui, kurif
tavęs laukia. Nenorėčiau ma
nyti, kad tau, žengiančiam
į ateiti, trūktų kilnių idea
lų ir pasiryžimų ieškoti ke
lių, kurie į juos vestų’.
Toliau idealistas vysk J.
Kukta ragina savo įsitikini
mų neparduoti nei už šiltas

Nežinant kokius nuodus
Nuodai-alkalinai: potašius, nelaimingasis nurijo, kiekdegtinlajus (Caustic Lime), i viename atsitikime galima
plikšarmis (Caustic Soda), duoti gerti daug pieno, kiauskalbimui soda, negesintos šinių baltymą, išplaktus milkalkės, amonijakas. (Anti tus, miežinių kruopų buizą,
dožai: — raugalas, citrina, sėmenų buizą. Čia suminėti
atliešiuotas uksusas, rūgęs skysčiai atskleidžia stipriuopienas, aliejus ar alyva, iš- sius nuodus ir mažina, viduplaktas kiaušinių baltymas, rių gėlą.
Nevalia vemdinti.
Po kiekvieno apsinuodiji
Nuodai-fosforas, degtukai. mo, žmogaus sistemoje suAntidotai
magnezija; deg 8įdaro įvairios komplikacitų kaulų anglys; degutas; jo8 vieni gauna 5irdies u.
senas terpentinas. Nevalia gą „y inkatų ,igft kjtu8
duoti jokio riebalo.

paralyžius ištinka, kiti ap-

Nuodel — tabakas. Anti-! anka kiti
proto ir
dotai-juoda kava; medžio 11 Taigi kad iSvengti baižievfc arbata.; daug arbatos sių pasekmių viaada reikia
prakaitavimui.
šaukti daktarą; o iki daktaN uodai
terpentinas. A- ra8 atVyks, tai nelaimingantidotai
magnezija; linų jam teikti pirmutinę pagalsėmenų sriuba; užlaikyk šil- bą taip kaip aukščiau pa8a.
tai; jei nustoja alsavęs, teik įyįa
dirbtiną alsavimą kaip sken
duoliui ; vemdink. Nevalia
PERSKAITĘ “DRAUGI’
duoti Snapso
DUOKITE JĮ KITIEMS
Apsinuodijusiam pirmuti
nę pagalba reikia teikti gret.
Juo ilgiau gaiši, tuo dau ★
★
giau žalos padarys nuodai.
ll/kat 'Lfau, Hutį/U/ilk
Skubiai gesink nuodus anti
dotais.
Arbatos esencija neutra
Navy Cruiaers are built in two
lizuota (susilpnina) daugelį classes. light and heavy. the latter
displacing about 10,000 tons. Our
nuodų, tad visad apsimoka navy
has about an equal number
duoti stiprią arbatą gerti, of light and heavy Cruisers, the
10,000 ton Cruiser costing approxines nepakenks.
mately 120,000.000. Many Cri'irerg

★WAR BONDS★

vietas, nei už kitus vyliojiznu3.
Kovotojas dėl laisvos Lie
A. a. Vyskupas Juozapas Kukta
Kaišedorių vyskupija bu
tuvos mūsų mielas vysku. . _
vo mažiausia, nepato/iai iš
pas Juozapas Kukta buvo patekusių lietuvių likimu, laisvai ir nevaržomai vėl at-1 Kalėjimas ir įstremimas
sidriekusi, didelė gyventojų
are under construction and many
gimęs 1873 m. vasario 3 djbet buv° tolerantiškas iri gaivintų ir stiprintų savoj
Jei
miegoti
nori
apsinuo

more ara needed.
berods Aluntos anvlinkėse ' taktiškas> mok®Jo dirbti ou šimtais metų dusintą ir nai-,
1922 met^ sausio 20 d dalis įsikūrę smėlynuose, neturtingi, nevisi galėjo rai dijusia, neleisk užmigti.
visokių
pažiūrų
žmonėmis,
kintą
sveikatą.
Lietuvių
taulenkai
pas
eilę
vadovaujan(tarp Utenos ir Ukmergės).
ta yra praeityje tiek kovoVilniaus lietuvių pi.ada- , Rus išleisti į ankstesni mokė Mušk su šlap'u rankš’uos-Į
Mokslus ėjo Vilniaus kunigų 1 Pirmajam pasauliniam kajusi dėl savo laisvės ir sakratas, taip pat ir pas lą, trūko kunigų, bet užtat čiu per veidą, per krūtinę;
seminarijoje. Tuo metu te-, rui siaučiant, kai lietuvių varankiškumo, tiek daug kan. J. Kuktą, jį drauge su vyskupas Kukta buvo nuo- vedžiok kad vaikščiotų;
nai mokėsi ir jubiliatas kun. organizacinis gyvenimas busmūgių prisikentusi, jog no- kitais uždarydami į Lukiš- girdus, neatitrukęs nuo g\ mušk per padus; duok gerti
A. Deksnys, kurs prisimin- i Vo užgniaužtas, minėtasai
ras padaryti galą visoms sa- k^° kalėjimą. *Per tardymą venimo, mokėjo prie savęs stiprios kavos; daryk viską
damas velionį pasakoja, kad Komitetas dėl Karo Nukenvo kančioms tapo nebe j vei- lenkai ypatingai teiravosi a- parinkti enerę- gus katali- kad tik neigtų. Pasarga:
To pay for these speedy and powjis jau tada buvęs linksmas, į tėjusiems šelpti buvo galikiškos akcijos padėjėjus ii «P«inuodijusį migdančiais erful
kiamas
ir
nebeišdildomas
”
.
Pl
e
veikimą
slapto
lietuvių
ships with their heavy guns
malonus, bet drauge ir nu ma sakyti vienintelė legaliai
armament we mušt buy War
komiteto, prie kurio prigu- mes užversdami kapų velė nuodais, nevalia šlakstyti and
Bonds. Citizens of a large town or
sižeminęs.
veikianti organizacija apie Be vietos...
a given community. working in uniną jo giliai liūdime linkėda šaltu vandeniu.
Įėjęs ir kan. Kukta,
ty, could buy one of these ships for
kurią sukėsi atbundančios
Stebėk apsinuodijusio bur the Navy if they put at least ten
? Mokslas klier, Juoz. Kuk
Sekantį mėnesį (vasario 6 mi, kad daugiau jo dvasios
Lietuvos sąjūdys.
Skaitome mes tą lietuvių
of their income in War
d.) lenkai kan. Kuktą drau- žmonių atsirastų lietuviuo ną, pauostyk; iš kvapo daž percent
tai sekėsi gerai, seminariją
Bonds every pay day.
deklaraciją ir džiaugiamės.
se.
K. J. Prunskis niausia galima sužinoti kobaigė jaunas ir kaip gabus Drąsus raštas vokiečiams
U. S. Trta.tury Dtf'artmtnt
Tai juk Nepriklausomos LieSU
/J
vyras buvo pasiųstas pagi okupantams
tuvos paskelbimas visi me-, f U?ų
18 Xįn,WJB
linti studijų į Petrapilio A' foi
1Q1C
„orvv.; treme I Lietuvą. 25 laipsnių
Lietuviai inteligentai ta- ta pnes Į918 metų neprl‘ šaltyje nuo stoties jie turė
kademiją.
da buvo jautrūs tėvynės rei- klau9omykč9 aktą.
jo klampoti per gilų sniegą
kalams.
Kai
1917
m.
LietuĮ
Kaip
minėjau,
tą
raštą
kol pasiekė savuosius.
Aušros Vartų sargyboje
vos lenkai kreipėsi į vokie-; vokiečių vyriausybei prieš
Į kunigus buvo įšventin čių vyriausybę su prašymu, lenkų užmačias pasirašė ir Vyskupas
tas 1898 m. gruodžio mėn. kad Lietuva būtų prijungta kun. J. Kukta, su kitais ke31 dieną ir gavo simbolingą prie Lenkijos, lietuviai vei- tūriais kunigais. Tuo kart
Kada Lietuvoje kūrėsi baž
paskyrimą — prie lietuvių kėjai, su Jonu Basanavičių-' Vilniaus vyskup1 jos adminis- nytinė provincija, arkivys
šventovės, prie Aušros Var- mi priešakyje, parašė pro tratoriumi buvo lenkomanas kupas Matulevič us, kurs su
tų. Lietuviškasai gyvenimas testo raštą Vokietijos kanc Michalkevičius. Jisai visus kan. Kukta artimai bendra
Vilniuje stiprėjo, ilgainiui leriui. Po tuo drąsiu lietuvių tuos penkis kunigus, taigi darbiavo Vilniuje ir jį ver
lietuviai įstengė sau išsiko žodžiu pasirašė 15 vadovau ir kun. J. Kuktą, už tą pasi tino, padarė įtakos, kad kan.
PER
voti savą parapiją — Šv. jančių lietuvių, jų tarpe 5 priešinimą lenkams suspen- Kukta būtų paskirtas vysMikalojaus bažnyčią, kurioj• kunigai, tarp kurių ir Kuk- į davo mėnesiui, atleisdamas kupu Kaišiadorių diecezijos,
pirmuoju klebonu ir buvo ta. Čia jie griežtai pasisako1 nuo vietų Vilniuje. Kas ne-1 kuri susidarė iš Vilniaus dipaskirtas kun. Kukta, čia iš prieš lenkų imperializmą ir turėjo iš ko gyventi, buvo ecezi jo3 dalies, prijungtos
sakyklos ėmė skambėti lie pabrėžia lietuvių teises:
pasiūlyta prieglauda Gardi- prie Lietuvos.
tuviškas žodis, čia aidėjo
— Lietuvių tauta mano no vienuolyne... (Žiūr. P. KliSavo pirmajame ganyto
galingas lietuviškasai “šven turinti teisės ir pare:gos pn- mo “Mūsų kovos dėl Viljiškame rašte (1926. V. 30)
tas Dieve!” Šv. Mikalojaus imti į savo rankas lietuvių niaus”, p. 68-80).
vysk. J. Kukta prisiminęs
bažnytėlė darėsi lietuviškuo krašto likimą, t
rusų okupacijos vargus ir
ju centru, kur ėmė dažniau
— Tik lietuvių tautai tc- Vadovauja lietuviškam
Vilniaus vyskupijos nelai
ir dažniau lankytis Basana pripažįstame teisę spręsti to darbui
mes, džiaugiasi Nepriklauvičius, Vileišiai ir kiti gar krašto likimą.
Kun. J. Kukta tačiau pa- aoma Lietuva ir primena,
sieji lietuviai.
— Jie (lietuviai) negali I .,77”r~
Slllko Vilniuje. Apie anuos j kad “įgytoji laisve uždeda
kitaip sau vaizduotis savo ,aikM jr kun Kakto8 yeik.
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)
ir pareigas”. Skatina laisAtbundančios Lietuvos
atotiea. ką.p tik nepnklau-; lą taip rašo prof. Vikt. Bir- vės sąlygas panaudoti dva
sąjūdys
somybės pavidalu. Tai lie žiška (“Neužgijusios žaiz
sinės kultūros skleidimui.
tuvių didžiausias geismas, dos”, p. 156):
Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų surSpaudos ir jaunimo prletetis
Kun. Juoz. Kukta būda istorijos tradicijų išauklėtas,
I
— Gyvas kontaktas tarp
Vysk. Kukta buvo rūpespryzųl Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"
mas pavyzdingu dvasininku atgyjančios gimtosios kal
drauge buvo ir veikliu lie- bos sustiprintas ir savosios , lietuvių moksleivių ir jų auk tingas globėjas lietuvių kaPiknikams.
tuviu. Kai 1915 metais su- tautinės kultūros supratimo lėtojų mokytojų ne3itenkin- talikų spaudos ir jaunimo or
sidarė Komitetas Nukentė- pagrįstas. Tai yra ne vien davo gimnazijos rūmų šie- ganizac.jų. Dar 1928 m. Lie-1
Kviečiame visus senus-jaunus
jusiems dėl karo šelpti, ja noras, kilęs iš tautinės są-'nomis: kiekvienas mokyto- tuvos galingai jaunimo or-Į
me šalia Basanavičiaus, ša- monės, ne vien išdivas iš- jas stengėsi pažinti savo ganižacijai — pavasarinin-1
ADMINISTRACIJA
lia Sleževičiaus, šalia kitų auklėtas ir giliai siekiančių auklėtinių darbo sąlygas, kams jis kalbėjo:
vadovaujančių lietuvių buvo atmainų pagamintas, bet ne- nuolat lankydamas juos
— Mūsų katalikiškasai
prieglaudose
ir
bendrabur
Lietuvos
jaunime, tavo ivenir kun. Kukta. Tas rodo, kad apseinamoji sąlyga sveikam

N

N

$1000.00 U. S. WAR BONAIS

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniką

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

jis ne tik rūpinosi nelaimėn tautos plėtojimos,

kad

ji t čiuose,

laikomuose

lietuvių ta pareiga rimtai pasiruoš-

D R A t O A B

Ketvirtad., liepos SO, 1942

U. S. KARO VADAI

Japonai žiauriai elgiasi
su internuotais amerikiečiais

Šienpiuvėlis
Atsikėlęs anksti rytą
Ėmiau dalgį išpustytą,
Ėjau piaut žalio šienelio,
Lygioj lankoj, prie upelio.
Mano dalgis gryno plieno
Lengva piauti žalią šieną,

LOURENCO MARQUES, daug patyręs, matęs ir gir
Portugaly Rytinė Africa. — dėjęs būdamas Tokijo mies
Garlaiviai Conte Verde ir te.
Lengvą pradalgėlius kloti,
Anot šio korespondento,
Asarnu Maru čia atvyko su
Apie mergelę dainuoti!
šiaurinės ir Pietinės Ameri europiečius ir amerikiečius
Šienpiuvėlis dalgiu moja,
kos 1,100 nacionalų, kurie , japonai vadina “baltodžiais
Pradalgėlius guldo, kloja;
sukeisti su japonų diploma barbarais”. Tad jie primity
šalta rasa krinta-byra,
tais ir jų šeimomis Portuga viais savo būdais su jais ir
Šienpivėliui linksma yra.
lijos užsienių reikalų ofiso elgiasi. Įkalina ir kankina
Tapo pradalgiais nuklotas.
amerikiečius ir britus korės
priežiūroje.
Lygios lankos, didis plotas
pondentus,
įmonininkus
ir
Grįžusieji iš Japonijos
Štai, mergele ateidama,
1
misionierius.
Hongkonge,
amerikiečiai pasakoja, kad
Pusrytėlius atnešdama;
|Wake
saloje
ir
Thailando
japonai žiauriai elgiasi su
Padėk Dieve, bernužėli,
l(Sijame)
japonai
daug
ame

internuotaisiais ir dėl to
Baltas, gražus dobilėli.
rikiečių
ir
britų
išžudė
ir
su
daug kenčia internuotųjų
Ačiū, ačiū, mergužėle,
žeidė,
jų
moteris
ir
mergai

žmonos su vaikais. Jie pažy
Skaisti, graži lielijėle.
mi, kad internuotų moterų tes išgėdino. Kliuvo ir slau
Sėsk, berneli, ant pievelės,
ir vaikų japonai fiziškai ne gėms.
Pailsėk baltas rankeles.
Tolischus sako, kad apie
kankina ir tarp šių ir vyrų
Tuoj bernelis metė dalgį,
Po konferencijos su prezidentu Rooseveltu, vyriausiuoju karo jėgų vadu, Bai'uosius ,
nėra mirusių .nuo žiauraus japonų žiaurumus su inter
Abu pusrytelį valgė.
Lietuvyti s
Rūmus
apleidžia
U.
S.
armijos
ir
laivyno
George
Marshall,
armijos
štabo
viršininkas.
nuotais
britais
ir
aamerikiejaponų elgimosi. Tačiau kai
kurie įkalinti britai nepakęs čiais visko negalima smulk Leahy, prezidento štabo viršininkas; ir gen. vadai (iš kairės): adm. Ernest J. King, lai rai, iki teisėjas nepaklausė: (What are the two houses
darni jų žiaurumų yra nusi meniškai pranešti, kadangi vyno operacijų viršininkas; adm. Wm. D.
“Kokios užduotys yra legis of the statė legislature
buvęs
U.
S.
ambasadorius
žudę (U. S. vyriausybė apie
latūros narių?” Nors tik called?)
Japonijai
Joseph
C.
Grew
tai dar negavusi oficialių ži
prieš tai tylomis apie tokį
Atsakymas: Tie du rūmai
gamina oficialų
raportą.
nių).
atsakymą mes jam į ausį susideda iš senato, arba
Tad iki to raporto įteikimo
buvome pašnabždėję,
bet kaip kartais vadinama auk
Internuoti amerikiečiai ir ambasadorius liepė ambasa
Praeitame
kare
kautynės elektra, ir galima kontro- 05. Iš tos sumos $107.89 bu 'žmogus buvo jau pamiršęs. štesniųjų rūmų, ir reprezen
kanadiečiai japonams pakliu dos personalo nariams nieko
liuoti šilumą kada tempera vo dėl drabužių kita suma
Jis noi-jo teisėjui prisi tantų rūmų, arba kartais
vo Hongkonge. Japonai juos viešumon nekelti. Net patys įvyko maždaug tik “tempetūra
greitai
keičiasi.
Lakū

rate
”
zonose,
šiame
kare
užlaikymui.
pažinti,
kad nežinąs. Bet ma vadinamų žemesniųjų rū
išvežė į Korėjos, Mančiuko misionieriai pasiryžę tylėti
drabužiai
kareivio
turi
būti
nai
jame
yra
šilti
net
ir
60
Specialės
uniformos
ir
žai kalbos jam mokant, jis mų. (The house of senate
ir šiaurinės Japonijos sto iki p. Grew įteiks vyriausy
laipsnių
žemiau
zero.
Šie
pritaikinti
visokiam
orui
to

įrengimai
specialiams
pulkų
taip smarkiai delnu jau per ant the house of representa
vyklas. Tenai jie turėjo per bei išsamų raportą apie ja
nauji
siutai,
kurių
yra
apie
dėl,
kad
jis
pasirodo
įvaivienetams
yra
atskiros
išlai
pliką galvelę pliaukštelėjo, tives).
gyventi didelius šalčius ir ponus. Visgi kai kuriuos da
12,000
ligi
šiol,
yra
daug
'
riausiose
pasaulio
dalyse
dos,
bet
pagrindiniai,
karei

kad garsas atsiliepė visuo
Žodis
representatives
maisto trūkumus. Dėl to lykus anksčiau galima iš
lengvesi,
negu
seni
avies
Kareiviai
tropiškose
vieto

vio
batai,
kojinės,
marški

se teismo kampuose, kas pa mums, krūviams, yra gana
juos ištiko įvairių rūšių li kelti, sako Tolischus.
kailio
pamušalo
siutai.
Su
niai,
apatiniai,
kelnės,
no

se
dėvi
ypatingai
pagamin

traukė dėmesį visų jo link sunkus. Tad patartina jis
gos. Internuotieji sako, kad
jais
galima
ir
laisviau
dirb

sinės,
etc.
padengtos
tais
tas
lengvas
kelnes
“
slacks
”
,
Kilus
karui,
Tokijo
mieste
ir atsakė: “Nothing”. Reiš įsidomėti. Su žodžiu dažnai
dažniausia jiems reikėjo alk
ti.
kurios
kareivį
apsaugoja
$162.05.
japonai
visas
savo
priešų
kia legislatūros nariai nieko tenka susidurti. Su tuo žo
ti.
nuo
karštos
saulės,
vabalų,
Prie
to
dar
kiekvienam
k
a
ambasadas
apsiautė
ir
jas
neveikia.
džiu vėl susidursime kalbė
Specialės uniformos yra
Japonai paėmę Hongkon
reiviui
duodama
siūlių,
ada

visokių
krūmų
ir
saulės
įde
uždugnijo.
Į
Peruvijos
amba
Iš
to
keisto
atsakymo
pra
dami apie Federalį kongre
nešiojamos parašiutininkų.
gą tenai tarp kitko suėmė
tos,
špilkos,
guzikai
ir
kiti
gimo.
Šitam
orui
kareiviai
sadą
akmenimis
mėtyta
ir
jdėjo
juoktis
visi
esantieji
są, kurs randasi WashingTie nuo bato ligi galvos yra
daugiau kaip 20 amerikiečių
reikalingi
daiktai
pataisy

turi
trumpas
kelnes.
Bet
šaudyta.
Privatūs
namai
die
i
teisme.
Bet
mums,
žinant
ton, D. C.
specialiai pasiūti kad atitik
kunigų. Tai buvo Kalėdų
mui
drabužių.
Ir
dar
kitoms
Icelande,
kareivio
drabužiai
ną
ir
naktį
buvo
puolami
ir
teisėjo nusistatymą prieš
Vieta, kur Illinois valsty
dieną. Visus suimtuosius
tų jų darbui.
reikmenoms
praleidžiama ateivius, nebuvo juoko. Mes bės legislatūros nariai susi
seka
eskimo
epredalus
;
juos
juose
buvo
daromos
kratos.
kunigus jie išvedė iš miesto
' Kareivių uniformos ir jo $15.79 per metus, kaip toile
buvome įsitikinę, kad po to renka leisti įstatymus, yra
į vieną griovį tikslu juos su Daug privačių asmenų suim dr. Paul Siple, narys Byrd ' įrengimai kainuoja pinigai.
tiniai
daiktai,
rankluoščiai,
Antarktiko
ekspedicijos,
pata,
įkalinta
ir
kankinta,
Kaikio atsakymo pilietybė ne Sprlngfieldo miestas. Šiame
šaudyti. Tačiau paskutinę
Pirmais metais Parinktinės diržai ir pan.
i
dėjo
įvesti.
kurie
buvo
verčiami
prisipa

bus suteikta.
mieste gyvena gubernato
minutą jiems dovanota gy
Tarnybos valdžia išleido dau
Dėdės
Šamo
1942
m.ka

žinti
šnipais.
Bet teisėjas atsistojo, vi- rius Illinois valstybės ir šis
Alaskoj ginkluotos jėgos giau negu pusę bilijono do
vybė. Po to jie įkalinti ga
• • » -k • • . •
reivis
yra
geriau
įrengtas
ir
ražiuje. Suraišioti grupė
Taip būta Tokijo . mieste. yra puikiausia įrengti pul lerių aprengimui naujų ka geriau aprėdytas, negu ki įsa savo majestotiška galy miestas yra tos valstybės
be ir sako: “žmogau, tu sostinė. Sostinė amerikoniš
mis ir ten per tris paras su Kitur japonai toli žiauriau kai visame pasaulyje. Jų reivių.
tas
kareivis
bet
kokioj
armi
teisingai aptarei. Legislatū kai vadinama Capitol City
dvi-pusinis “skisiutas” yra
mažais kiekiais vandens ir apsiėjo su tremtiniais.
joj
šiandien.
Kiekvienam
kareiviui
bu

puikus. Viena pusė yra ža
ros nariai nieko neveikia, Springfieldo miestas yra
maisto buvo laikomi.
FUS
vo
išleista
per
metus
$162.bet jie privalėtų veikti”. Illlinois valstybės - Capitol
Iš ten pat
daugiau ži
Tik patvara veda į tikslą. lios spalvos, kita balta. Ap
Čia teisėjas pats davė atsa City. Kitoj vietoj esame mi
saugoja nešiotoją nuo prie
nių apie japonų žiaurumus (Schiller).
šo ir nuo oro. Finų kareivis
kymą, kad legislatūros na nėję, kad kai kuriais atžvil
prisiunčia
buvęs Tokijoj
rių užduotis yra leisti teisė giai* Amerikos vai. yra lai
New York Times korespon
Gerai prisivalgius moky- dėvėjo baltą paltą finų-rusų
tus įstatymus.
karėje, bet Amerikos “skidentas Otto D. Tolischus. Ji
koma kaipo atskiros valsty
nors nežinojimą pilietybės
siutas” yra pirmas vartoti
Mat, buvo toks atsitiki bės. Dabar matome, kad jos,
sai pats repatrijuotas ir žodis).
nesuteikdavo. Senyvam žmo
Pirmiaus
pilietybės
gavi

mas. Legislatūrai (seime- iį kaipo atskiros valstybės,
dvi apsaugojančias spalvas
gui, mažai anglų kalbos ži
mas
būdavo
atliekamas
ki

liui) Illinois valst. buvo ' prigulinčios prie Federalės
į viešą paltą. Alaskos pul
nančiam, mums prisiėjo pa
tokiomis
priemonėmis,
negu
Crochet Doilies Add Distinction kai vartoja ir “typhoon siu dabar. Pilietybė buvo teikia gelbėti popierių gavime. įneštas pervesti toks įstaty Amerikos valdžios, turi net
tą”, pagamintą iš lengvos,
mas, kurį šis teisėjas mėgo. ir savo sostines.
Kaip tyčia žmogus buvo pa
To Your Home
ma
net
keliuose
teismuose.
baliono-rūšies, guminės me
Bet seimelio nariai neper- Teisės, kurios paliečia vie
kviestas į to nepalankaus
Dabar
tik
Federaliai
teis
leido. Todėl, kaip žmogus ną Amerikos valstybę su
džiagos kada ten lįja. Jų
ateiviams, teisėjo teismą.
mai
teikia
pilietybę.
“ski” batai irgi ypatingi ir
pasakė, kad seimelio nariai kita, arba su federalinėmis
Teisme
stovėjo
eilė
apie
akiniai apsaugoja akis nuo
Buvo vienas teisėjas,
nieko neveikia, teisėjui tas Amerikos teisėmis yra tei
100
žmonių
su
liudininkais
labai patiko.
oro ir sniego.
kurs labai nekęsdavo atei
sių žinovų laikomos tarp
laukiančių
teisėjo
parėdymo
Ne visuomet taip žmogui tautinėmis teisėmis. Ameri
Eilinis kareivis turi vil vių. Jo prašau nesibijoti,
jų
pilietybės
reikale.
Gal
ki

pavyksta. Geriau, kad žmo kos teisių studentams prisi
nonę ir vatinę “khaki” ke nes jis jau yra miręs. Dabar
tas
šimtas
sėdėjo
teismo
gus būna susipažinęs su pi eina mokytis dvejas tarptau
purę ir plieninį šalmą (hel- jo sūnus yra teisėju, bet jis
kambary,
o
daugelis
advo

visai
kitokią
nuomonę
turi
lietybės reikalais.
met). šaltam orui, jis turi
tinęs teises. Vienas, kurios
Prie šios progos susipa liečia Amerikos 48 valsty
megztą kepurę su skepetai apie ateivius. Jis ateivius, katų teiravosi šen ir ten jų
ne vien gerbia, bet ir myli. vedamų bylų reikalais. Kaip žinkime su šiokiu klausimu: bės ir Federalę valdžią; o
te ausis uždekti.
Tas ateivių nekentęs tei iš eilės prie teisėjo priėjo
Lakūnai vartoja naujos
Klausimas: kaip vadinasi kitas, kurios liečia Ameriką
mūs
tautietis,
jis
laikėsi
getie du legislatūros rūmai?
rūšies siutą. Jis apšildomas sėjas už bile mažiausią ko
(Nukelta į 8 pusi.)

Kareivis ir jo uniforma

PILIETYBES REIKALAIS

I

tis

nenorima.

(Senovės prie
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STRAIPSNIS

FACTS YOU
ROCHET affords in inexpensive
method of adding diatinction
and beauty to your home. A single
bąli of mercerited crochet cotton
will make an elegant and exquiaite
doily which will launder beautifully
and atand up bravely under conatant
ūse. Doilies also make an excallent
choice as entriea in the Nation-Wide
Crochet Conteat.
Cash prizes and
honora will be given thia Fall, in
the
Sixth
Annual
Nation-Wide
Crochet Contest. Start now on the
lovely bread tra y doily ahown above,
with ita delicate briar-roae pattern,
or chooae
the filagree-patterned
doily of Venetian inapired detign,
ahown at right. Directions for crocheting the doiliea and detaila of the
Crochet Conteat may be obtained by sending a stamped, self-sddrMted
envelope to the Needlevrork Department of thia paper, specifying dtugn
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

WARD AND WEHRLE FINALISTS IN ALL-AMERICAN

PASISEKĘS TĖVU MARIJONU BENDRADARBIU
IŠVAŽIAVIMAS
Kaip jau buvo iš anksto mu ir rūpestinga tvarka, ku
spaudoje garsinama, liepos rią. be abejo, pastebėjo kiek
26 d., įvyko Marijonų ūkyje vienas atsilankęs. Po visų
gegužinė, arba kaip lietuviai kelionių ir vaikštinėjimų po
amerikonai mėgsta vadinti seminarijos sodus ir ūkį
žmonės pavargę, o dar kad
piknikas.
Iš pat pradžios korespon saulutei savo šilumos nesi
dencijos ir norįs pasisakyti gailint, susėsdavo prie sta
ir pasidžiaugti, kad taip gra lų užkandžiui ir giros gurkš
žaus ir skaitlingo būrelio niui.
Vakarop, saulutei besileinet nesitikėta. Jau nuo pat
ankstyvo ryto darbščios Ma- • džiant, visi pilni tyraus
rijonų Bendradarbių bitelės džiaugsmo skirstėsi namo,
zvimbė po kiemą ir sodus. kad per daug neišsiblaškius
ruošdamos patikti ir tinka- rytojaus dideliems darbams.
Be visų, gerosios širdies
mai pavaišinti visus atsilan
kiusius svetelius. Darbo bū- Marijonų Bendradarbių, talta daug, tačiau, ir pats dar- į kininkų ir patarėjų, išvažiabas būna lengvas, kada už vime matėsi nemaža šaunios
jo slepiasi viltis ir tikslas. inteligentijos. Vietoj to, kad
Prieš linksmąją dalį, anks kur išdundėjus į gaivinan
tyvi svečiai užplūdo semina čius vandenis ir palikus vie
rijos koplytėlę, kad pasimel nai dienai ramią Chicago,
dus ir paprašius rūpestin jie nepasididžiavo atklysti
gojo Užvaizdos palaimos ir ir mus aplankyti. Matėsi
pasisekimo dienos darbams. tarp daugybės pasaulionių
Šv. Mišias atlaikė kun. J. nemaža dvasiškijos, profesiMačiuliams, namo vyresny onalų, daug įvairios rūšies
biznierių ir kitų.
sis ir pasakė pamokslą.
Mišioms užsibaigus visi
Paminėtina taip pat, kad •
pasipylė savais keliais ir ir Ateitininkai gražiu savo
prasidėjo piknikas tikra žo- [ būreliu teikėsi dalyvauti ir
džio prasme. Žmonės tikrai į dar šiuo bei tuo žmones
gėrėjosi nepaprastu jauku-1 linksmino.

A. Kruko ir dr. E. V. Kru
kas — Algirdo Kruko ir Vi-’
vian Zakaitės, duktės Mr. ir
9 Wardo LDK komitetui.
Mrs. S. Zack.
Tamstų aprašomas piknikas
Liepos 25 d. Chicago
Vestuvių puotoj buvo kal buvo birželio 21 dieną, o ko
Beach viešbutyje susirinko bų, linkėjimų. Paaiškėjo, kad
respondenciją apie jį paradaugiau šimtas lietuvių biz- •jaunuoliai nenutrauks mok3- šėt ir dienraščiui prisiuntėt
nierių, profesionalų ir kito- lo Jaunasig tikisi studijuoti liepos 29 d. — daugiau kaip
kio luomo. O prieš keletą mediciną ir seks savo moti- už mėnesio. Tokios žinios
valandų irgi keletas šimtų noa pė(iomis.
net savaitraščiui yra persejaunų ir senesnių užpildė
Po kalbų tęsėsi smagūs šo nos, o ką gi kalbėt apie dien
erdvią Gimimo Panelės švč. kiai. Dainavo O. Skeveriūtė. raštį. Korespondenciją rei
parapijos bažnyčią, kuri bu Programai vadovavo Voidat. kia rašyti tuojau po įvykio.
vo nepaprastai gražiai pa
XXX Pasenusių žinių nieks neno
puošta puikiausiom gėlėm, o
ri skaityti. Nedėsime.
takai buvo iškloti. Mat, jau
nosios dėdė Mažeika nesi
SKELRKITCS “DRAUGE”
gailėjo darbo bei lėšų pasi
tarnauti savo podukrai bei
jos jaunam vyrui.
Nepamirškite šį vakarą
šliūbas prasidėjo vestuvių nuo 7 iki 8 vai. pasiklausyti •
maršu. Groja vargonai, gie Budriko radio programos iš
da O. Skeveriūtė. Eina pa stoties WHFC, 1450 kil. Pro SVAIGINANČIŲ GBRTMŲ VAR
tankiai kenčia skausmus
lydovės (pamergės) viena gramoj dalyvaus Rožių-Le- TOTOJAI
nerviškumo,
dr bulio,
nemigos,
ar silpnumo koių (neupaskui kitą specialiai, pa lijų choras, solistai ir bus :ritkausino
s ar rheumatlzmo). tankiai vi
Ui užkietėja ar perdaug liuop.
čios jaunosios motinos pa rinkt'nė muzika. Taipgi iš-1 dų
nūs, Širdies skausmus. Vartotojas
ir aanktai gali p-adėti negirdėtus
siūtose sukniose, kokių dar girsite naudingų pranešimų baisus
girde i, įsi ai dintl n būtus
(la ktus ar kalbėti su sivlmi.
mažai kas yra matęs, štai, apie specialius nupiginimus VI-MIN
pagelbsti apga ėtl ma:8trūkumu nuo ko svaiga
pasirodo ir jaunoji. Jos ne Budriko rakandų ir radijų tiugumo
lų vartotojai tanki 1 kenčia. Tai
paprastas gražus pasirėdy krautuvėse, 3241 S. Halsted yra tas trūkumas kuris priveda
pr;e kenkimo rervų. vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas, rods, tik vail daugiau |
mas lr rekomenduojam is šimtų.
20 pėdų ilgumo, žingsnis po ,
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo jpr .timo. Pamė
žingsnio ji prisiartina prie 1t__
ginkite. ir "pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
altoriaus. Čia ją sutinka gra
VI-MIN kaitules galima gauti ir
tttUK STU OI
per paštų, pr’s'unčiant pinigus,
1945 VVest 35* Slreet
žus jaunikaitis.
arba C. O. D.
Bonkutė su 60 wVI-MIN kapsilių
Šios vestuvės buvo jau
kainuoja $2 00
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių
nuolių studentų sūnaus J
kamuoja $3.0.

Vestuvės A. Kruko
su V. Zakaife

Si vakar? Budriko
programa

Nervous? Shaky?
No Pep?

Corporal Marvin (Bud) Ward of Spokane, Wash. (left)
and Wilford Wehrle of Racine, Wis. finalists admire meet
trophy of the All-American Amatenr Golf Tournament
being played at Tam O’Shanter Country Club, Chicago.
c

i

v.

Gamins chirurginius
Svarbus pranešimas
Raud. Kryžiaus vienetui

Amerikos Raudonojo Kry
Brighton Park. — Mote
rų Sąjungos Raud. Kryžiaus žiaus Chicagos skyriaus pir
vieneto narės kviečiamos su mininkas J. B. Forgan pra
programa Illinois valstybės
eiti į Liulevičiaus koplyčią, neša, kad armija ir laivynas
skyriuose.
penktadienio 7 valandą va reikalingi daugybės chirur
kare, nes mūsų vienos vie ginių aprišalų. Kreipės į
neto narės sūnų ištiko tra- Raudonąjį Kryžių tai visa
ginga mirtis. Visos narė3 a- parūpinti.
VVHOLESALE
Pirmininkas Forgan sako,
3409 So. Halsted St., už su- teikite: sukalbėsime rožan
LIQUOR
kad
standarinių aprišalų ga
teiktą garsiakalbį, kurio mu- čių už velionio sielą.
ĮSTAIGA
E. Statkienė, pirm. mybai pradedama pamokų
zika linksmino gausiai suvažiavusius svetelius. Už pa
rodytą prielankumą bendra- f
Išvcžiojame
4“ po vl-ą
darbiai Juozo F. Budriko
Chicago.
nepamirš.
WEST VIRGINIA GENUINE
Pasistengsime maldomis
REMKITE
POCAHONTAS
SENĄ
prie Visagalio bena dalimi
LIETUVIŲ
Kol
dabartinis
stakas
dar
neišparduoDRAUGĄ.
atsilyginti už jūsų Tėvų Ma
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
N. RANTER, sav.
rijonų seminarijos parėmi
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležinMUTUAL LIQUOR CO.
mą. Prašysime Dievo jūsų
__
kelio karo jums:
4707 So. Halsted St.
gyvenimui palaimos, kad Jis
GENUINE POCAHONTAS,
Telefonas:
BOULEVARD 0014
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai
jums suteiktų ir sveikatos
GENUINE POCAHONTAS,
ir dvasinių gėrybių. ZinoPečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
dami kaip daug mūsų ben
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
dradarbiai yra išsiuntę savo
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50
MILZJLNI8KO STARO MUZ1RAL1NIŲ INSTRUMENTŲ.
sūnų į Jungtinių Valstybių
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
kariuomenę ginti mūsų bran
ROL DAR NEIŠPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
gią šalį, taigi ir juos atmin
BONAI.
SAXAPHONES,
FLUTES su "cases” — $35.00, $37.50,
sime savo maldose, prnšy$45.00 lr $76.00. Visi garantuoti
jr
lengvam grojimui.
darni, kad Dievas jųjų gyKONCERTUI GUITARAI. 8PANIŠKI
MANDOLINAI, BANJOS,
veniraą laimintų ir padarySMUIKOS. TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50.
$12.50 iki $35.00.
tų laimingu.
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
Tėvų Marijonų
$125.00 lr $150.00. BASO UŽKAINOMIS
DENGALAS — $12.00. SMIČEseminarijos vadovybė
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNINI-

AČIŪ TĖVU MARIJONU BENDRADARBIAMS
Sekmadienį, liepos 26 d.,'
Tėvų Marijonų Bendradar- i
bių išvažiavimas buvo gra- Į
žus ir sėkmingas. Už visa,
tai tariame ačiū mūsų bendradarbiams, kurie taip šir
dingai prisidėjote prie šio
parengimo. Tariame ačiū vi
siems skyriams ir jų vado
vybei už jūsų gražias ir di
deles pastangas, kad pada
rius šį išvažiavimą sėkmin
gu. Visi dirbote iki vėlumos
ir tai daug pavargote, bet
rankų nenleidote iki saulutė
nenusileido. Tikrai malonu
prisiminti jūsų tokį gražų
darbštumą ir didelį norą pa
dėti Tėvų Marijonų auklėji
mo darbą praplėsti. Ačiū vi
siems, kurie ar savo atsilaukymu ar kitu būdu prisidėjote ir parėmėte Tėvų
;Marijonų seminariją.
•» Ypatingai ačiū Juozui F.
Budrikui, kuris užlaiko dvi
dideles rakandų ir radijų
.krautuves, adresu 3241 ir;

CRANE

COAL

monials
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58.65
*8.65

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

Kun. J. Mačiulionis, MIC.,

namo vyresnysis

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

UttS bYUYAYS
' Tjcsti

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

N<rr

Mūsų Specialybė

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
!

O'PoNMUl.
°T
.
CoNtū.

ATTRiBifTSLS

1711 W. 47th St.
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor
.
■
i
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —

Washers — Mangels — and
Stovės.

Nationally

advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

fllARGUTLf
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. VVestern Avenue
Phone: GBOvehiU 2242

GOLDSTEIN’S MUSIC SIKTP
914 M*xwell St., Chicago.

Yards 2588

REPRESENTATIVE

x

1 Y/AS A V/JfcAK NERVOU.S YJKECH
UHTix 1 TouMPTrttDrrr
LUMCH *
THE 'BtST

JohhsyH

ARouNP

903 W. «3rd Street, Tel. ENG. 6315
CHICAGO, ILL.

PHONE LAFAYETTE 2*13

N. J.
I

I TUoebe.

UHTlX SHE.
- NoW

STEVEN’S PHARMACY

LOH^.Sl POKsIBl K PMhLb

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

MevvakjCY

MlSJ

MCTC EYE S
TriVP

Parsduoda tiktai prie:
ADVANCED PHGTOGHAPHY

NIAMS BASAMS,
VIOLAS
tr
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 lr $15.00. Striūnos dėl vi
sų viršminėtų Instrumentų. BASS
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50.
$23.50, $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir "reed" Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Triūboms,
Saxaphones,
Smuikoms ir Gultarams.

[X A D

A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pinuos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PIRM PIRKIMO

ZEJTLEM
ANP HAP
PAKK.

Redakcijos atsakymai

(L>

VAiEN MoTOie.1 NC THE. SofToN
F<xs-r ROAP , 'Biamche paršo
T'lM STaR. X AivZAYE
AT /MFjTAfA^ ToR THE
OMi-Y OFICINAI. VlEHNA
BOT PoC. ALCHCTHE hichway.

Atvyk | mūsų Jardą ir apžiūrėk šla
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILLWORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IB PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais

Protection
<or vour

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 3^%* Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted SL

PANAUDOKITE PROGAI DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

2

Tel. VICtory 1272

TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec'y.

8236 SO. HALSTED ST.

n k a »i c \ w
■

eina tėvo pėdomis

Drafto boardams nurodyta
klasifikuoti naujus registrantus
Karinės vyrų konskripcijos direktorius Illinois vals
tybėje, pulk. Paul G. Arm
strong, lokaliniams drafto
boardams nurodo, kad jie

šiandie daugiausia laiko pa
aukotų klasifikuoti karo tar
nybai visus tuos vyrus, ku
rie registravosi šiemet va
sario 16 ir birželio 30 d.,
nes jie gal greitai turės bū
ti šaukiami karo tarnybon.
Pulk. Armstrong boar
dams aiškina, kad geriau
sias metodas nužymėtą vy
rų kvotą greitai gauti yra:
suklasifikuoti šiemet įsire
gistravusius ir išsiuntinėti
kvestijonierius ir iš jų tarpo
surinkti vyrų kvotas. Se
niau įsiregistravusių vyrų
perklasifikavimą atidėti tolė
liau, išėmus tuos, kurie nu
žymėtam laikui buvo atidė
ti.
*
Drafto boardams taip pat
nurodoma, kokie vyrai paei
liui turi būti priimami tar
nybon. Ir taip:
a. Nevedę ir neturį pri
klausomų asmenų.
b. Vedę 1941 m. gruodžio
8 d., arba paskiau.
c. Vedę, kurie žinojo, kad
jiems tarnyba neišvengtina.
d. Vedę bet negyveną su
žmonomis ir jų neišlaiką.
e. Nevedę su dalinsis pri
klausomais.
Šių pastarųjų klausimu boa
rdai turi patirti, ar priklau
somieji asmenys galėtų būt
šelpiami tarnyboj esančio
vyro algos dalimi ir vyriau-

Ketvirtad., liepos 30,

1942
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Svč. P. Marija yra U. S.
ginkluotų jėgų globėja
New Yorko arkivyskupas
Francis J. Spellman, karinis
vikaras J. A. Valstybėse,
kreipės į šventąjį Tėvą Pi
jų XII prašydamas paskirti
kariniam ordinarijatui glo
bėją. Šventasis Tėvas tad
globėja paskyrė švč. P. Ma
riją Nekaltai Pradėtąją.
Arkivyskupas
Spellman
per apaštališką delegatą J.
A. Valstybėms JE. arkivys
kupą Amleto G. Cicognani
pasiuntė popiežiui prašymą.
Jo Šventenybė per ritu kon
gregaciją
prašymą išpildė
pažymėdamas, kad Ameri
kos kareiviai ir jūrininkai ir
kitos ginkluotos jėgos, ku

sybės priediniais kaštais.
Jei ne, tai tokių vyrų nerei
kia įtraukti į 1-A klasę.
18 ir 19 m. amž. jaunuo
liai nėra karo tarnybai subjektai ir todėl reguliariniai
kvestijonieriai
(klausimų
blankai) jiems neturi būti
siunčiami. Tas bus galima
daryti, kai jie sulauks 20
m. amžiaus.
Tačiau darbo ir užsiėmi
mų kvestijonieriai turi būti
siunčiami visiems perdėm
registrantams ir tai skubo
tai.

Maisto produktai
už mėlynus ženklus

Visuomenės lėšomis šel
piami pavieniai bedarbiai ir
jų šeimos už įsigytus mėly
nuosius ženklus per rugpiū
čio mėnesį, kaip praneša
U. S. žemės ūkio departa
mentas, galės gauti krautu
vėse šiuos maisto produk
tus: fresh pears, peaches,
plums, apples, and oranges,
all fresh vegetables including Irish sweet potatoes,
shell eggs, butter, com meal,
hominy (corn) grits, dry
edible beans, wheat flour,
enriched wheat flour, self
rising flour,
and whole
rising flour, end whole
wheat (Graham) flour.
Minėti produktai už tuos
ženklus per rugpiūčio mėliėsį bus gaunami šiose val
stybėse :
Illinois, Indiana, Iowa,
Kansas, Michigan, Minneso
Ragina vokiečius
ta, Missouri, Nebraska, No.
Dakota, Ohio, South Dakobūti ištikimais
Trafiko teismo Chicagoj ta, Wisconsin.

teisėjas John Gutknechtkal
bėjo per radiją. Jis kvietė i Chicagos centre
visus vokiečius amerikiečius I v ■
- «
•
uždaryta tavernai
būti ištikimais Amerikai.
Chicagos mayoro Kelly
Anot teisėjo, Chicagoj yra
apie pusė milijono vokiečių įsakymu miesto centre uždą
amerikiečių, kurių 99 nuo ryta keturi dideli tavernai,
šimčiai griežtai nusistatę ištraukus iš jų miesto lei
prieš nacizmą. Teisėjas kvie dimus.
Susekta, kad tuose tavertė ir tą vieną nutolusį nuo
šimtį susiprasti ir remti nuose buvo pardavinėjami
amerikoniškus idealus, būti svaigieji gėrimai nepilname
čiams jūrininkams.
ištikimais Amerikai.

Acme

telephoto)

Brig. gen. Jimmy Doolittle, kurs vadovavo amerikiečių
lakūnams atakuojant Tokijo, sūnus John Doolittle yra ka
detu West Poirtte. Jis ten mankštos metu pratinasi ope
ruoti kulkosvaidį.

Argentinos teisėjui
nepatinka

"Carmen" opera
Soldier Fielde

Chicagoj lankėsi žymus
Argestinos teisėjas dr. Sebastian Soler. čia kriminalinių bylų teisme jis klausėsi
vienos bylos su prisėdais
(jury— prisiekusiais teisė
jais).

Žuvo jaunas
lietuvis ciklistas
Gauta žinia, kad Walworth apskrities ligoninėj,
Wisconsine, mirė Edvardas
Gudavičius, 21 m. amž.,
4339 So. California avė.
Anot pranešimo, Delavan
Lake, Wis., pirmadienį Gu
davičius važiavo motorcikliu, neteko kontrolės, nu
trenktas. Buvo sunkiai su
žeistas ir mirė 6 vai. vėliau.

Chicago Opera Company
rengia atviram ore vaidinti
, žmonių mėgiamą “Carmen”
:operą. Įvyks rugpiūčio 8 d.,
I vakare Soldier Fielde, Grant
parke. Scena bus įtaisyta
taip, kaip operos rūmuose.
Bus ložos ir rezervuotos Atidedamas 8 c.
Jis pareiškė, kad Argenti
nos teismuose nėra prisėdu vietosPastarųjų kaina
ratos klausimas
sistemos ir tas jam netinka. į
$1-65- NerezervuoAnot jo, teisėjas pats turi I ^os sėdynės — 55 centai,
Gatvėkariu linijų advoka
viską spręsti. Prisėdai, esą,
Pelnas skiriamas Guild s tui prašant, Illinois preky
senovės liekana. Buvo tas iš Servicemens’ Recreation fon bos komisija atidėjo iki rug
sėjo 14 dienos tolimesnį ap
kelta tikslu suvaržyti dikta dui.
klausinėjimą gatvėkariu 8
torių, arba karalių valdžią.
centų ratos klausimu.
Kai šiandie čia nėra nei tų, Greit ir sidabro
Savo rėžtu komisija dar
nei kitų, tad ir prisėdu sis
nieko neatliko Office of
tema nereikalisga. šiandie nebus galima gauti
Price Administration reika
kaltinamieji apsaugoti įsta
Civilinių reikmenų gamin
lavimu grąžinti 7 centų ra
tymais. Nekaltas žmogus
tojai tikėjosi iš vyriausy
apdraustas.
tą.
bės gauti pakankamai sida
bro, kai suvaržyta geležis,
plienas, varis ir kitų meta 105 tonai skardiniu
Kainu kontrolė
lų vartojimas.
turi būti vykdoma
Dabar patirta, kad, rasi, surinkta Chicagoj
Office of Civilian DeOffice of Price Adminis- ir sidabro vartojimas bus
suvaržytas.
tration pareigūnai Chicagoj
!fense liekanų rinkimo sky
Sužinota,
kad
vyriausybė
turėjo mitingą. Nusprendė,
riaus Chicagos srities direk
kad kainų kontrolė turi bū- , turi milžiniškus sidabro kro torius William I. McFetridti energingai vykdoma. Tai I vinius — apie pusketvirto ge praneša, kad nuo liepos
svarbiausioji priemonė ko bilijono uncijų.
16 dienos šioj srity surink
vai su infliacija.
ta apie 105 tonai skardinių.

“THAT LITTLE CĄme» Inter-nat’l C»rtoo« Co., N.T.—By

B. Link

rioms kiekvienam žingsny
karo metu gresia pavojus,
susilauks ne tik apsaugos,
bet ir kitų Dievo malonių
būdamos Dangaus Karalie
nės globoje.
Švč. P. Marija Nekaltai
Pradėtoji yra ir J. A. Vals
tybių dangiškoji globėja.
Tad karinis delegatas, vys
kupas John
F. O’Hara,
C. S. C., nurodo, kad Dievo
Motinos globoje yra ir civi
liniai gyventojai. Kiekvienas
skaisčios širdies
žmogus
melsdamasis į globėją su
laukia Dievo apsaugos ir
reikalingų sau dangiškų ma
lonių.
«

Koronerio teisėjai
įvertina policininką
Cragin policijos nuovados
policininkas Carl Pablowski
nušovė
plėšiką
George
Karch, 26 m. amž., kai jis
atsišaudydamas bėgo ir šau
kiamas nenorėjo pasiduoti.
Koronerio teisėjai ne tik
policininką išteisino, bet dar
giliai įvertino jo žygį.

Ką randa moterys
prohibicijonistės
National Woman’s Christian Temperance unijos pre
zidentė Mrs. Ida B. Wise
Smith praneša, kad karo
metu svaigiųjų gėrimų var
tojimas yra didis nusikalti
mas šaliai ir tautai. Bilijo
nai dolerių išleidžiama vieneriais metais. Tais pini
gais, sako, būtų žymiai pa
remta šalies apsauga.

Policija suėmė
15-os metų amž. mergai
tės, nurodymu policija suė
mė Berthel Barry, 23 m.
amž., 1032 East 43 gat. Mer
gaitė sako, kad sekmadienio
vakarą paežery tas vyras ją
sulaikęs ir išgėdinęs.
Be to, policija sako ieško
dar kito moterų gėdintojo.

Organizuoja ofisą
tarnautojus
National Council of Workers, AFL, reprezentuojąs
visos šalies ofisų tarnauto
jus, turi suvažiavimą Palmer House, Chicagoj. Taria
masi unijon suorganizuoti
visus ofisų tarnautojus.

X A. a. S. Balčiūnienės
laidotuvės iš Aušros Vartų
bažnyčios vakar buvo tikrai
įspūdingos. Sykiu buvo lai
komos penkerios šv. Mišios
(prie visų altorių). Prie di
džiojo altoriaus laikė pats
kleb. kum. J. Dambrauskas,
MIC., asistuojant kunigams
P. Cinikui, MIC., ir A. Mažuknai, MIC. Prie kitų alto
rių Mišias šv. laikė: kun. J.
Mačiulionis, MIC., kun. A.
Sandys, MIC., kun. P. Ba
rauskas, MIC., ir kun. M.
Jodka, MIC. Egzekvijas ir
per Mišias šv. giedojo Chi
cago lietuvių vargonininkų
choras.

X Vincas Banionis, All
American futbolininkas ir
Detroit universiteto futbolo
rinktinės “coach”, atvyksta
dalyvauti Studentų ir Pro
fesionalų Sąjungos seime,
kuris bus Morrison viešbu
ty rugpiūčio 1 ir 2 dieno
mis. Be jo, Detroito studen
tų delegacijoj bus mokyto
ja O. Kratavičienė ir stu
dentai : Stella ir Alfonsas
Mikniai ir V. Medonis.
X Felicijos Nausėdaitės
su John F. Gilmore šliūbas
įvyks rugpiūčio 1 d. 10 vai.
ryto, Šv. Jurgio bažnyčioj.
“Best man” bus jaunasis sū
nus Nausėdų Edvardas su
Muriel Reynolds, jaunosios
kolegijos drauge. Per Mišias
šv. giedos solistė Aldona Gri
goniūtė.
X Dvi sesutės: Eugenija
ir Helen Varkalis, eilėj kitų
Chicago lietuvių, užsisakė
vietas Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos seimo bankiete, kuris įvyks sekmadie
nį, rugp. 2 d., Morrison vieš
buty. Rezervacijos tam bankietui priimamos iki penk
tadienio. Tuo reikalu reikia
šaukti A. Skiriu telefonu:
Virginia 9577.

X Kun. A. Mažukna, MIC.,
grįždamas
iš Grand Rapids,
Pilietybės reikalais
Mich., kur vedė noveną į šv.
Oną, pakeliui į Milwaukee,
(Atkelta iš 6 pusi.)
Renkamos tik nuo maisto ir
i Wis., buvo sustojęs Chicatabako skardinės, nes jose su plataus pasaulio tauto 1 goj. Milwaukee aptarnaus
mis. Amerikoj 48 vai. ir
yra zinko.
lietuvių dvasios reikalus ir
Skardinių daugiausia su kiekviena turi savo atskiras ! sykiu tęs studijas Marąuette
renkama iš restoranų ir teises (Laws). Pridedant fe universitete.
deralės valdžios teises, pa
viešbučių.
sidaro 49. Tokioj teisių gau
X Cicero, Brighton Park,
sybėj, suprantama, pasitai Town of Lake ir Bridgeport
for Victory...
ko visiems suklysti. Piliety Raudonojo Kryžiaus viene
bės reikalas paremtas teisė tai ne tik dalyvavo Lietuvos
0. S.DEFENSE mis, tai jeigu prisieitų kame Respublikos Dienos parade,
BONDS
suklysti; nebijokite, bus do- bet visą vakarą uoliai pla
STAMFS J vanota.
tino karo ženklelius. Komi
tetas vienetams už tai labai
dėkingas.
X Sylvią Petrošienė, duk
tė Elenos Statkienės, Mote
rų Są-gos centro iždininkės,
šiomis dienomis labai skau
džiai apdegė. Gydoma na
muose. Petrošiai gyvena Oak
Parke adresu 808 Gunderson St.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apaangntoj („taigoj, kad užtikrinti mvo ateitĮ. Apart apdraudoa mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už

ir aukžčiau

STANDARD FEDERAL SAYINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAG<

F i!

Justin Mackiewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRGINIA 1141
____ . CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS * LOAN INSURANCE CORP., Washington,

D.

C.

X Joana Maceikienė, 3322
So. Morgan St., po sėkmin
gos operacijos jau grįžo na
mo ir sveiksta.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

