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Ašis paėmė Tobruko tvirtovę Libijoj
JAPONŲ

Jei laikraštis “The Commonweal” ketina ir toliau
taip aukštinti Maskvos vieš
pačius ir girti jų grobimo
politiką kaip kad padarė
savo laidoje birželio 12 d.,
tai jam bus verta permai
nyti savo vardą ir pasiva
dinti “The Communistweal”.
•
Kun. Coughlinui ir jo leis
tam laikraščiui “Sočiai Jus
tice” buvo prikaišiojamas
pro-nacizmas. “The Commonweal” gali susilaukti
kitoniško priekaišto — prokomunizmo.

BOMBONEŠIO
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Cripps praneša
\
apie antrąjį frontą

AUSTRALIJOJE

Iš Romos praneša, kad apie
25,600 britų paimta nelaisvėn

LONDONAS, birž. 21. —
Iš Londono depešoj pažymima,
Tūkstančiai londoniečių va
kar susirinkimais pagerbė
kad britai ir Bardia prarado
Rusiją jos vienerių metų
karo sukaktuvėmis ir dėl
ROMA, birž. 21. — Itali lių nuo Egipto pasienio).
vykusio jos kariavimo su
Italijos radijo komunika
jos radijas pranešė, kad
- iTl • ?
naciais.
šiandie 7:00 rytą ašies ka te pažymima, kad Tobruko
Vienam susirinkimų kal
riuomenei pasidavė Tobru garnizonui pasidavus ašies
bėjo Sir Stafford Cripps,
kariuomenė tuojau okupavo
ko britų garnizonas.
kurs parlamente pavaduoja
(Iš Londono depešoje tvirtovę ir uostą. 25,000 bri
ministrą pirmininką Churtarp kitko pažymima, kad tų paimta nelaisvėn. Tarp
chill.
be Tobruko tvirtovės britai, nelaisvių yra keletas gene
matyt, neteko dar Bir ei rolų.
Sukeltas nepaprastas en
Anot komunikato, karo
Gobi ir Bardia, Libijoje.
tuziazmas kai Cripps pa
<“Drau»aa” Acme telephoto)
Bardia, yra tik už 10 mai grobiai nepaprastai dideli.
reiškė, kad antrasis frontas
prieš Vokietiją bus sukel
Jungtinių, Tautų prekinis laivas guli ant šono Darwin uoste, Australijoje. Laivas
Buvo skelbta, kad Euro tas ir patsai Berlynas bus japonų bombonešio buvo subombarduotas, kai jis plaukė.} uostą.
poje šių metų pavasaris bu okupuotas.
vęs karštas ir sausas. Dėlto
Cripps sakė, kada santar
Sirgo popiežius
buvo pramatomas blogas
vininkai
atidarys
antrąjį
derlius. Didelis neužderėjiPijus XII; sveiksta
mas ten gali sutrumpinti frontą yra paslaptis. To ne
MASKVA, birž. 21. -r- kiečiai pradėjo veržtis į
turi
žinoti
Hitleris.
Prieš
karą.
,
BERNAS, Šveicarija, bir Šiandien anksti rytą sovie raudonųjų pozicijas. Tačiau
Vokietiją netikėtai
bus
v
WASHINGTON, birž. 21. Tai matė buvusieji pakraš želio 21. — Italų žinių agen tų karo vadovybė paskelbė, greit jie sulaikyti ir eina
smogta,
šiandie
kol
kas
Buvo skelbta, kad Ham
šimtai žmonių. Šaky- tūra
_ , vStefani praneša, kad kad vokiečiai atnaujino ata atkaklios kautynės.
vykdomi pasiruošimai. Ko — U. S. laivyno departamen čiuose
burge buvo įvykusios mais
tas praneša, kad priešo sub- ta, kad tai ašies submarino PoPle2i“ piJus xn buvo kas prieš Sevastopolio tvir
misaras
Molotovas
žino
šią
Be to, vyksta mūšiąi
to riaušės, kuriose buk žu
marinai Atlanto pakrantė darbas. Bet tyrinėjimais su susirgęs lengvuoju gripu tovę, kur jų vadas panau
antrojo
fronto
paslaptį,
pa

Smolensko ir Kalinino šo
vę 25 žmonės, o šimtai žmo
mis suleido daug mini}, kad sekta, kad laivas užplaukė Bet dabar jau sveiksta.
doja apie 150,000 kareivių nuose. Vienur ir kitur šim
reiškė
Sir
Stafford.
nių buvo uždaryta į kalėji
tuo būdu pakirsti Amerikos ant minos ir nuskendo. Tas O Osservatore Romano pra su šimtais lėktuvų ir tan
tai vokiečių nukauta.
mus. Jei vokiečių tarpe
Ir sąjunginių valstybių pre yra faktas. O miną įleido į neša, kad popiežius sirgo kų. Bet raudonųjų garnizo
maisto padėtis tokia despe Ašies kariuomenė
(lipiomis iš Berlyno, vo
kinių laivų plaukiojimą. vandenį ne kas kitas, kaip nuo paprasto bronchinio nas, sakoma komunikate,
kataro.
ratiška, kad kyla riaušės,
kiečiai
atakuoja paskutinį
Departamentas
pareiškia, tik ašies submarinas.
herojiškai laikosi — visas
Per
visą
savaitę
audien

tai lengva įsivaizduoti, kaip paėmė Bardial
kad jau vienas didokas aPirmojo pasaulinio karo
vokiečių atakas sėkmingai Sevastopolio tvirtovės šiau
cijos
buvo
suspenduotos.
žmonės kenčia vokiečių oatmuša.
rinį fortą, o Charkovo fron
NEW YORK, birž. 21. — merikoniškas laivas nus metu vokiečių submarinai ir
kupuotose žemėse. Juk aiš
kendo,
o
kitas
—
sugadin

gi
skleidė
minas
Atlante.
te visa raudonųjų divizija
Charkovo
fronte,
sako
Britų radijo paskelbė gau
ku, kad vokiečiai kaipo val
Bet jie mažai ką laimėjo. Čekai pagerbė
sovietai, vienam bare vo apsupta ir sunaikinta).
tą depešą iš Libijos fronto, tas.
dovai yra geriau aprūpinti
šlavėjai
kad ašies armija, regis, pa Birželio 15 d. Virginia Amerikos minų
maistu, negu užkariautieji.
nužudytuosius
ėmė Bardia, už 10 mailių pakrantėse laivas nuskendo. daug minų išgaudė.
JERUZALE, birž. 21. —
nuo Egipto pasienio. Bardia
Kai prieš keletą savaičių
Čekoslovakų armijos vy
yra Viduržemio jūros pa U. S. kareiviams
j Britai atakuoja
anglai pradėjo sėkmingai
riausias dalinys Artimuo
krantėje, rytų link nuo To
bombarduoti iš padangių bruko. Britų 8-osios armi uždraustos santuokos
Prancūzijos pakrantes siuose Rytuose paradu pa
Vokietijos centrus, kai Agerbė savo brolius čekus,
jos dalis Egipto pasieniu
LONDONAS, birž. 21. — taip: Antisocialinis asmuo
LONDONAS, birž. 21. — kurių šimtus naciai išžudė
merika keletą sykių jūrose užėmė pozicijas. Kita armi WASHINGTON, birž. 21.
— Karo departamentas pa Pagerėjus orui šimtai britų paskutinials laikais Cekos Nacių autoritetai (gestapo) skaitosi tas, kurs yra pa
supliekė japonus ir kai alijos dalis Tobruke ašies ap galiau uždraudė užsienio
susimetė Austrijoje pašalin linkęs prieš nacių valstybės
lėktuvų vakar atakavo na lovakijoje.
j antai viešai ėmė skelbti agulta.
ti, arba sunaikinti visus santvarką, kurs nuolat su
tarnyboje esantiems karei cių okupuotas Prancūzijos
pie atidarymą
vakarinio
Čekai
yra
nuomonės,
kad
Žiniomis iš Cairo, Egipto, viams tuokimosi su tų ša pakrantes. Atakuota
Le naciai daugiau čekų išžudę, “antisocialinius” elementus, sikerta su bausminiais įs
fronto, tai išrodė, kad laimė
praneša vokiečių žinių agen tatymais, su policija ir ki
ėmė šypsotis mūsų pusei. britų kariuomenė Egipto pa ulių moterimis be specialaus Havre, Calais, Boulogne ir negu viešai skelbiama.
tūra DNB. Atrodo, ši kam tais autoritetais. Vadinasi,
kariuomenės vadų leidimo. kitos sritys. Anot britų,
Bet vokiečių pasisekimai Li sieniu konsoliduojama.
panija apims ir visą Vokie “antisocialinis” asmuo yra
visur atlikti naciams nuosbijoj ėmė keisti vaizdą ir
Tas
taikoma
visiems
už

tas, kurs aklai nepasiduoda
tiją.
viltį. Londone jau pradeda Tas pat “Newsweek” nu sieniuose esantiems karei toliai. Vietomis sukelti gais New Yorkas staiga
“Antisocialinė” kampani nacių vadovybei ir, pasitai
ma abejutiškai kalbėti apie rodo, kad Sovietų Rusija viams, bet ypač Australi rai.
neteko gazolino
ja per radiją apibudinta kius progai, prieš nacius
vakarų fronto atidarymą, šiomis sutartimis nesanti joj ir šiaurinėj Airijoj, kur . , , , v,
veikia.
NEW YORK, birž. 21. —
Australijos premjeras pri atsižadėjus Pabaltijo kraš
nemažas skaičius amerikie- Filipiniečiai vis dar
j Apie 90 nuošimčių šiame
minė, kad jo kraštui pavo tų. Rusija tik sutiko nespir čių kareivių pradėjo tuok
Naciai suseka, kad “anti
Japonai girias
ti
Angliją
ir
Amerika
pripa

mieste ir priemiesčiuose ga
jus iš japonų pusės dar ne
socialiniai” elementai yra /
kovoja su japonais
tis.
zolino stočių vakar jau tu dideliais karo grobiais nerimo platintojai ir jie tu
praėjęs, o kinai įspėja pa žinti jai tuos kraštus da
HONOLULU, Havajai, rėjo ištuštintas gazolino
Karo departamentas pa
saulį apie japonų prisiren bar.
ri būti pašalinti, nes, ypač
reiškia, kad tos santuokos Filipiniečiai vis dar kovoja statines, šiandie mažai kas
MELBOURNE,
Australi

•
karo metu, jie valstybei
gimus atidaryti antrą fron
sukelia socialines, karines birž. 21. — Filipinietis Įeit. galėjo vartoti automobilius. ja, birž. 21. — Čia pagautas
Amerikos
jėzuitų
laikraš

kenksmingi.
tą Rusijai.
tis “America” nurodo, kad ir ekonomines komplikaci pulk. Carlos P/ Romulo, ku Rytoj daugeliui darbininkų japonų per radiją praneši
Anot DNB, visi jie bus iš
jas. Taip pat liečia imigra riam teko būti gen. MacArLaikraštis “Newsweek” ' Mask vos-Londono-W ashing- cijos ir pilietybės įstaty thuro štabe, pareiškia, kad bus kliūčių nuvykti į karo mas, kuriuo pažymima, kad gaudyti ir bus pasiųsti į
pramonės fabrikus. Vykdo Malajoj ir Olandų Indijose
priminė, kad daugelis per- tono sutartyse minėjimas mus.
filipiniečiai
kai
kuriose
sa

japonams tekę taip dideli gerovės institucijas, arba į
mi tyrimai.
aukštai svarsto Maskvos- Atlanto Čarterio laikymosi
lose vis dar kovoja su japo
karo grobiai, kad Japonija privalomuosius darbus, ar
Londono-Washingtono su Pabaltijo tautoms reiškia
nais. Anot jo, japonams bus
galės apmokėti visas savo ba į gestapo “švietimo” sto
tartis. Rašo, kad šia sutar tik viltį, o ne užtikrinimą jų Kinai nukovė
Paskelbta
aukščiausia
sunku visus filipiniečius pa
per 11 metų užtrauktas pas vyklas.
timi Anglija ir Amerika ža laisvės.
laužti.
kolas. Galybės įvairaus me
500 japoną
kaina jautienai
dėjo atidaryti vakarų fron
talo ir įvairiausių produktų Britai nuskandino
Kai buvo paskelbta, MasCHUNGKING, Kinija,
tą tik šiomis išlygomis: jei
WASHINGTON, birž. 21.
prikrauti laivai pasiųsti į
Rusija atlaikys savo frontą; kvos-Londono-Washingtono birž. 21. — Arti Hsiayi, ry Tornado išgriovė
— Kainų administratorius
Japoniją ir tenai rūšiuoja tris japoną laivus
jei anglams pavyks susilp sutartis, tai kaikuriems pa tuose nuo Honan provinci
Leon Henderson paskelbė
mi. Iš Singapore sąsiaurio
LONDONAS, birž. 21. —
ninti vokiečius atakomis iš sirodė, jog Lietuvai ir ki jos, kinų kariuomenė susi Kokomo miestą
aukščiausią kainą jautienai.
narai
išėmę
daug
aukso,
ku

Britų admiralitetas prane
KOKOMO, Ind., birž. 21 Anot jo, jautiena bus pi
oro; jei anglai ir amerikie toms Pabaltijo valstybėms dūrė su japonų kolona prarį
britai
nuskandino,
kad
ša, kad Malacia sąsiaury
čiai turės užtektinai laivų laisvė atlėkė it keptas kar eitą trečiadienį, anot Chi- — Tornado (viesulas) išti gesnė pusė vieno cento, ar
netektų
japonams.
britų submarinas nuskandi
ir pagalios, jei kituose fron velis į burną. Nieko pana nese Central News agentū ko šį miestą ir apylinkes. ba vienas centas svarui.
Anot japonų, Malajos pu no tris nemažus japonų lai
tuose neįvyks tokių kovų, šaus nėra atsitikę. Tik tas ros. {vyko žūtbūtinė kova. Labiausia nukentėjęs rezi
siasaly
grąžinta normali vus, kuriais gabenta karo
kad reikėtų daug sustipri paaiškėjo, ir tai svarbu, kad Kinai laimėjo. Apie 500 ja dencinis distriktas. 2 asme BERLYNAS. — Vokiečių
nimų siųsti. Taigi anglai ir Anglija, o ypač Amerika, ponų nukauta. Be to, 170 nys žuvo ir daugiau kaip lakūnai naktį bombardavo tvarka. Visur įvedama ir reikmenys, matyt, į Singa
amerikiečiai tame nėra su tebestovi už Pabaltijo tautų sunkvežimių ir 10 patrankų 50 sužeista. Apie 150 asme Rostovą ir sukėlė ten gais plečiama japonų kalba. An pore. Nepasakyta, kada tas
gliškai kalbai nėra vietos. įvyko
rus.
nų neteko pastogės.
sulamdyta.
atsteigimą.
rišti be svarbių sąlygų.

Susekta, kad ašies submarinai
suleidžia minas U. S. pakrantėse

150,000 vokiečių puola Sevastopoli,
bet raudonųjų garnizonas laikosi

Austrijoj ir Vokietijoj naciai
susimeta prieš sau nepalankiuosius

v
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LOVOS TREMTINIŲ SOVIETU
RUSIJON VARDAI

DRAUGAS

Pirmadienis, birž. 22, 1942
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Boston, Mass. Baigęs pra-1 gijos registraro pareigas,
džios mokyklą aukštesnius Studentai kun. Jono asmemokslus ėjo Holy Cross Pri- nyje rado sugebantį proferuošiamojoj mokykloj4 Dun- šorių ir gerą patarėją, o pa
kirk, N. Y., paskui išvažia- ti kolegija apsukrų registra
vo į Marian Hilis kolegiją, rą.
Hinsdale, III., pas Tėvus MaTaigi neužilgo kun. Jonui
rijonus. Kadangi kun. Jonui teks eiti kapeliono pareigas,
mokslas nepaprastai gerai Žinome, kad jis tas pareigas
sekėsi, vienuolyno vyriausy- sąžiningai atliks,
bė pasiuntė Romon AngeliVisi kun. Jono draugai
cum universitetan. Kunigu linki jam kuo geriausio pa
buvo įšvęstas 3 d. liepos sisekimo jo naujose parei1934 metais. Baigęs univer- gose.
sitetą įgijo bakulaureato
laipsnį Teologijoje.
MAKE
Amerikon grįžo 1934 me
EVERY
tais ir buvo paskirtas “Lai
PAY DAY
vo” redaktorium Chicagoje,
BONO DAY
o 1935 m. skirtas Mariana
polio kalegijon. Čia jam te
ADVOKATAS
ko eiti profesoriaus ir kale-

(Tęsinys)
*
8701 Prapuolenis, Anta- 1913, driver, res. Ukmergė.
nas (Vincas), 42, employee,
8743 Putvinskienė, Emili
rea. Kaunas.
ja, 67, housevvife, re3. Grau
8702 Prapuolenis, Juozas, žiškiai Kelmė.
60, farmer, res. Kybartai.
8744 Putvys, Rimandas,
8703 Prapuolenis, Algi- 11.
mantas-Viktoras (Juozas),
8745 Putvienė, Dalė (Diborn 1924.
mitrijus), 40, housevvife,
8709 Prapuolenis, Vincas- Į res. Dubiai Kurtuvėnai,
Antanas (Juozas), born
8746 Putvytė, Julytė (Sta
1926, student.
sys), 14, student.
87-5 Prapuolenienė, Uršu
8747 Putvyiė, Aleksandra
lė* (Antanas), 55, housevvife, (Stasys), 16, student.
8748
Puškienė-Ostrausres. Kybartai.
8706 Prasauskaitė, Milda kaitė, Margarita (Stasys),
(Jonas), 16, res Lekėčiai Į 30, book-keeper, res. Vilnius
8749 Przybysz’as, Jonas,
Šakiai.
("Draugas” Acme telephoto j
8707 Prasauskas, Jonas, 32, priest, res. Marijampolė.
WH1TNEY E. TARUTIS
| 8 i 50 Prunskytė, Ona (My
45, employee.
Generolo Rommel’s vokiečių ir italų jėgos vėl apsupo Tobruką, britų jėgos pasitrau
Stanislovas
I.
Gross
8708 Prasauskas, Mindau kolas), 75, housevvife, res. kė į Egipto ribas, 80 mailių į rytus.
ADVOKATAS
Žvilbučiai Daugailiai.
gas (Jonas), 14.
Centrinis
Ofisas:
ADVOKATAS
Ona
Prunskienė,
8709 Prasauskienė, Elz 8751
3133 S. HALSTED ST.
Specializuoja krlmlnallškuose srityse,
(Adomas), 33, driver, res.
buvusia
(Pranas), 55, farmer.
bieta, 40.
(Lietuvių Auditorijoje)
Assistant State’s Attorney
Vilnius.
of Cook County
8752
Prunskis, Petras
8710 Preckalo, Juozas
VALANDOS:
Nuo 1-mos iki 8-tos
8785 Ptakauskienė, Mari
Dabar veda generalini teisių praktiką
(Konstantinas), 34, emplo (Mykolas), 68, priest, res. jona (Petras), born 1918, •p - • tt* ■ ■
po
antrašu:
valandos
vakare.
■
riuomenę. Dabar gi aukoja
Palužė Vilnius.
yee, res. Vilnius.
One
North
La
Šalie
St.
Telefonas
CALumet
6877
T
housevvife, res. Leipalingis
kitą iš savo kunigų Dėdės ROOM 1215 — Tel.: RANdolph 8322
8753 Prunskis, Juozas Mizerai,
8711 Prejser, Paulina
■Vi ■
A ■>
134 N. LA SALLE ST.
Šamo tarnybai.
VAI,AN DOS: nuo 9 ryto iki 5 v. vak.
(Mykolas); born 1878, house (Mykolas), 70, farmer, res.
išleidžia
antrąjį
Room
2014
Tel. STA te 7572
8786 Ptakauskienė, Vince
Kun. Jonas Vosylius, MIG. Praktikuoja visuoso teismuose.
Žvilbučiai Daugailiai.
vvife, res. Vilnius.
(Mykolas), bom 1923, sales
8754 PrunsKas, Juozas, giri,
8712 Prialgauskienė, Ste
gimė kovo 8 di 1908 m., So.
res. Kaunas.
• savo auklėtini
LIETUVIAI DAKTARAI
fa (Julijonas), 42, farmer, 36, janitor, res. Alytus.
8787 Ptakauskas, Stasys
8755 Prunskus, Adomas, (Karolis), born 1908, tailor, Bene pirmutinis lietuvis
res. Gerdžiogala Vaiguva.
TeL YARda 3140
LIETUVIS DAKTARAS
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
8713 Priolgauskas, Juozas 40, teacher, res. Medeliai.
res. Kaunas.
kapelionas* Amerikos
OPTOKETRISTAS
8756 Pruzas, Jonas (Vla
(Jurgis)', 16,
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTISTAS
Pritaikina akinlut
8788 Ptakauskas^ Kazys laivyne
8714 Prialgauskas, Stepas das), 9, res. Josiunai Did. (Karolis), bom 1910. police
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
a t a a k o mlngai ui 1446 Soi 49th Court, Cicero
Šalčininkai.
(Jurgis)-, 13.
Neužilgo
išvyksta
į
Jung

prieinamą kainą.
IR AKINIUS PRITAIKO
Antradieniais, Ketvirtadieniais
man.
8757 Pruzas, Mikas (Vla
8715 Priesbalda, Andrius,
ir Penktadieniais
8789 Ptašinskas, Jonas tinių Valstybių laivyną ka744 West 35th Street
30, vvorker, res. Vizoriai das), 15.
JOS F. BUDRIK Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. Valandos:
(Jonas), 5.
pelionauti kun. Jonas Vosy
11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
3147 S. Halsted St., Chicago
8758 Pruzaitė, Stefa (VIa
Daujenai. ■BADTDVtlE
8790 Ptašinskas, Konstan lius, MTC. Jau Tėvai Mari
Pirmadieniais
tik 2-4
Pirmadieniais,
Trečiadieniais
8716 Priesbalda, Karolis, das), 18.
tinas (Ignas), bom 1896, jonai yra išleidę vieną iš sa 3241 So. Halsted St
ir šeštadieniais
Šventadieniais
11-12.
8759 Pruzienė, Albertina technician, res. Vilnius.
35, farmer.
Valandos: 3 — 8 popiet.
vo kunigų į Amerikos ka8717 Prielaidas, Stepas- (Kazys), born 1892. house
TeL OANal 5969
8791 Ptašinskas, Algirdas
Teifcfon&s:
Stasys (Kazys), 42, contrac vvife.
DR. F. C. WWSKUNAS DR. WALTER J. PHILLIPS
(Jonas), 31-2 years, old,
8760 Przednikovskaitė, Ja res. Kaunas.
tor, res. Šiauliai.
Calumet 4591
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8718 Prielgauskis, Jurgis dzė (Jurgis), 34, farmer,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8792 Ptašinskienė, Jadvy- Būkit Malonūs
2158 West Cermak Road
(Juozas), 51, farmer, ,res. res. Zamocnikai.
Ofisas ir Rezidencija:
DU BADIO PATAISYMO
Ofiso taL OANal 2345
| ga, 30, housevvife, res. KauAKIMS t
Gerdžiogala Vaiguva.
8761 Psegalinskaitė, Zofi | nas.
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9
PASAUKITE:
2155
Weat Cermak Road
Tik vienu poru akly visam gy
Seredoj pagal sutartį.
8719 Prieskienė, Ona, res. ja (Adolfas), 21, student,
venimui.
Saugokite jas, leisdami
YARDS
SOMft
8793 Ptašinskas, Jonas iSegzamlnuotl Jaa moderniškiausia
OFISO VALANDOS
Ree.: 7994 So. Fairfleld Avenui
res. Kūnai Rudamina.
Puvočiai Alytus.
metodą, kuria regėjimo mokslas
Ree. taL: HEMlock 8150
(Antanas), 36, employee.
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
galt sutelkti.
8720 Prieskienis, Algis
8762 Psegalinskienė, Ja
8794
Ptašinskas,
Vilius
ANTRAS OFISAS
S6 MKTAT PATYRIMO
D8. G. SERNER T«L YARda S40
nina (Vytautas), 52, farmer (Adolfas), 2, res. Totoriai pririnkime akinių, kurie pašalina
(Bronius), 3.
2017
So. VVestern Avė.
vts» akly įtempimą, ..
8763 Pšegalinskis, Adol8721 Prieskienis, Bronius
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
TeL CANal 7171
DR. 6. VEZELIS
(Antanas), 34, farmer, res. fas (Andrius), 68, farmer,
Q7OK D, .. ,
25 metų patyrimas
Dr.
John
Ji
Smetana
Nuo
8
vaL
ryto iki 5 vai. kasdien
DANTISTAS
res. Kūnai Rudamina.
Puvočiai Merkinė Alytus.
Tel. Yards 1829
i (Adolfas), 2.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel................. VIRginia 1886
Pritaiko Akinius.
J. Smetana. Jr.
8722 Prokopavičius, Jonas
8764 Pšekovska, r Marija
8796 Ptašinskas, Leopol Dr. J.OTOIMETRISTAI
Kreivas Akis
arti 47th Street
(Juozas), 36.
(Zigmas), ,5, teacher, res. das (Juozas), 80,
vaL:
ano
9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Ištaiso.
1801 So. Ashland Avenne
DR. AL. RACKUS
8723 Prokopavičius, Ed Vilnius.
Seredoj pagal sutartį.
8797
Ptašinskas,
Adolfas
Kampas 18-tos
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
vardas, 30) vvorker, res. Vil
8765 Pšekovski,
ojnas (with family) (Leopoldas), . telefonas: GANAI. O&ZS. Chloagc
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3401 SO. HALSTED ST.
Telefonas: HEMlock 5849
OFISO VALANDOS:
nius.
(Zigmantas), 59, jurist. .
kampas 34th St.
4204 Archer Avenue
Kasdien 9:i0 a. m. iki 8:10 p. m.
42, farmer, res. Titoniai.
Trečlad. Ir Seitad. 8:10' a. m.
8724 Prokopavičius, Vla8766 Pšerodovski, Ignas
DR.
PETER
T.
BRAZIS
Valandos
nuo
10
iki
4,
nuo
0
iki
8
8798 Ptašinski, Andriej
Iki TeOF n.' m
LIGONIUS PRIIMA:
das (Aleksandras), 33, dri- (Bronius), born 1888, em- (Henrikas), 57, employee,
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutarti GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kaadien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
ver, res. Vilnius.
, ployee, res. Tumagalis Ra- res. Vilnius.
6757 So. VVestern Avė.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Trečiad. ir Sekmad. tik suaitarius.
8725 Pronskunaitė, Birutė guva.
OFISO VALANDOS:
Ptašinski, Bogdanas)
OfiM M. VIRginia 0030
Telefonas: HEMLOCK 0291.
(Jonas), 12, student, res.
8767 Pšerdzekas, Pranas, 32,8799
Popiet
nuo 1 iki 3 vaL Vak. 7 iki 9
res. Vilnius.
Reddandjoa taL: BEVerly 8344
OR. CHARiES SE6AL
Nedėliotais pagal sutartį
Antalieptė Zarasai.
42, soldier, res. Vilnius.
M.
A.
W.
PRUSIS
8800
Ptašinskis,
StanisGYDYTOJAS IB CHIRURGAS
8726 Pronskunaitė, Lai8768 Pšerockaitė, Birutė
monk, res. Vilnius,
M.
I.
BHNBUUS
6924 So. Western Avė. z Telefonas CANal 4796
mutė (Jonas), 7, student.
(Stasys), 8, student, res. lav, 27,(Bus
Ashland Avė.
daugiau).
Chicago, UI.
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS
8727 Pbrnskunienė-Vitkai Jukniškiai Onuškis.
DR. PETER J. BARTKUS 4729 So.
(2>troe lubee)
OFISO VALANDOS:
tė; Teofilė, 36.
8769 Pšerockas, Algirdas
4157 Archer Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Keikia bijoti to žmngsuuą
TeL im>way 2880
Chicago, UL
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
8728 Pronckūnas, Jonas (Stasys), HJ.
1913 So. Halsted St
Ofiso
vai.:
1
—
3
ir
0
—
8:30
P.
M
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
kurs Dievo nebijo.
OFISO VALANDOS:
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
.^įJuozas), 35, teacher.
8770 Pšęrąękienė, Marijo
Trečiadieniais : pagal sutarti:
nuo 0:30 iki 9:00 vai. vakare.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki ■
ir
,
pagal
sutartį.
8729 Prosinskas, Ignas, na, 35, teachėr.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. vai. popiet ir nao-7 iki 8:30 vai. vak.
1861 m. Anglijoj buvo sur Rea. 69S8 So. Talmm Ava.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.
81, employee, res. Vilnius. j 8771 Pšerockas, Stasys
rais pagal sutartį.
Res. telefonas SEEley 0434.
Rea TU. G&OtrshUl 0017
konstruktuotas t rau k. i- n i o Offior taL HEMfeefc 4840
8730 Prosinskienė, Tere- (Adolfas), &7, farmer,
Tel. OANal 6128
TaL Cicero 1484
8772 Pševackas, (Myko garvežys, kuriam varomoji
\ sė, 70;
DR. MAURICE KAHN
DR. S. BIEŽIS
8731 Protaeavičiutė, Ire las), 34, farmer.
DUS. R. PALUTSIS
jėga (vandens garas) buvo DR. J, J. SUMINTOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
na, 29, waitress, rea. Kau
8773 Pševackienė, (Jo daromas įkaitintomis plyto GYDYTOJAS* IB CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
4631 So. Ashland Avenue
nas), 40, teacher.
nas.
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
Kamp. 15tos gat. ir 49th CL
mis*. Garvežys tačiau pasi
2201 VVest Certnak Rd.
Ofiso Tel.: Yards 0994
8774 Pševackas, Algiman
8732 Protasevičienė, 50,
OFISO
VALANDOS:
Ketvirtad:
ir
Nedaliomis
suUtama
rodė nepraktiškas,
Res. Tel.: Kenwood 4309
1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 2 Ud 4 popiet
housewife.
tas), 10.
7 iki 9 vakaro,
2438- W«t Mnpirtte Bd. Valandos:
VALANDO8
Sekmad.,
Trečiad.
ir
SeStad.
va

ir pagal sutartį.
8775 Pševackaitė, Birutė,
8733 Protaaevičiutė, Do10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
karais ofisas uždarytas.
Res.
1625
So. 50th Avenue Nuo
revska, 31, teacher.
9.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną.
DR. VAITUSK, OPT.
RRZIDENCTJA:
TeL Cicero 1484
8734 Pnozovas, Vasilijus
8776 Pševlockas, Vytau
du
LIETUVIS
3241 VVest 66th Plaee
TELEFONAI:
(Aleksiejus), 56, farmer, tas, 47, farmer, res. Perkū
phy&ician and subghon
TeL REPublic 7868
Office — HEMlock 5524
DR.
A.
JENKINS
res. Kaunas.
nai Paberžė.
4845 Soi Ashland Avenue
Kmergenoy — oaU MIDway 0001
TsL
OANal
0257
(Lietuvis)
8735 Prozovienė, Marijona
8777 Pšelockienė, 66.
Ree. — HEMlock 1643.
OFISO VALANDOS i
Rss. teL: PROspect 0059
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Fedejus), 46, housewife.
8778 Pšibilski, Karolis
Nuo 2 fki 4 ir mo 0 iki 8 vaL vak.
2500 VVest 63rd Street
Nedaliomis pagal sutartį.
8736 Prozorovas, Sonon- (Mauricijus), 42, worker, Mano 20 moty praMtilmvUnaa
DR. ALBERT 1 VALIBUS
DR. P. Z. ZAIATŪRIS
OFISO VALANDOS:
Office taL YARda 4787
tas (Vasilijus), 23, emplo res. Rostcliai Rudaminas.
J ūsą ąarantavimaa
PHYSICIAN AND SURGEON
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
yee.
8779 Pšibitko,
Daniele Optometrlcally Akly. Specialistas Namų taL PROspect 1930
Taipgi pagal autartį.
OFISO VALANDOS:
aklų Įtempimą, kuria
1821 So. Halsted Street
Ofiso telefonas PROspect 6737
TsL YARda BNL
8737 Prozorovaitė, Ekate- (Julijonas), 20, seamstress, estiPalengvina
priežastimi galvos skaudėjimo,
Nuo
1
iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak.
Namu telefonas VTRstnia 8421
rina (Vasilijus), 22, typist. res. Kožemakiai Eišiškis svaigimo, akių aptemimo, nervuo- Rea: KBNvood B10V.
Rasideacija: 6000 So, Artesian Ava
2408 Weat 63rd Street
skaudamą aktų karšti, atitai
8738 Prozorovas, Jonas (with mother and sister). tumo,
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 popiet Rez. TeL LAFayette 0094
so trumparegystę ir
tollregystą.
DR.
A.
X
BERTASH
• iki 0 vaL
(Aleksiejus), 43, res. Kau
8780 Pšigurkienė, Marija, Prirengia teisingai akinius. Visuo
GYDYTOMS
IR.
OHUMJRGAS
DR. EMILY V. KRUKAS OflM) Tel.: VAN BUREN 5709
se atsitikimuose egzamtnavhpas da
nas.
, 21, res. Trakai.
su elektra parodančia ma Ofiso vnlir ana 1-8: mr 0130-8:30
Tel.: HKMIiOCK 2001
GYDYTOJA IR CHIRURGAS
8739 Pruckaitė, Kazimie8781 Pšigurskis, Aleksan romas
DR. A. F.
M.D.
žiausias klaidas. Spėriai* atyda at
756 W««t 35th Streetkreipiama 1) mokyklos vaikus.
ra (Bonaventūras), 20, res. dras, .33, res. Turkai
4146 Archer Avemie
PHYSICIAN AND SURGEON
Kreivos akys atltaisomoa.
DR. JOSEPH KELLA
Paalančiai Kuliai.
8782 Pš.bis, Jonas, born VALANDOS:
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Harrison-Crawford Medicai Bldg.
nuo 10 ryto iki 8 v.
Kur ka» yra geriau turėti
8740 Ptuckus, Vladas 1909, priest, res. Marijampo vak. Seredomis nuo pietų,, o Ne
Jeigu Neatsiliepia —
DANTISTAS
523 SO. €BAWFO«UJ AVĖ.
kėlioj
pagal
sutari).
(Pranas), bom 1940.
| lė.
(Pulaeki Rd.)
išmintu
negu
auksą*
tauk
KKDzic
2868
Dangely atitikimą aky» atitaiso
6558 So. Western Avė.
ValandoH
Nuo
10 iki 4, 7 iki 9 vak.
8741 Pruckienė-Putkaitė,
8783 Pšibitko, Danielius moe be akinių. Kainas pigias kaip
VALANDOS:
Kas bua ištvermingas iki
Sekmadieniaia
pagal sutartį
i
pirma.
OFISO
YSSJUmo#:
Petronėlė (Leonas), born (Julius), 21, worker, res.
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 tek.
galui, tae bu# išgelbėtai
«...
•
.
m
....
_ . .
_ _
. ___ Rezidencija: WEB8TER HOTEL
4712
South
Ashlanct
Av.
1912, houaewife.
Vilnius.
.
nuo J ita 4 popbt 215O Lincoln Park Weat
Phone YARDS 1373
im UUI nb nM I
Buattarimi |
Ret, įeL; DIVSB&SY 680Q
8742 Prulis, Jonas, born
8784 Pšigodskis, Kostas
(Mat 10, 22>.

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Tėvai Marijonai

<

mo

NEMIRO,

PirmaėTenis, blr?. 22, 1942

nssnosa

lų. Paliai sieną stacijos. Prie
pat durų — didžiulis gražus
vieno kalinio išpieštas šven
tas paveikslas.
— Ar nepasitaiko, kad kas
iš kalinių pabėgtų? •
— Retai kada jie bando
tą daryti, — pasakoja sar
gas. — Matote — nuo vieno
aukšto iki kito susisiekimas
eina “eleveiteriais”, patekęs
į koridorių, kalinys susimai
šęs nežinotų kur greit spruk
ti — tiek čia visokių užkam
pių, durų. O kai tik kas nu
sileidžia s u “eleveiteriu”,
tuojau
pradeda skambėti
kenčia. Virtuvėje daugybė
(Tęsinys)
mašinų, katilų, bet švara pa varpelis ir užsidega raudo
Kalėjimo koridoriuose
vyzdinga, nenorėtumei ro nos šviesos. Ginkluoti sar
Pasirodė sargas, suskaitė dos nė tikėt, kad vyrai, dirb gybiniai tuojau viską mato”.
Kalėjime leidžiamas laik
visus, paėmė mūsų parašus dami virtuvėje mokėtų pa
raštėlis “Think”, nedidelis,
ir raktais žlegindamas įve laikyti tokią švarą.
dė į siaurus kalėjimo kori Miegamajame — ilgos, il tik keturių puslapių. Jame
dorius. Vietomis čia vieton gos lovų eilės, taip pat su be kitko aprašyta, kaip ka
sienų buvo tik stiprios ge švariais užtiesalais. Lovų liniai atliekamu maistu pe
ležinės štangos, kaip mato baltiniai keičiami kasdieną. nėjo kiaules, jos buvo par
me paveiksluose ar “mūviuo Tai sveika prabanga, kurią duotos ir už tai įsigyta pro
se”. Už tų geležies tvorų, manau retas kas teturi ir jektinė lempa, — dabar kas
kai narveliuose vaikščiojo iš gyvenančių laisvėje. Mie trečiadienį rodomi paveiks
žmonės, kurie neturėjo tei gamuosiuose ant stalų iš lai, tokie nejudantieji mūsės būti laisvi. Vieni iš jų braižytos šachmatų lentos, viai.
Aplankėme ir kalėjimo li
sėdėjo po du, po tris kartu stovi kortos — yra būdų,
ir šnekėjosi, kiti vaikščiojo kaip smagiau praleisti lai goninę, kur gulėjo pora ser
susimąstę.
ką. Bet jie turi ir dar kul gančių vyrų. šalymais ligo
Suradome ir kalinių ap tūringesnių pramogų — skai ninės — gerai įrengtas dan
lankyti atėjusius svečius. tykią, knygyną, kur yra a- J tų gydymo kabinetas.
6 valandos prieš mirtį
Keistas jų pasikalbėjimas su pie 40,000 knygų.
Didžiausio įspūdžio pada
kaliniu — kalbasi jie per
Patekęs į maisto sandėlį, ro tai mirtininkų kameros,
sieną, negali nei pasisvei
kur šimtai visokių kenų, kur kurios yra netoli elektros
kinti, nei rankos paduoti —
šaldytuvuose graži mėsa, su
kėdės.
matyt bijomasi, kad ko ne
pranti, kad lankai ne suvar
perduotų. Bet toje sienoje
Mačiau pora tų mirti nu
gusios Europos, bet prabanyra stiklinis langiukas, prie
giškos Amerikos kalėjimą. teistiems skirtų kambarėlių.
jo prisiplakęs ir kalinys, ir
Net mūsų “jurors” suviliojo Jų tik trys sienos. Vieton
lankytojas, mato vienas ki
dešra: viena iš jų prisitai ketvirtos, išeinančios į ko
tą, bet turi stipriau šaukti,
kiusi nukniaukė gražų ga ridorių — geležinių štangų
kad girdėtų. Taigi sekretų
balą raudonos rūkytos deš eilė, nuo lubų iki pat grin
nepasakysi, tuo labiau, kad
ros ir paskui gražiai vaiši dų. čia uždaro žmogų, kurs
tokių pasikalbėjimų vyksta
nosi su draugėmis. Visi, ne turės būti nužudytas elekt
visa eilė viens prie kito.
išskiriant nė mūsų palydovo ros kėdėje. Sienos — plikos.
Pro langą, kieme matėsi — sargo, šypsojomės iš tos Kameroje nėra nieko, kuo
jis galėtų nusižudyti. Čia
didžiulis daržas. Čia kai ku “vagystės”.
rie kaliniai išeina dirbti, tu Mums tai nieko, bet jei patekusiam juk nervų įtem
ri progos pasportuoti, pa kaliniai padaro kokį didesnį pimas neapsakytas ir turė
damas prieš akis tikrą mir
žaisti balę, pasiboksuoti.
I nusikaltimą, tai jie gauna tį, kitas norėtų sutrumpinti
pabūti karceryje, ant duo
Kalinių miegamajam
baisias laukimo valandas.
nos ir vandens.
Pradėjome landžioti po
Čia jie gali gulėti padėtoje
Varpelis ir raudona šviesa
kalėjimo kambarius: švario
lovutėje, sėdėti kėdėje, jiems
praneša
apie
atvykusį
je kepykloje darbavosi vy
duoda gerti kavos ir sargas
Kalėjimas turi didžiulę, Į dažnai stebi kaip jie laiko
rai. Kvepėjo šviežia duona,
matyt bado čia žmonės ne gražią koplyčią. Pilna šuo- si, kaip jie praleidžia tas
paskutines 6 valandas.

• MACIAU MIRTININKU KAMERAS IR ELEKTROS
KĖDE
- Koks gyvenimas Cook County kalėjime. Lietuvaitė, kuri teisė čikagiečius. - Pasikal
bėjimai per sieną su stiklo langučiu. - Kaip
viena teisėja "pavogė" kalėjimo dešrą. • Kurie nuteisė į elektros kėdę, tie turi žiūrėti,
kaip miršta. - Pro geležinius virbus kalbamės
su McDonald, kurs teatre nušovė mergaitę.

Kaip atrodo elektros kėdė

Atėjus nustatytai minutei
išvedami į elektros kėdę.
Baisiai ji atrodo. Kai paki

3'

lo didžiulė, berods geležinė,
uždanga, iš koridoriaus pa
matėme už stiklinės sienos
nedidelį kambarėlį, kurio vi
duryje stovėjo sunki, juoda
kėdė, su atloša, su ramsčiais.
Prie kėdės raiščiai rankoms,
kojoms, tuos diržiukus už
dėjus paleidžiama 1800 vol
tų elektros srovė, kuri per
keletą sekundžių nutildo sa
vosios aukos širdį.

rė žmogus.

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

— O žinote, — vėl pasa
kojo jis, — kartą buvo toks
atsitikimas: paspaudė knopkes, milžiniško stiprumo elektros srovė perbėgo nusi-

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdolsh 9488.9489

(Nukelta į 5 pusi.)

HELP WANTKD — VYRAI

Mirus buvusiam mūsų
dienraščio darbininkui Juo
zapui Mockui, reiškiame gi
liausią užuojautą jo žmo
nai, broliui, seseriai1 ir gi
minėms.

— pasakojo sargas, — pa
spaudžia jas keturi žmonės,
bet nežino nei vienas, kuri
knopkė paleidžia srovę. Ii
man teko spausti. Blogai bū
tų, jei žinotum, kad tikrai
nuo tavo rankos judesio mi

SLIP COVER OPERATORES
Patyrusios, pastovūs darbai garan
tuojami per visus metus, aukščiau
sias užmokestis, malonios darbo są
lygos.

SLIPCOVER CO.
________ 629 W. IVashlngton________
PATYRUSIOS
PLOVIMUI
MOTE
RYS IR DŽANITERKOS reikalingos
dideliame pirmo kleso ofiso buvei
nėje. 45c J vai. pradedant, pastovūs
darbai, gera užmokestis.

ELEKTROS MOTORŲ ir PATAISY
MUI VYRAS reikalingas.
ARMATURE ELECTRIC WORKS
2335 No. Cicero Avenue

UŽUOJAUTA

— Yra keturios knopkės,

“Draugo” redakcija
ir administracija.

ENGINE ir TURRET LATHE OPE
RATORIAI
reikalingi.
patyruslejl
prie Defense darbų. Turi būti pi
liečiai. 57 valandų savaitė. Dėl pa
sitarimo pašuukite sekančiai;
MONROE 1623

TOOL MAKERS — gera alga tiems,
kurie kvalifikuos. Atsišaukite prie:
MARIO TANZI CO., 200 So. Peoria
Street.
EMPLOYMENT

AGENCIES

2 7 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose
VYKAM—MOTKRIM—VAIKINAM
IK MKKUINOM

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Didžiuma darbų yra Defense dirbtuvėse.
Algos — nuo $24 Iki $110 | savaitę.

W A B A S H
AGENCY
202 So. State St. (15th Fioor)
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli McKinley
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. Walter Nutow. 2200 W. 37th St.,
Chicago. UI., tel. LAFayctte 6098.

VINCENTAS DARGUŽIS
sų

Jau sukako treji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mū
tarpo mylimų broli ir švogerj, Vincentų Dargužj.
Netekome savo mylimo Birželio 24 d., 1939 jn.

★

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam mžinų tilsj.

★

★

Brolis, Sesuo, švogcrlal ir Gminos.

I.EADER LAUNDRY
1633 West 43rd St.
OPERATORES reikalingos, patyru
sios prie Stokes Lr Smith vyniojimo
mašinų,
taipogi
"s.ngle
Btayers.”
Pastovūs darbai.
,

PHONE:

BELMONT

2271

KONVERTŲ LANKSTYMO MAŠI
NOS
OPERATORES
reikalingos,
patyrusios prie "Smlthe wide ran
ge.”
Taipogi reikalinga merginų
mokintis amato.
TRANSO F.NVF.LOPE CO.
3542 No. Klmhall
POWER MACHINE OPERATORES
reikalingos, patyrusios prie lengvos
vogos audeklinių siuvimo, pastovūs
darbai, gera užmokestis.
BURTON - DIXIE CORP.
1208 W. Cermak Rd.
MERGINOS DIRBTUVĖJE
DARBAMS
Merginos, tarpe 18 ir 29 metų am
žiaus reikalingos. Gyvenančios pie
tinėje miesto dalyje. Darbo savaitė
— 5 dienos, 8 vai. J dienų, nuo
4:15 vai. po piet iki 12:15 vai. naktj. Patyrimas prie “power mašinų”
darbų
reikalinga.
Dėl pasitarimo
atsišaukite 8:30 vai. ryto penktadie
ni-

VISKING

CORP.

PATARNAVIMĄ I

★

DIAMOND

Ships of the Destroyer type comprise the bulk of our flghting ships
in the American Navy. Their average displacement is about 1800 tons,
and they are fast, powerful, and
hard hitting. They have been particularly effective in convoy duty and
gavę a good account of themselves
in the Coral Sea engagement. They
cost approximately $3,600,000 each.

Nuliūdę:

SKALBYKLOJE SUDVEJOS ir PARENKŲ "STRETCHERS” reikalin
gos. Turi būt patyrusios, pastovūs
darbai, gera užmokestis.

0733 West 65tU St.

WAR BONDS

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažjstamus da
lyvauti šiose pamaldose lr kartu su mumis pasimelsti už a. a.
Vincento sielų.

Atsišaukite po 7:30 vai. vakare.
209 SO. WEI.LS ST.

THE

Mitai '1/ouRutfMiilt

Mes, atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias Antradien). Birželio 23 d., 1942
m., Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. 8:30 vai. ryto.

FILING

POINT

SAVV

YVORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Cataiogue”
kainavlmo surašo.

Prisiųsklte plūklus paštu “parcel
post.”

28

NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1397

LONDONAS. — Žiniomis
iš Berlyno, vokiečiai tikisi
Sevastopolį greit paimti.

BARBORA KASCIUKIENE
(po tėvais U{baidė)
(po pirmų vjęn Gečienė)
Gyveno 8136 S. Marshfield Av.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Birž. 19, 1942, 10:30 vai. vak.,
sulaukus pusės amž.
Gimus
Lietuvoj, Kauno Rėd., Rasei
nių apsk.. Galzdikių kaimas.
Amerikoje Išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrų Jonų, sūnųp: Juozapų ir
Antanų Gečius, marčias Daratų ir Marijonų ir sūnų Jonų
Kasčlukų. 1 anūkų r 1 anūkę,
dėdę Vincentų Gečius ir daug
kitų giminių, draugų ir paž.
Lietuvoje tėvelj ir 1 brol) ir
seserj.
Kūnas pašarvotas John F.
Eudeikio kopi., 4605 8. Her
mitage ave. laidotuvės jvyks
Birž. 23 d.. 8 vai. ryte iš kop.
j • Gimimo švenč. Pan. (Marųuette Park)
par.
bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingas pa« maldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta Į Sv.
Kazimiero kupinės.
Visi a. a. Barboros Kasčiuklenės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvlelčami dalyvauti laidotuvėse ir
sutelkti jai paskutlnj patarna
vimų ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame. Vyras. Ru
nai. Marčios. Arnikai.
Dėdė,
Brolis, Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius John F.
Eudeikls. Tel. TARds 1741.

ADS

CLASSIFIED

Kėdėje mirė daugiau
kaip 300 žmonių

f

’ PETRONĖLE
ADOMAITIENE
Gyveno 2038 Coulter St.
Mirė Birželio 20 d.. 1942,
1:55 po piet, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio
apskr.,
Senamiesčio
parap.
Paliko dideliame nuliūdime
du sūnus; Pranciškų ir Jonų,
brolienę Marijonų Adomaitis
ir jos vyrų Kazimierų ir daug
kitų giminių.
Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu dr-jos.
Kūnas
paSarvotas
Lachawlcz koplyčioje,
2314
West
23rd Place.
laidotuvės (vyks Antradieni.
Birž. 23 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta ) Auš
ros Vartų
parap. bažnyčių,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta j Sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sūnai, Brolienė Ir Jos Vy
ra/* ir visi Giminės.
laidotuvių Direktoriai Tjichawicz ir Sūnai. Tel. CANaI
2615.

Every Navy shipyard is turning
out Destroyers in record time. They
are essential for our two-ocean
Navy. Purchase of more and more
War Bonds will assure ali-out pro
duction of these vital units for the
Navy. Buy every pay day. If everybody invests at least ten percent
of his income in War Bonds we can
do the job.
U. S. Trtanry Dtparlmtnt

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

Ko tu nesukrovei savo
jaunatvėje, kaip gi rasi senatvėjė? (Ecl. 25, 5).

Išviršinis švarumas yra
Linksmumas, saikingumas
ir ramumas kiekvienam gy vidujinio tyrumo laidas.
(IČuckert)
dytojui uždaro duris.
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PETER TROOST
MONUMENT CO.
KOPLYČIOS DYKAI I

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKI AI

VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma virt 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

J. LIULEVIČIUS
4348 Sonth California Avenne

Memorials Erected Anywhere
TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

Tel. LAFavette 3572

JOHN F. EUDEIKIS

LACHAYVICZ IR SCNAI

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

2314 Weet 23rd Plece
Tel. CANaI 2515

42-44 Eaat 108th Street

JOHN W. PACHANKIS
Member of tbe I.lthu*nlan Chamber of Cnmmerea.

MODERNI Išvidinė PARODA:

4635 YV. YVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

Tel. PULIman 1270

4605-07 SOUTH HERMITAGE A VENYTE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULIman 9661

I. J. ZOLP
1046 Weet 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!
AMBUEANCE Dieną Ir Naktį

LEONARD F. BUKAUSKAS

P.

J.

RIDIKAS

3354 Sonth Halsted Ttreet
SlryTlna: 710 Weat IRth Street
Viai telefonai: YARda 1419

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litnanica Avenne
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 Sonth 501 h Avenne
Tel. CICERO 2109

6812 Sonth We*tem Avenne
Tel GROvehiU 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS
8319 Litnanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

Y
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Kita skaudi sukaktis
Šiahdieh suk&hka metai, kai Vokietijos naciai už
puolė SoVifetų Rusiją. Jatx praėjo vienėri ftlėtki, kai Lie
tuva per metus kentėjusi rusiškojo bOlšfetirfffiO kančias,
pradėjo nešti Vokietijos ftacių vergijos jungą. Jau me
tai, k ši, Ariot Šerio priežodžio, Lietuva nuo rušų meš
kos išsilsLišvinUAi, pateko po taip pat Kaišios ir krtlvihos Vokiečių načių vilko priespaudos.
Lietuva per sti vifš 22 ihetuS gyveno laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu. Žmonės džiaugėsi, darė prog
resą, piarteVo ateities gyvenimą, jų dži&trgsmUi padarė
gfelą bolševikų okupacija, kuri buvo baisi, tiesiog ne
žmoniška okupacija. Ji lietuvį padarė ūbagtl it dar
blogiau — vefgd, hetrirtrtČiu jokių teisių, jokios nuo
savybės. Kai pirftiieji okupantai pasitraukė ir atėjo
antrieji — naciai, Lietuvos žrrionėfns neduota progos
atsikvėpti. Bolševikų įnešta tvarka, pradėtas teroras
buvo Ėerlyno užgirtas ir dėl to ir antruosius metus
Lietuvos gyventojai kentė persekiojimą, pažeminimą,
dvasinį ir medžiagihį skurdą. Baisus buvo bolševikų
vieherių metų okupacijos balansas, baisūs yra ir na
cių darbai Lietuvoje. Jei kuris iš Lietuvos žmonių ir
būtų buvęs nepatenkintas Nepriklausomos Lietuvos
tvarka, užėjus ir vieniems ir antriems okupantams, jis
turėjo pfogOs įsitikinti, kaip skaudi ir sunki yra sve
timųjų našta. If dėl to dabar, galima drąsiai sakyti,
šimtas nuošimčių Lietuvds lietuvių ir, pagaliau, ftelietuvių griežčiausiu būdu yfa nusistatę prieš Okupaciją,
prieš visokią svetimųjų okupaciją, ar ji būtų iš Rytų
ar Vakarų. Lietuvos žmonės dabar daf griežčiau pa
sisako ir pasišakys ir prieš rusiškąjį komunizmą ir
prieš vokiškąjį rtacitmą. Jie tfOkštA gyventi laiSVU ir
nepriklausomu gyvenimu. Mes nė kiek neabejojame,
kad šiandien Lietuvos žmonių akys ir troškimai yra
atkreipti Amerikon, kad Jie laukia Amerikos laimėji
mo, nes švenčiausiai tiki, kad tas laimėjimas yra ir
jų laimėjimas. Jie švenčiausiai tiki, kad naciai bus su
triuškinti, iš Lietuvos jie bus priversti pasitraukti. Jie
tiki ir tam, kad nebus leista nei rusams nei kitiems į
Lietuvą ateiti ir ją vėl pavefgtl. LiehlVbS žfiiohės tiki
į Atlanto Carterį, kuris if LfėttiVid if kttofts tStftoms
garantuoja laisvę ir nepriklausomybę.

t
/

Dar apie LRKSA ir )o irimą
šiandien prasideda Lietuvių R. R. StteiVlehymo Ame

rikoje 53 seimas Hartford, donn. Nors šeštadienio lai
doj jau rašėme apie šią organizaciją, tačiau ir šiandien
Dvitome reikalą duoti apie ją papildomų žinių.
Birželio 22 — 25 dd. HdJrtfofd, doftn., įvyksta Lietu
vių R. katalikų Susivtėnymo Amerikoj 53 eeifhas, ku
rio proga praartu plačiau prisiminti šią vertingą if
garbingą organizaciją.
Pirmasis LRKSA seimas, susirinkęs 1886 rti. lapkri
čio 22 d., Plyfnouth, Ra., Užsimojo “jūn&ti lietuvius ka
talikus priė LRKSA, ugdyti Jungtinėms Valstybėms ir
jos institucijoms įojaiybę, palaikyti dorą ir tautybes
dvasią, laikyti paskaitas palaikymui ir gaivinimui sa
vo kilmės ir krašto meilei, teikti medžiaginę paramą.6
Pirmuoju organisatortam buvo kun.

A. Burba, šv.

Kazimiero

par. Plymouth, Pa., klebonas, kuris, davęs
LRKSA rimtą pradžią, mirė 1897 m.

1887 m. įvyko pirmieji kivirčai tarp katalikų ir vadi
namųjų liberalų-laisvamanių. 1889 m. pakeičiamas var
das į Susivienymą Lietuvių Amėrikoj. 1899 Bi. priė to
vardo pridedamas žodis “Katalikų”. 1892 m., vadinasi,
lygiai prieš 50 metų, liberalai pradeda kovą prieš ka
talikybę. 1893 m. sutvarkyti narių mokesčiai, o 1894
m. įvesta $150 pomirtinės skyriUs. 1990 m. fcližftbelh.
N. J., seime kilo rimtų kivirčų tarp katalikų ir liberalų,
o 1901 m. gegužės 21 d. Wilkea ftarre, Ra., seime Btlsivienym^s skilo j dvi dalis — katalikų ir laisvamanių.

žodžiu, liberalai, norėję šią organizaciją paversti bedie
vių tvirtove, bet nepajėgę, atsiskyrė nuo LRKSA ir
įsisteigė savo — Susivienymą Lietuvių Amerikoj.
Pažymėtina, kad LRKSA pradžioj rūpinosi ir knygų
ir laikraščių leidimu. 1897 m. nupirkta nuosava spaus
tuvė, pradėta leisti organizacijos organas “Tėvynė”,
1896 m. išleista “Kražių Skerdynės”. Tačiau 1902 m.
parduota spaustuvė, sustabdyta “Tėvynė”, ir organu
paimta kun. A. Miluko leista “žvaigždė”. Dėl laikraš
čio seimuose kildavo nemažai kivirčų, nes kiekvienas
laikraščio leidėjas seimuose susidarydavo savo šalinin
kų ir piršdavo SUsivienymui savo laikraštį. 1909 m.
Wilkes Bafre, Pa., kunigų rūpesčiu išleistas laikraštis
“Draugas”, kurį Sus-mas paėmė savo organu. Paga
liau, 1917 m. nupirktas namas Brooklyn, N. Y., įsteig
ta nuosava spaustuvė ir pradėta leisti savas laikraštis
“Garsas”, šių metų gegužės mėnesį atšventęs sidab
rinį jubiliejų.
BeVeik kiekvienais metais įvykę Sūs-mo seimai šį tą
naujo į organizaciją įvedė. 1905 m. nutarta mokėti tau
tiški centai. 1907 m. įvestas vaikų skyrius. 1908 m.
įvežta dtl nauji pomirtinės skyriai — $250 ir $500.
1914 m. įvesta mokesčių lentelė ir penki pašalpos ligoje
Skyriai. 1919 m., siautus “Ispaniškosios Influenzos” epi
demijai, išmirė nemažai narių ir turėjo uždėti nariams
ekstra mokesčius. 1921 m. Sūs-mo turtas pasiekė $295,356.30. 1926 m. nutarta centro raštinę iš Brooklyno per
kelti į Wilkes Barre, Pa. Vėlesniais laikais įvesta visa
eilė moderniai sutvarkytų apdraudos skyrių — “Twenty
Year Payment Life Plan”, “20 Year Payment Life”,
“29 Year Endovvment”, “Endowment Plan at Age Sixty” ir kitus. Sumoderninti vaikų ir jaunimo skyriai.
Apsidrausti galima iki $2^000. Taip kad šiandien LRKSA
prilygsta saVO Skyriais ir tvarka moderniausiai apdraudos kompanijai. Be abejojimo, visiems yra žinoma, kad
vičtos naujos reformos buvo daromos su įvairių valsty
bių (štatų) apdraudos departamentų žinia, nes organizACija yra griežtoje jų kontrolėje.
1931 m. mūsų Sus-mas virto milijonierium, t. y. jo
burtas pasiekė vieno ttiilijotto dolerių vertės. Šiuo metu,
būtent, 1942 m. LRKSA turtas siekia suvirš pusantro
milijono dolerių. Iš centro valdybos raportų, iš aktuaro
apskaičiavimo ir pranešimo matome, kad Sus-mas yfa
stiprus — “solVent”, kad jis gerai yra tvarkomas, kad
valstybių apdtaūdos departamentai yra patenkinti ir
Organizacijos stoviu ir visa tvarka. Šiais įvairių sukrė
timų laikais tikrai yra sunku vadovauti fraternalinėms
apdraudos organizacijoms, globoti jų turtą, investuoti
jų pinigus taip, kad nuostolių nebūtų. Pažymėtina, kad
LRKSA sunkiais 1941 m. puikiai globojo savo turtą ir
Už jį uždirbo virš trijų nuošimčių. Tai duoda garantijų,
kad Sus-mas kaip praeityje laimingai pergyveno eko
nomines ir kitokias krizes, taip pergyvens ir šią krizę.
Tik reikia Labai rimtai susirūpinti organizacijos na
rių stoviu, jaunimo pritraukimu. Prieš keliolika metų
Sus-mas turėjo netoli dvidešimties tūkstančių narių. Bet
iki 1938 m. narių skaičius mažėjo. Nuo 1938 m. po tru
putį vėl pradėjo augti. Tai įvyko dėka naujos valdybos,
ypač rūpestingo ir sumanaus sekretoriaus V. T. KvietkoKvietkausko, kuris daug energijos įdėjo, kad ir centro
raštinę sutvarkytų ir su kuopomis palaikytų ko geriaužius santykius. Dabar Sus-me turime netoli vienuolikos
tūkstančių narių.

Kai imi lyginti, kiek daug turime parapijų — apie
120, ši narių skaitlinė yra labai mizema. Mūsų idėjos
priešų Susivienymai — liberalų SLA ir komunistų LDS
beturi tiek galimumų augti, kiek mūsiškis, tačiau pir
masis turi netoli 15 tūkstančių narių, o komunistinis,
neseniai tesusiorganizavęs, jau turi apie devynis tūks
tančius narių. Kodėl? Atsakymas aiškus. Jų inteligen
tija ir pati prie Susivienymų priklauso ir kitus į juos
tfiulkia, ypač rūpinasi jaunimu. Pas mus ne tik kitų
profesijų žmonės, pasauliečiai inteligentai mažai tesi
domi sšvuoju Sus-mu, bet ir pačių kunigų mažuma te
priklauso. Pagaliau, mes esame perdideli lokalistai. Kai
kurie iš mūsų bet nekenčiame oentralinių organizacijų
ir tiesiog trukdome jų kuopų ar skyrių veikimą. Tai la
bai gfeit pajunta vietiniai veikėjai ir jie šalinasi nuo
centralizuotos Veiklos, pasitenkina veikti tik savo pa
rapijoj, savo lokalinėj draugijoj. Toks nusistatymas už
kerta kelią augti ne tik LRKSA, bet ir kitoms mūsų
ciėlttralinėMs organizacijoms, turinčioms ir pasaulinės
valdžios užgyrimą ir globą, ir dvasiškos valdžios para
ginimą ir palaiminimą.
Ir airių, ir lenkų, ir čekų, ir slovakų ir kitų tautų ka
talikai išaugino savo ausivienymus arba fraternalines
katalikų apdraudos organizacijas į gausingas nariais ir
stiprias tūriu, ir tai jiems daug padeda siekti šio kraš
to politinio, kultūrinio ir ekonominio gyvenimo aukš
tumų, tik kažkodėl, mes, lietuviai katalikai, šiuo at
žvilgiu esame atsilikę, lyg nenorėdami būti stipriau or
ganizuoti, vieningi ir viskuo kilti. Mes vis dar savo
veikimą skaldome į mažytes grupeles, lyg ir nenorėda
mi išėiti į platesnius veikimo ir gyvenimo horizontus.
Ir taip, rodos, aiškus yra teiksiąs, ir Šventojo Tėvo pa
brėžtas, ir vyskupų daug daug kartų pakartotas, būti
stipriai organizuotiems, kad atremtume ir fašistų, ir

Pirmadienis, birž. 22, 1942

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 22 d.)

Jonas Poška baigė kole
giją.... Jonas Poška, žino
mas jaunimo veikėjas, už
baigė vyskupijos (Cathedral
College) kolegiją.
b

čikaglečių patriotiškumas.
Chicagos gyventojai per
keletą dienų išpirko Laisvės
Paskolos Bonų už $330,000,000.
•
Gen. Pershing fronte,... Iš

Paryžiaus pranešta, kad J.
Amer. Valstybių karo jėgų
vadas Europoj gen. J. Persningas lankosi karo fronte.
4
Vokiečių nuostoliai... Vo
kietijos vyriausybė paskel
bė kariuomenės nuostolius.
1,069,127 kareiviai užmušti
ir mirę nuo žaizdų. 557,410
paimta nelaisvėn. 2,731,223
sužeista. Viso — 4,356,700.
'•
Grįžo vysk. Karosas.., Ku
nigas dr. J. Totoraitis pra
neša, kad sugrįžo Lietuvon
Seinų vyskupas Ant. Karo
sas.
fc
Vyčių knygynas.... L. Vy
čių 5 kuopa, Chicagoj, turi
įsteigusi gražų knygyną. Jau
turi gana daug gerų knygų,
kurias jaunimas mėgsta
•skaityti.

St. Bonaventūre, N. Y.....
Baigiant mokslo metus ga
vo idovanas ’pioj kolegijoj
Jonas Kundreckas ir Anta
nas Misevičius. Jiedu ir Jur
gis Mikulskis baigė viduri
nę mokyklą.

Po svietą pasidairius
Jei dabartiniai lietuviški
balšavikai bųtų gyvenę carų
Mikių čėsais, visi būt buvę
puikiausi žandarai, speaur. inkai, Muravjovo pan.oer.in
niakai-lietuvių korikai. Re
tur maskolius tuomet buvo
labiau stikinęs, už tai, kad
’ etuva būtų po ruskio pa
du kaip dabir šitie tautos
žudikai — lietuviški balša
vikai. Jie savo tėvą, motiną
atiduotų kacapui į Sibirą iš
varyti arba sušaudyti.
Baisūs žmonės
Vokiesziai rugoja kad ne
turi drapanų sakydami kad
jų gyventojai vaikszszioja
pusnuogi bet sztai paveiks
lėlis kuris parodo kaip ju
moteres rėdosi. Ant vienos
ulyszios eina du kareiviai o
priesz juos eina motere.
Viens in kita kalba:
“žiūrekie ant tos moteres
kuri yra taip puikei pasirė
džius”.
Kitas jam atsako: “Taip,
pažystu asz ja. Tasai puikus
plosczius kuri ji turi ant sa
vęs, paeina isz Szeku, jos
skrybėlė ir deimantai paei
na isz Francijos, szlebe isz
Olandijos, szeverykai isz
Lenkijos o apatines drapa
nos isz Jugoslavijos, Grekijos ir kitur”.
“Kaip tai?!... O isz Rusi
jos nieko neturi?...*’
“Turi. Ar ne nematai ant
jos galvos taji juoda velioua”.

komunistų, ir kitų grąsinamus pavojus katalikybei. Do
ram lietuviui aišku ir tai, kad reikia būti ir vieningiems
ir organizuotiems, kad pavergtai Lietuvai padėtume iš
silaisvinti, kad ji ir vėl galėtų gyventi laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu.
Šie motyvai ir mūsų brolių dvasinė ir medžiaginė ge
rovė šaukte šaukia mus iš visų savo pajėgų auginti ir
stiprinti Lietuvių R. K. Susivienymą Amerikoj.

"Svieto mulkintojai"

i

“Liet. Z.” rašo:
“Lietuviškųjų kacapų laikraščio “Vilnis” redakto
rius nebesugebėdamas “išaiškinti” savo pakalikams,
kodėl Amerika ir Anglija nesutiko Pabaltijo šalis
pavesti Sov. Rusijos “globai”, griebiasi paprasčiau
sio melo.
Pirmadienio “Vilnies” numeryje Andrulis rašo, kad
Molotovas girdi jokių derybų su Anglija ir Amerika,
vakarinių Sov. Rusijos sienų pripažinimo nevedęs.
Tuo tarpu visa eilė korespondentų Iš Londono ir
Vašingtono praneša, kad Molotovas pirmuoju klausi
mu, per derybas kėlęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos
žemių pripažinimą Sov. Rusijai.
Taip mulkinti savo skaitytojus gali tik proto nevartojančios ir už judošiaus skatiką svetimam kraštui
parsidavusis bolševikiškos birbinės.”

Viskas buvo pavogta isz
tuju sklypu per Vokieszius
ir atvežta dėl ju moterių.
Bet motere buvo naszle ne
tekus savo vyro muszyje
Rusijoj. (Saule).
Vienas Juodakis labai ti
ki burtams. Pas cigonkas
jis eina veik kas mėnuo.
Aną dien jis užtiko labai ge
rą burtininkę.
— Ateis diena, kuomet
kiekvienas žmogus prieš ta
ve turės nusiimti kepurę, —
pavirožijo Vincui cigonka.
— Ar gi ištikrųjų galėtų
taip įvykti? Kokiu būdu?
Kuo aš patapsiu?
— Žinojimas daug kai
nuoja, — atsakė jam ci
gonka. — Už šį pasakymą
turėsi sumokėti $5.
— Še, tik pasakyk, — sa
ko Vincas.
— Dienoje laidotuvių visi
prieš tamstą nusiims savo
kepures.
Baltrus Dedas mokytu
aną dien draugų būry susi
ginčijo dėl moterų. Jis tikri
no, kad moteris greičiau pa
veikia nuodai, negu vyrus.
Kadangi buvo
priešingų
minčių, tai jisai pavartojo
net autoritetą. Sako, šį da
lyką yra ištyręs vieno Ame
rikos universiteto profeso
rius. Vienam fabrike buvo
užsinuodiję darbininkai. Iš
52 dviejų užsinuodijo 40
moterų, o tik 12 vyrų.

— Kiek tam fabrike bu
vo darbininkų? — paklausė
vienas jo draugų..
Sakiau, kad 52.
— Kiek buvo moterų
kiek vyrų?

— 40 moterų Ir 12 vyrų,
— atsakė Baltrus Dedasmokytu.
Visi pradėjo iš jo juoktis.
PERSKAITĘ ‘‘DRAUGĄ’’
DVOKITE JĮ klfl&tts

Mtnt tym jSttf

WAfl BONUS
The Aerlal Camerė for uSė ėn
Scout and Obšėrvftttori and fcledhnalsance planės Is ėssėntl&l tė bdth
the Arffly and Navy 4 Ir ferdėi ln
plannlng batflė formBHrihli ėnd ln dbtalnlng Infofmatlon oh enėffly fhftlflcatlons and movemėhtil. fftėy Įdėk
somethlng likę a cannon, and coat
about |3,400 apiece.

0 kur jie buvo!
“Amerika” rašo:
New Yorko lietuviai birželio 13 d. parade garbin
gai pasirodė. Jie žygiavo “I am an American” sky
riuje. Nešė Amerikos ir Lietuvos vėliavas. Dauguma
žygiavusių moterų turėjo tautinius kostiumus. Jie
pasirodė tikrais amerikiečiais, išlikimais Amerikai
ir nėpamiršusiais savo tautinės kilmės.
O kur buvo bolševikuoj antys lietuviai? Jų grupelė
nedrąsiai žygiavo paskum svetimos valstybės f lotą.
Jie ėjo ten, kur jie tikrai priklauso.

ir

The aerlal eathefafflah' cln pint
wlde territorlei ln botd fėilef so
that Army or Navy Intelltgence can
make aCcufltė mrtlufefflenta of ertemy territory. We need mahy of
these cameraa ao neceaaary to the
a ir arma of the Army and NlVy.
You can help buy them Wlth you#
purchasea of War Bonds. Inveat at
least ten pereėht of yėuf Ifidėtoft ev
ery pay day, and help rour coimty
go over i ta War Bond Qunta
U.

S. Tr—nrį

BISUBS1

Pirmadienis, birž. 22, 1942

PILIETYBĖS REIKALAIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

t

Rašo: Viktoras Balanda.

Kryžiaus parapijos Sodalicijoj, eidama sekretorės parei
gas.

ANTANAS LUKAUSKAS

Cicero žinios

sipirko iš draugnešio. Sakė,
kad ir dar daugiau pirks ar
tinantis piknikui.
Ištikrųjų, jau laikas pra
dėti platinti serijų tikietukus.
Aš manau, Kad visi ciceriečiad paseks Šileikienę: išparduM aav0 gautag įrijų
knygutes ir dar iš draugne
šio nusipirks bent po kelis
tikietukus.
E. Petrošienei vėl triubelis: bijo pradėti pardavinėti
serijų tikietukus. Sako, kad
negalėsianti išparduoti. Be
abejonės, kad bus taip kaip
praėjusį metą: kai pradėjo,
tai net keturias knygutes
išpardavė.

X Gimimo Panelės šv. pa
Amerikoj valdžia yra res I gatvių šlavėją, reikia tuoj
rapijos mokyklą šįmet bai
Grįžo sveikos
publikoniškos formos. Kai- atsiminti, kad tas žmogus
gė 40 berniukų ir mergai
po tokia, ji yra renkama nėra valdininkas, o tik miesEmilija Blodykienė su sačių. Bronė Vilimaitė laimė
žmonių. Paprastai miesto to darbininkas ir, kaipo tovo dukterim Petronėle, 1313
jo
stipendiją į Šv. Kazimievaldininkai yra renkami 4 kis, nėra renkamas, bet sam
So. 48 Ct., jau .grįžo iš atos
X Kun. A. Baltutis, Gi- ro akademiją. Birželio 18 d.
metams, Chicago miesto tei domas.
togų pas savo gimines, kumim° Panelės Šv. parapijos baigusius mokyklą klebonas
Monarchijoj rinkimų nėra.
sėjai renkami 6 metams.
rie randasi apie du šimtai
klebonas ir kun. S. Petraus- buvo išvežęs į Labdarių ūkį.
Reikia visiems atsiminti, Šalyse, kur gyvuoja diktamylių nuo Chicago. Prabu
kas, vikaras, šią savaitę yra Vaikai dėkingi juos nuvežukad ne visi, kurie dirba val tūra, rinkimų taip pat nėra.
vo apie pora savaičių ir gė
rekolekcijose Mundelein se- siems savininkams ir klebodžios darbą, yra renkami. Y- Ten rinkimai nors ir įvyks
rėjos gamtos gražumu. Mat,
minanjoj.
nui uz vaisęs.
ra faktas, kad vienas žmo ta, bet jie tik dėl formos.
Blodykų sūnus jau daugiau
X Angelą. Simaniūtė ne
gus, ruošdamasis pilietybei, Pavyzdžiui, Vokietijoj nors
kai metai tarnauja Dėdės
X Clbulskiai ir Čibirai,
seniai
savo grožio salioną
paėmė pilietybės vadovėlį ir ir būna rinkimai, bet juose
Šamo kariuomenėj, kur tai
gyvenantieji Town of Lake,
iš 4645 So; Ashland Avė.,
išmoko visus klausimus ir kandidatais yra tik Hitleris
Australijoj. Mamytė labai
yra išleidę į kariuomenę po
perkėlė į savo mamytės na
atsakymus atmintinai. Jam patiekti asmenys, už kuriuos
nerami ir ilgisi savo sūnaus,
du sūnus. Be abejonės, yra
mą adresu 4330 So. Hermi
nuėjus gauti pilietybę, ką} piliečiai privalo balsuoti. Šadėl to ir atostogas buvo pa
ir daugiau tokių šeimų. Jei
tage. Angelą, nors užimta
jo iš vadovėlio tik klausė, ly, kur yra respublikoniška
siėmusi, kad nors trumpam
vieną sūnų leidžiant į ka
savo profesija, tačiau suran
viską atsakė. Bet pagalios i valdžia, per taip vadinamus
laikui suraminti savo ilgesį
riuomenę tėvams skauda šir
da laiko- pasidarbuoti ir Šv. dį, tai Cibulskiams ir Čibi
buvo paklaustas, kas išren- primary rinkimus patys pi
bei liūdesį.
ką to distrikto policijos ka- liečiai pastato kandidatus
rams tas skausmas yra dvi
Didelių dovanų tikietai
gą
paramą
”
(pas.)
A.
Ski

pitoną, kuriame jis gyvena? rinkimams į valdžią.
gubas.
$1,000.00 in U. S. Defense Dėkingas Marinėlės
rius.
Vadovėly tokio klausimo ne Šiaip išrinkti žmonių val
Bonds, kurias duofe “Drau Dr-jos stipendininkas
Tikrai garbingas vyras ybuvo. Ir tas žmogus negalė dininkai privalo žinoti, ko
go
”
leidėjai
per
Labor
Day
ra A. Skirius ir kilnios siekie įstatymai yra žmonėms
jo į jį atsakyti.
Atsakymas: Miesto tary- pikniką> Vytauto parke, aeAntanas
Skirius,
buvęs
WHOLESALE
i los, kad, net neprašomas ir
Paprastai yra taip. Ren reikalingi ir tokius turi iš ba. (The city council mokės
rijų
tikietukai'
po
dešimtui
studentas,
Chicago
univerką
tik
pradėjęs
dirbti,
grą

leisti.
Taip
išrinkti
kandi

kami miesto majorai, alderLIQUGR
the laws for the city).
ką jau žymiai pradėjo plis- sitette, 1940 m. gavo iš “NTo- žino dr-jai paskolą.
monai ir teisėjai. Kiti ne datai turi stengtis pildyti
ĮSTAIGA
renkami, bet samdomi. Mies valią piliečių. O jeigu jie ne-' Chicago miesto tarybos ti tarpe ciceriečių. Pavyz tinėlės” Dr-jos $100.00 pa Labai sektinas pavyzdys
J™,vadinami alder džiui, Šileikienė, Simono Ši- skolos mokslo reikalams. ir kitiems “Motinėlės” drto gyventojai išrenka .majo pildo,* tai žino, kad, atėjus
rą. Jis paskiria policijos vir kitiems rinkimams, jie ne monais. Mažesniuose mieste leikio žmona, nespėjo gauti Grąžindamas šią paskolą ra jos stipendininkams, kurie
Ištcžiojanie
liuose jie yra vadinami tms- nistracijos tuoj ir išparda šo sekančiai:
|M) vi »
dar savo paskolos negrąži
šininką, o tas samdo polici bus išrinkti.
Chicago.
vė.
Simonas
sako,
kad
net
tisais
ir
kitokiais
vardais.
“Kadangi aš jau nestudi no.
ją. Tas pat yra ir su kitais
Dabar prašau susipažinti
Kokiais vardais juos neva jam neliko nė vieno tikietu- juoju ir dirbu, todėl, tęsda
miesto departamentais, kaip su šiokiu klausimu,
Malonu dr-j.ai veikti ir pa
REMKITK
SENĄ
antai ugniagesių, vandens,
Klausimas: Kas išleidžia dinsime, j>et jų užduotys y- ko iš jo serijos. Už tai nu- mas savo pasižadėjimą grą galbą mūsų studentijai teik
LIETUVIŲ
švaros ir kitais. Dėl to nesi-! miesto įstatymus? (Who f* ^°8 Pa^09« tai Yra leisti
žinti skolą 1942 m., vos su
DRAUGĄ.
naudinga pažinti savo alder- taupęs iš savo darbo pirmą ti, kuomet matome, kad jie N. KANTER, sav.
duokime apsigauti. Jeigu makes the laws for the ei-i įstatymus miestui,
... ,
x r
! nioną. Kartais net ir būsimo ją šimtinę išlyginu skolą. pasiekia tikslą ir dėkingai MUTUAL LIQUOR~CO.
mūs paklaustų, kas išrenka ty?)
Miestas paprastai esti pa- ...
,,
:
x_„
Piečio
klausia, kaip yra Manau, kad yra daug tokių, atsilygina.
4707 So. Halsted St.
---—_—______ dalintas į tam tikras dalis.
vardas to Ward aldermono, kurie šiuo momentu galėtų
Kun. dr.
B. Končius,
Telefonas: BOULEVARD 0014
Sakytumei, kad būtų Chicagoj šias dalis vadinakuriame gyveni. Tad nau tuos pinigus sunaudoti gi “Motinėlės” dr-jos pirm.
Mačiau mirtininkų ka kur— matytas!
— pamąsčiau me Ward’s. Iš kiekvieno
dinga žinoti vardas, pavar lindami mokslo žinias ir siek
ir
ats.miniau,
kad
laikrašWard
renkame
aldermoną,
mera ir elektros kėdę
dė savo aldermano. Vienuo- darni šviesesnės ateities.... Z#=
čiai dažnai spausdina jo pa- kuris yra galva tos dalies, ... x
'
T
J
,
•
..
-v • , x
likto
tvardo
aldermono
Pa Tariu nuoširdžią padėką už į
veikslą. Juk tai McDonald, iš kurios jis yra išrinktas.
(Atkelta iš 3 pusk
WHOLESALE
vardė, kame įeina, v is a s pasitikėjimą ir suteiktą man >
Kiekvienas
žmogus,
o
ypa

kurs
teatre
nušovė
mergai

kaltelį, prabėgo laikas, žiū
Bridgeportas, yra Hugh B. anuo momentu taip reikalin-.
tingai pilietis, turi teisę
FURNITURE
rime — o jis gyvas. Stip tę.
Connelly. Kad ir tik pavar
kreiptis
į
aldermoną
su
įvai

— Galiu su juo pakalbėti ?
raus sudėjimo buvo ir gėrė
dę žinai, tai pilnai pakanka.
BROKER
riais reikalais. Alaermonas
prieš tai daug kavos. Teko
Sargas linktelėjo galva.
JOS ESATE KVTECIAMI ATSI
Dining Room Sets — Parlor
gali ir turi teisę ir prieder
LANKYTI J M T SI? SPECIALI
paleisti, antrą kart srovę.
Priėjau. Vaikinas buvo ra- mę piliečiams pagelbėti, juos
Sets
— Bedroom Sets — Rūgs
VASAROS IftPARDAVTMA
SEKANČiIV MUZIKOS
— Ar daug žmonių jau mus, lyg dabar jam jau bū— Radios — Refrigerators —
INSTRUMENTŲ!
užtarti ir jiems padėti. Yra CONRAD
žuvo šioje elektros kėdėje? tų vis tiek kaip kas su juo
X" M M
VVashers — Mangels — and
Fotogmfas
— Mes ją turime nuo 1929 atsitiks,
Stovės.
Didelių Barabanų, mažų Baraba
8tudija įrangta pir
nų, “Tunable Toni Toms” pritai
m. Nuo to laiko pas mus emos rūSiea su moNationally advertised items.
komi prie visokių Baiabanų se
— Ar nenuobodu?
W<RK SUJOK,
dernltkonda
užlai
IV* Strr*» j
tų,
greiti
pėdintai
••Cymbols
’
’
lr
lektros kėdėje buvo nutrendomis lr Hollywood
— Ne, čia mes turime
•‘Cymbol Hęlders” kur tik roikažvlaaamlH.
Darbai
lingl, “Hi-Boy after beat Pėdais”
kta apie 45 žmonės, bet jau da,ug ką dirbt:i
Garantuotas.
benams lr orkestroms, Trūbos,
darinėtai, Saxaphonal. Trombo
prieš tai joje buvo nužudy — Ar aplanko jus kas.
nai ‘'Standard” ISdirbysčių, Smui
420 W. 63rd Street
kos, Cellos, Strūninlai Basai, Guita netoli 300 žmonių.
— O taip.
taral, Banjos, stūnal, lr "cases",
FACTORY REPRESENTATIVE
photo
TM.: molio - ENOlėoood SMS
"rnouth pieces”, “mute reeds'1, lr
* — Daugiausia, turbūt,
Buvau beužvedąs kalbą amuzikos stovtklės.
Pilnas pasi
9
.t ' ENGlewoed SMS
vyrų?
rinkimas smuikoms smlfiLų lr
6343 South Western Avenue, Chicago
pie priežastis ano baisaus, I l|o\E. I UAH.hl. >|
"cases". Pataisome lr atnaujina
— Taip. Moterų tik apie įvykio, bet kaž kaip ta kal
Telefonas — REPUBLIC 6051
me visokių, lidlrbysčlų phonografus ar jųjų dalis.
40. — Ar žinote, — pridėjo ba nesimezgė. Galvoje sto- n
A. B.O. DRUMMERS SERVICE
sargas, — yra toks įstaty vėjo jo anksčiau pasakytieji
*14 Maxwell Street, Chicago
Gražiausias
Pasirinkimas
Jaunavedėms
mas: teisėjai, kurie pasmer žodžiai:
NEZIYTRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVECIUOSB —
AR VAZINIU ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
kia žmogų kaltu ir jam ski — Tokie jaunuoliai, kaip
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:
riama mirtis elektros kėdė aš turėtų būti apsaugoti nuo
FEET HURT?
KAINOMIS
je, tie teisėjai turi ateiti ir pavojingų knygų skaitymo.”
AR SKAUDA KOJOS ?
matyti, kaip jis miršta...”
Deli geriausio palengvinimo
Į mus sužiuro drauge ėkreipkitės prie
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
PILNAS PASIRINKIMAS
jusieji, neturint oficialaus
Jaunuolis, kurs teatre
FOOT
FOOT
K
—
Z
SHOE
SHOP
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —
leidimo, nebuvo patogu ilnušovė mergaitę
Vienintėlls ir Smagiausias
"NO PAIN” Patentuoti
STOTŲ IR KAILIŲ
Vakarinis Lietuvių Programas
Kai ėjome koridoriumi, už gai kalbėtis. Atsisveikinau,
Arches,
prieinamomis
Amerikoje I
kainomis, pritaikinti jū
storų geležinių virbų, pama— Ačiū už aplankymą, —
Jaunavedčms Šyrai ir Suknelės
sų kojoms, kad paleng
— VIENUOLIKTI METAI! vinti visus kojų skaus
čiau rymantį jauną vyruką, pratarė McDonald,
Mūsų Specialybė
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
mus.
su gfažiu veidu.
1
K. J. Prunskis
KITOMIS Dienomis 9:3t) v. vak.
“HEALTH SHOES.” PaduSGyveno 3015 S. Honiiin Avė.
Aprūpintu)* paHkutlniiiia šv.
Bukruinriitula mirė Birželio 20
d., 1042. 6:15 vnl. ryto.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdimo
inoturį Pranciškų, dukterį Sophie (Yorka) Koziel, du aūuuk:
Antanų
ir
Stanislovų,
žentų Eugeno Koziel, anūkų
Bobby Yorka lr daug kitų gi
minių. Lietuvoje paliko bro
lius ir seseria.
Priklausė pilė sekunčlų drjų: leidies Pennsylvania Siovak
Branch No. 158: įtolimu and
tireek Catholic l'nion and Savcrigu i'aiup No. 188; ir \Vooduien of tilo World.
Kūnas pašarvotas koplyčio
je 2658 š. Central Park Avė.
Dėl platesnio sužinojimo pa
šaukite graliorių Otto Murk
liu <& Son Telephone Lawndale 3101.
Laidotuvės (vyks Antrud..
Birž. 2 3, iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus utlydėtas j Blessed
Agnės parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas į St. Adalbert
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Dnktlė, Sū
nus. kentus. Antikas ir Giminės
Laidotuvių Direktorius Otto
Muehna ir Sūnus, Tel. La«ntlale 3101—3102.
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PEOPlfi CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St.

Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
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A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mfiMj Jardą Ir apžiūrėk ata
ką Ir ankštą rflft) LENTŲ—MiLI/W()RK — STOGŲ IR NAMŲ MATKRMOI.^. Dėl garsią, porelių.
kų, skiepų ir Natų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
C(M*h arba Lengvais Išmokėjimais

STANLEY LITWINA&, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted Sfc
s-

Tet VICtory 1272

kaitės dėl Komų,
ir Bunions.

Caliouses

BATU
Pail(tl,,i,nas 20c
****1v ar paplatinimas

PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFČ-14‘50 kik!
6755 So. Western Avenne
Phone: GROvehiU 2242

189 NO. LA SALLE ST.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupyktt apsaugoto) įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart apdraudos mea turime didžiam) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4V2% ir aukščiau

SIAHBARD FEDERAt SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGO
Jastin Msckiewicht Pres. and Mgr.
<192 ARCHER AVENUB_________________ Tel. VIRGINIA

1141___________

_____
CHARTERED AITO SUPKRVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS 4 LOAN INSURANCE CORP., VVashington,

D.

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

C.
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Vyskupas B. J. Sheil kalbės darbinin

PirmaJTen!?, "Biri 22, 15’42

SETS SCORING RECORD IN HALE AMERICA OPEN

■. .>» •

•*.

Tuoj pasirodys graži eilių knyga
Parašė dabar Prancūzijoje gyvengs

kų suvažiavime

mūsų poetas.

Katalikų Bažnyčia visuomet už
teisingus principus
Birželio 18 dieną vysku
pas Bernard J, Sheil, Chica
gos auxiliaras, priėmė kvie
timą pasakyti kalbą of the
United Automobile, Aircraft
ir Agricultural Implement
Workers of America (CIO)
suvažiavime, kuris įvyks
Chicagoje, rugpiūčio 3 die
ną.
Vyskupo J. Bernard J.
Sheil vardas pagarsėjo dar
bininkijoje nuo 1939 metų,
liepos mėnesio, kad jis pa
sakė of the Packinghouse
Worker’s Organizing Committee Coliseum masiniame
mitinge kalbą ir užstojo of
the Committee for Industrial Organization teisingus
principus.

Kada Robert Wright, U.A. W. organizational direk
torius ir oficialus kvetėjas
į suvažiavimą, atsilankė pas
vysk. B. J. Sheil į of the Ca
tholic Youth Organization,
31 East Congress str., tai
jis pasakė, kad popiežius
Leonas XIII 1891 metais sa
vo enciklikoje yra rašęs tei
giamai
darbininkų unjų
klausimu ir jei toji popie
žiaus enciklika būtų buvusi
atydžiai studijuojama, tai
nebūtų reikėję prieš keletą
metų turėti darbininkams
didelių nesmagumų ir tru
kumų.
•Į United Automobile, Air
craft ir Agricultural Imple
ment Workers of. America
Daugelis buvo nustebę (CIO) suvažiavimą, įvyks
vyskupo B. J. Sheil gestu, tantį rugpiūčio 3 dieną, lau
kad jis atsistojo ant platfor kiama 18,000 delegatų.
mos su John L. Lewis.
Nors propagandistai orga
nizuotiems darbininkams ir Kada galima kokiais
ne kokį vardą duoda, bet
Bažnyčia visuomet gina tei kuponais gauti
singus ir teisėtus unijų
cukraus pirkti
principus.

Netrukus bus išspausdin na 40 centų, užsimokėjusieji
ta J. Aisčio-Aleksandravi- už “Studentų Žodį” gaus do
čiaus eilių knyga “Be Tėvy vanai. Jei visuomenė pla
nės Brangios”.
čiau paremtų šią knygą, bū
Tos knygos autorius da tų didelė paguoda poetui,
bar gyvena Prancūzijoje, kuris šiandien gyvena sun
Grenoblio mieste, ir yra kiose sąlygose.
laikomas vienu iš geriausių
Dabar jau kreipkitės į
jaunos lietuvių kartos poe Marianapolį, užsisakydami
tų. Visi kritikai pripažino “Be Tėvynės Brangios” po
nepaprastą jo lyrikos for vieną ar daugiau egzem
mos gražumą, jausmų gilu pliorių.
mą ir nuoširdumą. Pasiro
džius pirmiesiems jo veika A. Vaičiulaitis, Stud. žodžio
lams, kai kurie laikraščiai Red. ir Marionapolio spau
sakė, kad jo eilės esančios dos vedėjas.
(“Draugas” Acme telephoto)
Ben Hogan of Hershey, Pa., after turning in a 62, 10 below par, for lovvest 18-hole krauju rašytos — taip ga
score recorded iri national golf competition, in the Hale America Open at the Ridge- j lingai jos buvo iš poeto sie
moor Country Club, Chicago.
i los ištryškusios. Tad visai
nenuostabu, kad už vieną
savo knygų poetas laimėjo
valstybinę literatūros premi
ją, Paskutinis jo veikalas
(“Poezija”) apėmė visas
ankstesnes jo jo eiles ir turBUDRIKO DVI KRAU
William H. Johnson, mo rėjo apie 400 puslapių.
Būdamas
toli
nuo
tėvynės,
TUVĖS
yra pilnai prik
kyklų superintendentas, pas
poetas
skaudžiai
pergyveno
rautos tūkstančiais įvairių
kelbė visą eilę geriausių Chi
Pereitą savaitę Chicago rankas visų žmoniių sveika cagos aukštesniųjų mokyklų visas gimtosios žemės nelai namams rakandų.- Gasinių
je, Stevens viešbuty, vyko tos reikalus nėra reikalinga studentų pavardes, kuriems mes. Tie jo paskutinių metų pečių, Parlor Setų, Kar
Meigamo Kambario
katalikiškųjų
ligoninių ir sveika, nes tai prieštarau už gerą mokslą .paskirtos pergyvenimai Išsilieja jo petų,
Setų, Radio. 150 tūkstan
asociacijos metinis suvaž-ia- ja Amerikos tradicijoms ir stipendijos į įvairias kolegi naujoje knygoje — “Be Tė čių dolerių inventoriaus
vynės Brangios”, kurioje re prekės supirktos kada bu
vmas, kuriame delegatai pa socialiniams reikalams. Pri jas ir universitetus.
reiškė baimės, kad valdžia vati iniciatyva ligonnų ir Lietuvių gausiai lankomoj gimė ne tik Lietuvą ištiku vo kainos žemos. Atva
versdama darbininkus į pri sveikatos klausimuose turi Kelly mokykloj lietuviai pa sias priespaudos vilnis, bet žiuokite ir jūs patys nus
kokiomis kainomis
verstinas apdraudas, kurios nepaprastos svarbos ir reik ėmė beveik visas pirmąsias > geresnės ateities aušrą, o tebsite
Budrikas parduoda aukš
imtų nuo darbininkų dalį šmės, nes čia daugiau krik vietas. Dorothy Tisevich pri drauge ir kovos balsus, ragi tos rūšies rakandus.
algos ir ligos metu juos ščioniškos meilės ir šilumos, pažinta geriausia mokinė nančius drąsiai stoti prieš
2-šmotų Parlor setai, po
siųstų į savo ligonines, gali ypač ligonis to ir nori.
mergaičių tarpe. Al Mise visus. Todėl šiais laikais
$49.00 ir auk.
sugriauti katalikiškųjų li
vich gavo stipendiją studi labai svarbu kiekvienam tu
gonių klestėjimą. Katalikiš
2-šmotų Parlor Setai,
joms Illinois universitete, o rėti tokios dvasios veikalą,
Ir
šuo
gauna
cukrų
kuriame
gali
sau
stiprybės
Mohair
kosios ligoninės veltui slau
Elvira Kaslauskis gavo sti
go ir gydo tuos, kurie nega pagal kortelę
pendiją tęsti mokslus Rosa- ir prislėgtos tėvynės prisi
$69.00 ir auk.
minimų
rasti.
li užsimokėti.
1 ry kolegijoje.
5-šmotų Dinettes,
Visi
tautiečiai
prašomi
ne
Taft
mokyklos
mokinė
Do
Ąžuolo po
Katalikiškųjų
ligoninių
Philadelphijoje šuo Cora,
pamiršti
įsigyti
šią
knygą.
ris
Zensius
gavo
stipendiją
delegatų suvažiavime pa kuris vedžioja akląjį žmo
$24.50
reikšta, kad paimti (mono gų, gauna pagal kortelę cuk eiti mokslus Knox kolegijo Ją šleidžia Marianapolio Ko
rakandai
legija (Marianapolis Col 3 Kambarių visi
v
polizuoti) valdžiai į ’savo raus porciją, šunies šeimi je.
uz
lege, Thompson, Conn). Kai
ninkas Paul Oliver cukraus

Katalikiškųjų ligoninių delegatų šuva
žiavimas prieš sveikatos reikalų
monopolį-

Kainų administracija pas
kelbė, kad cukraus racionali
žavimo kuponai Nrs. 5 ir 0
galios po keturias savaites.
Kupono Nr. 4 galiojimo ter
minas baigsis birželio 27
Šiomis dienomis keturi dieną. Kai pasibaigs kupo
chcagiečiai tapo apkaltinti Nr. 4 terminas, tada galės
dėl vengimo stoti į kariuo žmonės pirkti cukraus kupo
menę. Visi jie teisinasi, kad nu Nr. 5, šituo kuponu ga
vengė stoti į kariuomenę, lės pirkti cukraus tarp bir
kad jie priklausą sektoms, želio 28 ir liepos 25 dienos.
kurios priešingos karui.
Kuponas Nr. 6 galios nuo
liepos 26 iki rugpiūčio 22
dienos.
Apie kitų kuponų galioji Vilniuje gyveno
Pereitą savaitę vieną die mo laiką bus pranešta prieš 54,600 žydų
ną Chicagoje trafiko ne rugpiūčio 22 dieną.
laimėse žuvo septyni žmo Kuponai Nrs. 1, 2 ir 3 ne Vilniuje gyveno 54,600 žyd
Prieš karą (1939 metų rug
nės.
beturi galios.
sėjo 1 dieną) Lietuvos sos
tinėje Vilniuje žydų gyveno
CRANE COAL CO? 54,600. ?

Apkaltinti keturi
vyrai dėl nešiojimo į
kariuomenę

Žuvo septyni žmonės

Agentai pardavime
BERWIND GENUINE POCAHONTAS

Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog įš geležin
kelio karo jums:
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai *8.65
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas......... *8.65
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. *10.50
5332 SO. LONG AVE.
TEL. PORTSMOUTH 9022
................ ...............
.

Grant Parke vieši
koncertai prasidės
liepos pirma diena
Viešieji koncertai Grant
Parke prasidės liepos 1 die
ną. Per vasarą bus duota
68 koncertai, kuriuose daly
vaus garsios simfonijos or
kestros, pragarsėję muzikai
ir dainininkai.

CHICAGOS LIETUVIAI
MOKYKLOSE
PIRMAUJA

razionalizavimo boardą įti Lietuvis linksmas ir
kino, kad jo šuniui, kuris jį
vedžioja kaipo akląjį, kas sveikas karo fronte
dien pusryčiams reikalinga
šešiosdešimt iš Chicagos
pusė arbatinio šaukštuko kareivių atsiuntė Chicago
cukraus.
Tribūne telegramą, kuria
prašo pranešti jų giminėms
ir draugams, kad jie yra svei
Vyskupo rūpesčiu
ki ir linksmi Pietiname Pa
Tarp pasirašiusių yra
parduota $310,505,75 cifike.
lietuvis John Sargis.

karo bonų
Chicagos vyskupo auxiliaro Bernard J. Sheil rūpes
čiu buvo suorganizuota ka
ro bonų pirkimo kompanija
ir per keturias savaites Chi
cagos aukštesnėje parapiji
nėse mokyklose buvo išpla
tinta už' $310,505,75 karo
bonų.
•;

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

NOVAK'S ACCORDIAN
SCHOOL
.

.

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

9rv\u/uxl

Prolection
Tor your

I

Chicago, III.
J

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 15,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/2%, Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.

Duodame muzikos pamokas už labai prieinamą kainą mūsų
studijose. Mūsų specialybė muzikos mokinime per daugelį metų
yr^tei^jflsų garancija gero pasisekimo muzikos srityje.

5048 S. Western Avė.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

NOVAK’S ACCORDIAN SCHOOL specializuoja mokinime tarp
tautinės muzikos srityje, turėdama dideli patyrimą mokinime
Lietuvių ir Slavonų tautų muzikos meno. Mokina mocterniiku
metodu. Kad įsigijus didžiausj pasisekimą muzikos srityje, at
sišaukite asmeniškai i mūsų mokyklą.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

$199.00

Galima siusti kariams
saldainius ir vaisius

Ernest J- Kruetgen, pašto
viršininkas, paskelbė, kad
dabar galima siųsti paštu
kareiviams saldainius ir ma
rnuotus vaisius. Bet tie ska
nėšiai turi būti gerai supa
kuoti. Saldainės turi būti
sudėtos dėžutėse ir aklinai
Chicagos krautuvėse užklijuotos, kad nesugestų.
Vaisius galima siųsti ir stik
biznis geras
linėse, bet uždangalas turi
,Kai kuriose Amerikos vie būti gerai ir tampriai užsuk
tose nusiskundžiama, kad tas.
smarkiai sumažėjo krautu
vėse biznis, bet Chicagos
krautuvėse biznis eina to Čigonu karalius
kiu pat tempu, kaip kad per
pakliuvo į kalėjimą
nai.

Jr

Specialis Pranešimas Iš

Once a Year

3230 SO. HALSTED ST.

New Yorko čigonų valdo
vas, vadinamas karaliumi,
Steve Kaslov pateko į kalė
jimą vienieriems metams ir
venai dienai. Taip nuspren
dė federalinis teisėjas.
Kaslov yra 55 metų, smart
vyras, su dideliu apsukru
mu. Jis norėjo išgelbėti vie
ną čigonėlį nuo karinės prie
volės. Na, ir apsimelavo.
Mat, čigonėlis Dimitro gy
veno su sesere, o karalius
pareiškė, kad tai ne sesuo, o
Dimitro žmona, ir turinti du
vaikus. Bet tiesa paaiškėjo,
ir čigonų karalius už mela
gystę pakliuvo į kalėjimą.

Gasiniai pečiai: Moores,
Norge, Universal

Vėliausios mados Radio
su Phonografu Kombina
cija už

$89.00.
Rašomos mašinėlės po

$29.00

JOS. F. BUDRIK,
Ine.
3241 S. Halsted St.
3409 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 72S8
WCFL 1000-K 9-toj valandoj Sekmadienio vaka
re, žymus Radio Progra
mas. Nepamirškite užsuk
ti savo radio kaip 9-tą va
landą vakare, Sekmadienį,
Birželio 21-mą dieną.

