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Taigi didžiosios karo kauty 
nės prasidėjo Egipte,farao
nų žemėje piramidų krašte, 
Mozės gimtinėj. Nors Egip
tas nuo Lietuvos tol, bet apie 
tą žemę, jos valdovus fara
onus žinome jau nuo kūdi
kystės dienų. Nuo tada ži
nome apie žydų išvedimą iš 
“Egipto namų nevalios”, ži
nome apie šventosios Šei
mos bėgimą į Egiptą ir tt.

c
Pernai karas palietė Nau

jojo Įstatymo žemę — Grai
kiją, o šįmet — Senojo Įs
tatymo — Egiptą; Vėliau 
gali atsitikti, kad bus pa
liesta ir Kristaus gimtinė 
Palestina.

Istorijos žvilgsniu Egip
tas yra ypatingas kraštas, 
bet nemažiau ypatingas ir 
geografiniai. Ten dangus 
mažai kada debesuotas ir 
veik niekada nelija. Bet yra 
vienas derlingiausių ir tirš
čiausiai apgyventų pasaulio 
kraštų. Egiptas yra siauras 
žemės plotas apie 700 my
lių ilgio. Guli šiaurės rytų 
Afrikos kampe. Vakariniam 
Egipto krašte randasi Sa- 
haros dykumos. Jei ne Ni
las, tai Egiptas būtų tos dy 
kūmos dalis.

Egipte lietus taip retas, 
kaip Romoje sniegas. Ta
čiau to krašto upė Nilas kas 
vasara reguliariai turi pot
vynius. Vanduo išsilieja ir 
tada upė pasiekia nuo 15 iki 
150 mylių platumo. Nuslūg
damas vanduo palieka dum
blo klodą, kurs yra geres
nis, negu geriausios trąšos. 
Vanduo laukuose būna nuo 
3 iki 4 pėdų gilumo.

v
Tie Nilo potvyniai ir pa

liekamas derlingas dumblas 
per ilgus šimtmečius buvo 
didelė paslaptis. Ir ta pas
laptis susekta tik apie prieš 
100 metų. Ją susekė Angli
jos keliautojas. Pasirodė, 
kad centrinėj Afrikoj Nilas 
šakojasi. Viena šaka, vadi
nama Mėlynuoju Nilu, ište
ka iš Abisinijos, o antra — 
vadinama Baltuoju Nilu — 
prasideda toliau vidurinėj 
Afrikoj. Balandžio mėnesį 
ten prasideda lietaus sezo
nas ir tęsias iki rugsėjo vi
durio. Derlingasis dumblas 
ateina iš Abisinijos. Tas lie
tus sudaro Nilo potvynius.

Potvynio ženklai Egipte 
pasirodo birželio vidury, bet 
aukščiausio laipsnio tepasie
kia, spalio m. Vanduo nus
lūgsta lapkričio mėn. ir ta
da prasideda sėja. Javai ir 
pašalinės žolės greitai dygs 
ta ir moksta. Balandžio mėn. 
prasideda javų valymas. Ge 
gūžės mėn. jau viskas nuva-

1 ,OOO Britų Orlaivių Virš Bremeno
Bombardavo 
nacių užimtus 
aerodromus

LondonaSj birželio 26 d. 
— Anglijos aviacija savo 
didžiausias pajėgas sukon
centravo atakoms ant Bre
meno, Vokietijos svarbaus 
uosto.

Pranešimai duoda supras
ti, jog šiose atakose dalyva 
vo virš 1,130 bombanešių.

Aviacijos ministerijos ko
munikatas pažymėjo, jog 
vienas bombanešių dalinys, 
susidedąs iš virš 1,000 bom
banešių atakavo Bremeną. 
Tuo pačiu komunikatu pra
nešama, jog kiti bombane
šių daliniai atakavo aerdro- 
mus Olandijoj, Belgijoj ir 
Prancūzijos pajūryje.
Prieš submarinus

Savo komunikate aviaci
jos ministerija pažymi, jog 
bombanešių ataka pravesta 
Bremene, “antram didumu 
Vokietijos uostų ir vienam 
svarbiausių submarinų ga
mybos centrų”.

Uoste sukelta dideli gais
rai, bet susidarę debesys ne 
leido lakūnams aiškiau pas
tebėti padarytuosius nuosto 
liūs.

Ministerija taip pat pažy 
mi, jog šiose įvairiose atako 
se žuvę 52 brit orlaiviai. 
Pašauta 52

Berlynas, birželio 26 d. — 
Berlyno radio paskelbė, jog 
britų orlaiviai atakavo Bre
meną i«r kitus Vokietijos 
miestus. Esą padaryta nuos 
tolių ir yra žuvusių civilių 
gyventojų.

Be to, karo vadovybės ko 
munikatas pareiškia, jog šių 
atakų metu esą, pašauta pen 
kiasdešimt du britų orlai
viai.

lyta. Tada prasideda kait
ros. Kur įvesta irigacija, 
ten auginama daržovės, cuk
rinės lendrės, medvilnė, ry
žiai, vaisiai.

e

Taigi į Egiptą naciai įsi
veržė, kai ten didysis potvy
nis derlius jau suvalytas ir 
kai potvynio ženklai tik pra 
deda rodytis.

•
“The Commonweal” kata

likiškas savaitraštis, birže
lio 26 dienos laidoje paantri 
no tai, ką buvo rašęs savai
tė prieš. O tada buvo išaukš 
tinęs Maskvos ponus, buvo 
įrodinėjęs, kad Maskvos- 
Londono-Washingtono sutar 
timi Pabatiljo valstybės pa
vedamos Rusijai, kad taip 
padaryti buvę teisinga. Lie
tuviai į tai reagavo, bet se
kančiame numeryje tas lai
kraštis seną giesmę paantri
no.

Prezidentas ir premjeras Lietuvos ūkis jaučia didelį 
darbo pajėgų trukumą
Ūkininkams trūksta tepalo. Okupantams 
pasikeitus nepasikeitė baudžiava. Naciai 
rekvizuoja maistą

' ... «

("Draug-as” A cm. teiephoto*
Susirinkusi sąjunginių valstybių karo taryba Washingtone svarstyti karo klausimus. 

Sėdi ministras pirmininkas Churchill ir prezidentas Rooseveltas stovi (iš kairės) dr. 
Eelco von Kleffens, Olandijos atstovas; Australijos ministras Owen Dixon; Kanados 
ministras L. McCarthy; Kanados ministras pirmininkas King; lordas Halifax, Angli
jos atstovas; dr. T. V. Soong, Kinijos; Filipinų prezidentas M. Quezon; ir Walter Nash, 
Naujosios Zelandijos.

Sąjungininkai 
puolė japonus

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, birželio 26 d. — 
Šiandie pranešama, jog są
jungininkų aviacija • ataka
vo tris japonų invazijos ba
zes Pacifiko salose ir Rabau 

1 le sukelti gaisrai buvę ma
tomi per 60 mylių. Taip pat 
pranešama, jog japonų avi
acija bandžiusi atakuoti 
Port Moresby.

Daugiau bombanešių buvo 
sukoncentruota virš Rabaul, 
New Britain saloje ir Dili, 
Timor saloje.
Nežuvo orlaivių

Dienos metų kulkosvaid
žiais apšaudyta japonų ka
riuomenės stovyklos ir san
dėliai Salamaua, Naujojoj 
Gvinėjoj. Šių atakų metu 
gen. Mac Arthur aviacijos 
visi lėktuvai išliko sveiki.

Japonų atakoje ant Port 
Moresby matomai sunkiai 
sužalojo penkis japonų ko
vos orlaivius. Japonai pa
taikė į keturis sąjunginin
kų orlaivius, kuriems pada
rytas nuostolis yra nedide
lis.

Neįstabu, kad “The Com- 
monweal” Maskvos-Londo- 
no-Wa8hingtono sutartį iš
aiškina nepalankioje Lietu
vai šviesoje. Ne jis vienas 
taip daro. Gal tai ir teisin
gas aiškinimas. Bet nuosta
bu, kad katalikiškas laikraš 
tis gali tam pritarti.

Tikimasi kritiškos 
karo savaitės
Londonas, birželio 26 d. — 

Sąryšyj su ašies kariuome- 
! nės žygiu Egiptan ir vokie
čių žygiais Rusijoje, Londo 
no sluogsniai pareiškia, jog 
galima tikėtis, kad sekamo
ji savaitė bus kritiška.

Kai kurie sluogsniai pa
reiškia, jog ašiai laimėjus 
Egipte išnyktų bet kokios 
progos teikti rusams para
mą per Persiją. Tuo metu 
ašis kontroliuotų Europą, 
Aziją ir Afriką.

Kinai pasirengė 
jfensyvai Kinijoj

Chungkingas. birželio 26 d. 
— Kinai šiandie paskelbė, 
jog jie sukoncentravę puola 
mosios kariuomenės pajėgas 
atakoms ant Nancheng mie
sto, kur japonai buvo sulai
kyti savo žygyje į Fokien 
provinciją.

Taip pat pranešama apie 
pagyvėjusias kovas netoli 
Lishui, 125 mylios į pietus 
nuo Hangchow. Japonų ata 
kos šiose vietose nukreip
tos į Lishui ąerdromą, ku
ris yra vienas geriausių Ki
nijoje. Didžiausia aviacijos 
bazė Cuhsen jau atiteko ja
ponams.

Pranešimai skelbia, jog 
japonų pastangos prasiverž
ti pro kinų apsaugos linijas 
į pietryčius Kwangfeng su
laikytos.

Ašies kariuomenė 
veržiasi Egiptan

Londonas, birželio 26 d.
— Britų submarinai nuskan 
dino tris ašies reikmenų lai 
vus Viduržemio jūroj.

Kairo, birželio 26 d. — 
Britų generalinis štabas 
šiandie pranešė, jog pirmie
ji ašies kariuomenės dali
niai yra per 30 mylių į va
karus nuo Matruh. Tuo bū
du ašie3 kariuomenė jau 
apie 100 mylių Egipte.

Britų komunikatas pareiš 
kia, jog britų kariuomenės 
daliniai kovoja su bežygiuo
jančiu priešu, bet naciai dar 
nesusitiki su britų aštunto
sios armijos vyriausiąja da
limi.
Galingos pajėgos

Pranešimai iš frontą duo
da suprasti, jog britų pajė
gos Afrikoje dar tebėra pa 
kankamai galingos, nežiū
rint pralaimėjimų Libijoj. 
Galima tikėti kad ši kariuo
menė dar galės gerai pasižy 
mėti.

Daug vilčių dedama ir 
dėl sutrumpėjusių britų su
sisiekimo linijų, kai tuo pa
čiu laiku Rommelio susisie
kimo linijos žymiai pailgė
jo. Arčiausias jo pajėgoms 
uostas yra sugriautas To- 
brukas.

Lisabona, birželio 26 d. — 
Ūkininkai nusiskundžia dar
bininkų stoka. Dar nepri
klausomos Lietuvos laikais

Naciai jau už 
Kupjanskos, 
gelžkeiio centro

Maskva, birželio 26 d. — j 
Šiandie vokiečiai jau užėmė 
Ukrainos fronte geležinke- ' 
lio centrą Kupjanską ir per- Į 
ėjo Oskol upę.

Pasitraukę iš Kupjanskos, 
60 mylių į pietryčius nuo 
Charkovo, rusai atmušę eilę 
smarkių atakų, kurių metu 
vokiečiai norėję pralaužti 
rusų linijas. Besitraukdami 
palengva rusai įstengė išlai 
kyti tiesų ir nepralaužtą 
frntą.
Tass apie pasitraukimą

Savo pranešimuose apie 
pasitraukimą sovietų žinių 
agentūra Tass pareiškia, jog 
“fašistų vadovybė sukoncen 
travo žymias pajėgas, įskai
tant keletą šimtų tankų ir 
didelį skaičių aviacijos ir 
atakavo be paliavos.

“Mūsų kariuomenė buvo 
priversta pasitraukti” ir vė
liau išsivysčiusios aršios ko
vos ir nežiūrint priešo skai
čiaus perviršio rusai ilgokai 
laikęsi.
Sevastopolis tebekovoja

Tuo tarpu prie Sevastopo 
lio, pasak rusų, nacių ka 
riuomenė atmušta.

Šiose kovose, sovietų pa
reiškimu, nacių kariuome
nės nuostoliai esą penkis 
kartus didesni. Rusų artile-1 
rija sulaikiusi 30 atakų ir 
nukovusi 500 vokiečių.

Briansko fronte rusai už
ėmę svarbias aukštumas.

Knygų leidimas 
lietuvoj sumažėjo

Lisabona, birželio 26 d. — 
Valstybinė leidykla išleido 
dvi naujas knygas: Kun. K. 
Žitkaus “Tėve Mūsų” ir Nau 
ją Testamentą. II. Apaštalų 
darbai. Laiškai. Apsireiški
mas. Vertė Juozas Skvirec
kas, Kauno Arkivyskupijos 
Metropolitas. III laidą

Kaip iš laikraščių skelbi
mų matyti, per paskutiniuo
sius metus vargu ar iš viso 
buvo išleista 10 lietuvių kny 
gu-

kaimui neretai stigdavo dar 
bo rankų. Dabar gi, po dvie
jų okupacijų maišaties, dar
bininkų liko dar mažiau, Be 
to, tam tikrą darbininkų 
skaičių vokiečiai nusiviliojo 
darbams į Vokietija. Samdi
niai reikalauja atlyginimo 
natūra, nes už pinigus jie 
maža ką begali nusipirkti, 
tačiau vokiečių įsakymai 
griežčiausiai draudžia mokė 
ti kitaip, kaip tik pinigais.

Ūkininkams trūksta ir te 
palų ir skysto kuro ir kita 
ko, todėl daug sunkumų te
ko pakelti, kol daugiau ar 
mažiau pavyko išsikulti per 
eitų metų derlių.
Nauji valdovai — 
baudžiava ta pati

Tuo lietuvių ūkininko var
gai dar nesibaigia. Rusų 
okupacijos metu lietuvis 
ūkininkas ėjo baudžiavą, 
verčiamas per ištisas savai 
tęs ir dešimtimis kilometrų 
vežioti rąstus ir akmenis 
raudonosios armijos kari
niams įsitvirtinimams, ve
žioti žemę statomiems aero
dromams, klampoti po pur
vą, kasant tranšėjas, ir tt. 
Bet ir dabar lietuvis ūkinin 
kas varomas į įvairius dar
bus. Jis turi privalomai ve
žioti malkas, žiemos metu 
jis turėjo valyti aerodro
mus ir kelius nuo sniego ir 
kitomis prievolėmis gaišti 
laiką, varinėti nuo kojų ark 
lį ir pats pakelti sunkiausią 
vargą.
Atiminėja maistą

Jeigu dar pridursime, kad 
ūkininką slegia prievolė pri 
statinėti privalomu būdu ne 
pakeliamus maisto gaminių 
kiekius, jeigu pastebėsime, 
jog jam vis dar nepripažįs
tama nuosavybę į jo paties 
žemę, tai suprasime, kad 
lietuvio ūkininko dalia yra 
tikrai sunki. Bet ūkininkas 
lieka nepalaužiamas savo ti 
kėjime, jog jis išlaikys ir 
šiuos karo bei nauju oku
pantų laikus.

Japonai nuskandino 
rusu laivu

Maskva, birželio 26 d. — 
Pagaliau po septynių savai
čių sov. Rusija paskelbė, kad 
rusų prekybinį laivą Angars 
troi nuskandino japonų sub
marinas. Laivas nuskandin
tas gegužės 1 dieną ir nuo 
to laiko japonai paskelbė, 
kad jį nuskandino Ameri-

(Nukelta į 6 pusi.)
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DRAUGAS šeštadienis, birž. 27 d., 1942

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
9401 Rudzič, Pranas (My 

kolas), born 1918, student, 
res. Vilnius.

9444 Rutkauskaitė, Elena 
(Kazys), 22, Kaunas.

9445 Rutkauskienė-Alek-
9402 Rupeika, Viktoras, sandravičaitė, Marija (An-

38, employee, res. Kaunas.
9403 Rupeikienė-Ostacha- 

vičiutė, Uršulė, 40, employee
9404 Rupeika, Regiman

tas (Viktoras), 10.
9405 Rupeika, Algimantas 

(Viktoras), *6.
9406 Rupeikaitė, Ina (Vik 

toras), 4.
9407 Rusas, Jonas (Juo-

dnus), 49, res. Budriai Gar
liava.

9446 Rutkauskaitė, Elena 
(Kazys), 23, employee.

9447 Rutkauskas, Kons
tantas (Kazys), 18, emplo-1 
yee.

9448 Rutkauskaitė, Liuda 
(Kazys), 16, f ai mer.

9449 Rutkauskas, Petras,
zas), teacher, res. Pašlaunis 44, veterinarian, res. Ario- 
Kelmė. i gala.

9408 Ruseckas, Jonas (An 9450 Rutkauskienė, Zuza-
tanas), 35, artist, res. Vil

nius.
9409 Rusenąs, Kostas 

mas), 22, nurse.
9410 Ruseckienė, (Vla

das), 60, housevvife, res. 
Vilkabaliai Bartininkai.

9411 Rusteika, Vladas 
(Stanislovas), 41, employee, 
res. Pavenčiai.

STOP THIS BLACKOUT!

na (Vincas), 37, housevvife.
9451 Rutkauskaitė, Ro-1

mualda (Petras), 14, stu
dent. —

9452 Rutkauskaitė, Vida 9482 Sabaliunienė, Stanis-
(Petras), 8. lava (Kostas), born 1910.

9452 Rutkauskaitė, Vida ( 9483 Sabalys, Antanas
(Petras), 8. i (Juozas), 31

9453 Rusas, Ipolitas (Ste- res. Vilnius.
pas), 33, tailor, res. Kaunas 9484 Sabanskas, Mečys

U. S. Trearury Drpl.

Buy United States WAR BONDS

Algis

Stasys

(Juozas), born 1910, soldier, I (Jonas), born 1936, res.

9412 Rusteika, Steponas 9454 Rusienė-Vyčaitė, El-
(Vytautas), 58, res. Kau- zbieta (Jonas), 26, nurse. 
nas. i 9455 Ruzgytė, Mirė (Jo

9413 Rusteika, Valerijo- nas), 30, farmer, res. Pentu 
nas (Jonas), 54, farmer, pis Sasnava.

res. Upyte Naumiestis.
9518 Saikauskas, Vytau

tas (Mykolas), 34, farmer, 
res. Barzdžiai Raudonė.

9519 Sajeta, Antanas, 
born 1888, employee, res.
Vilkaviškis.

9520 Saikovskis, Venčislo 
vas (Mykolas), 40, jurist, 
res. Vilnius.

9521 Sakalas, Jurgis (An 
tanas), 28, vvorker, res. Ap 
narni Pa r/a i ai i a

9522 Sakalas, Viktoras DK. VAITUSH, O IT. 
(Juozas), born 1905, army 
captain, res. Kaunas.

9523 Sakalauskaitė, Emili 
ja (Jonas), 18, student, res.
Vilijampolė.

9524 Sakalauskaitė, Mari
ja (Henrikas), 1, res. Auno- 
vėnai Šaukėnai.

Ste- 
res.

Kaunas.
9530 Sakalauskas, Jonas 

(Jonas), 51, teacher, res. 
Kaunas.

9531 Sakalauskas, Jonas 
(Jonas), 38, res. Linkaičiai.

9532 Sakalauskas, Jonas 
(Henrikas), 6, res. Aunovė- 
nai Šaukėnai.

9503 Sadauskas,
(Stasys), 9.

9504 Sadauskas,
(Jonas), 37, farmer

9505 Sadauskas, Justinas
(Vincas), 52, fariner, res. 
Buda Jankai. *

9506 Sadauskas, Juozas 
(Juozas), 30, employee, res. 
Varniai.

9507 Sadauskas, Jonas 
(Romanas), born 1902, vvor
ker, res. Vilnius.

9508 Sadauskienė, Olga, 
born 1903.

9509 Sadauskienė, Katrė, 
24, farmer, res. Valponiš-

1 kis Punskas.
9510 Sadauskienė, Marė 

(Stasys), 60, housevvife.
9511 Sadauskienė, Mari

ja, 40, housevvife, res. Buda 
Jankai.

9512 Sadauskaitė, (Vla
das), 8 months oid. res. Mi
kitai Lekėčiai.

9513 Sadauskaitė, Irutė 
(Antanas), 11-2, res. Pa- 
viekėjai.

9514 Sadauskas, Liudvi
kas (Antanas), 14, student.

9515 Sadauskas, Vladas, 
42, res. Obeliai.

9516 Sadlauskienė, Salo
mėja (Feliksas), born 1907, 
teacher, res. Lekėčiai.

9517 Sadevičius, Juozas

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamų kainų.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VAROS 3OXS

(Nukelta į 3 pusi.)

LIETUVIS

Mano 20 metų praktlkavimiu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Speciall-tas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregyntę. 

i Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys Atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1.173

9525 Sakalauskaitė, 
fanija (Leonas), 19, 
Vilnius.

9526 Sakalauskas, Anta
nas), born 1909, vvorker, 
res. Šakiai.

9527 Sakalauskas, Henri
kas (Jonas), 45, farmer, res. 
Runovėnai Šaukėnai.

9528 Sakalauskas, Henri
kas (Lionginas), born 1920, 
res. Kaunas.

9529 Sakalauskas, Jonas

9495 Sacevičius, Eusta- 
chas (Juozas-Norbertas), 
38, forester, res. Linučiai 

technician, į Malėtai.
j 9496 Sacevičiutė, Marija 
(Juozas), 34, housevvife.

9497 Sachanovienė, Alek
sandra (Mykolas), 55, ree. 
Kybartai.

9498 Sacevičius, Stasys 
(Juozas), 40.

9499 Szchockis, Aleksan
dras (Stasys), 38, vvorker, 
res. Vilnius.

9500 Sadauskaitė, Ramu
tė (Kazys), 5, res. Vaipiniš- 
kiai Punskas.

9501 Sadauskaitė, Janutė 
(Stasys), 4 months oid.

9502, Sadauskas, Vytau
tas (Stasys), 2 years oid.

(Juozas), 46, res. Tatarikai 
Panemunėlis.

9485 Sabaliauskienė, Pau
lina (Juozas), 37, farmer, 
res. Panemunėlis.

9486 Sabatauskas, Euge
nijus, 2, res. Skaudvilė Tau

LIETUVIAI DAKTARAI

res. Beinoriškiai Grinkiškis.
9414 Rusteikienė, Sofija

(Vladislovas), 45, housevvife į 9457 Ruzgytė, Adelė (Jo- ragė.
9415 Rusteikaitė, Janina Inas), farmer. ' 9487 Sabatauskas, Vytau-

(Valerijonas), 15, student. j 9458 Ruzgus, Valerijonas 1 tas (Pranas), 10,
9416 Rusteikaitė, (Valeri- (Albertas), born 1908, 9488 Sabatauskas, Pranas,

jonas), 12, student. teacher, res. Saldutiškis. 37, book-keeper.
9417 Rusteika, Kazimie- 9459 Ružickis, Adomas- 9489 Sabatauskienė, Emi-

ras (Valerijonas), 9. Zdislovas (Petras), born lija, 40.
9418 Ruščicas, Gridonas, 1909, res. Vilnius.

9456 Ruzgys, Jonas (Jo
nas), 28, farmer.

Juodiškiai

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chieago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiao ML OANal 8345
Ofiao vaL: 2—4 lr 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenoe 

Ree. toL: HEMlock 8150

TeL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road»•« •

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Avė.

Tel. CANai 7171
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vai. kasdien

TeL YARds 2846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel............... VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

9490 Sabienė, Agota (Ig- 
Jonas nas), 35, teacher, res. Paa

rės. Į valys.
9491 Sabienė, Matilda 

Ona (Rapolas), born 1905, teach-
j er, res. Rokiškis.

Jonas 9492 Sabienė, Agota, born
11913. washwoman, res.

61, farmer, res 
Giedraičiai.

9419 Ruščienė,
56.

9420 Ruščys, Zigmas (Zig I (Jonas), 35, farmer.
mas), 64, res. Vilnius. 9462 Ružinskas,

9421 Ruščyc, Vanda (Zig- (Jonas), 13.
mas), 22, nurse. 9463 Ramanauskaitė, Ona, Kaunas.

9422 Rusenąs, Karolis 48, teacher, res. Skuodas. 9493 Sabulis Ju0za8 (Ka.
(Pranas), born 1910, era- 9464 Rusteikaite, Sofija, | (, 31 worker> res. giau-
ployee, res. Kaunas. (Stasys), 30, nurse, res. Ky > j—

9423 Rušėnas, Aantanas bartai Šiauliai.

Marija,

9460 Ružinskas, 
(Kazys), 31, farmer, 
Videniškiai Malėtai.

9461 Ružinskienė,

I
(Kazys), 52, farmer, res. 9465 Saris, Vytautas, 
Panemunėlis Ginočiai. 30, farmer, res. Kimentme-

9424 Rušėnienė, Teklė ; džiai Betygala.
(Jonas), 46, housevvife. 9466 Sabas, Juozas (Bal-

9425 Rušėnaitė, Vanda tramiejus), 50, teacher, res. j
(Antanas), 15, student. Pasvalys.

9426 Rušėnaitė, Liucija 9467 Sabas, Keistutis
(Antanas), 12. | (Vincas), born 1934, stu-

9427 Rušėnas, Gediminas- dent, res. Rokiškis.
Jonas (Antanas), 11. j 9468 Sabas, Pranas, born

9428 Rusinąs, Liudvikas, 1936, res. Prienai.
56, drugist, res. Akmenė. 9469 Sabas, Romanas

9429 Rušinienė, housevvife (Juozas), 10, student, res.
9430 Rušinaitė, (Liudvi- Pasvalys.

kas). 9470 Sabas, Vincas, born
9431 Rušinaitė, (Liudvi- 1903, teacher, res. Kėdai

niai.
9471 Sabaitė, Birutė (Vin 

cas), born 1937, res. Rokiš
kis.

9472 Sabaitė, Saulytė 
student, res. 1

9494 Sacevičienė, Julija, J 
80, housevvife, res. Garbana 
liškiai Antaravas.

kas).
9432 Rušinskienė, Petrė 

(Petras), born 1919, vvorker, 
res. Kretinga.

9433 Ruškys, Juozas (Ado ,
mas), 50, employee, res. (Juozas), 9, 
Šiauliai. Pasvalys

9434 Ruškienė, Eugenija 
(Juozas), 38, housevvife.

9473 Sabaliauskaitė, Ele
na (Juozas), 33, vvorker,

DR. SELMA SODEIKA.
a d.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
riom* akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dienų.

Antradienio ir• ketvirtadienio
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID MM.

— REZIDENCIJA —
1441 80. fiOth Ave^ Cicero, fli 

TeL: Cicero 7681

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
S5 MIETAI PATYRIMO 

pririnkime Akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTO METRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0528, Ohlcagc 

OHSO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. lr šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:09 p m

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartj

zo meti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tol. VlRginia 0038 

Rezidencijos ML: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį.

9435 Ruškys, Algimantas res. Utena Babtai.
(Juozas), 14, student. j 9374 Sabaliauskas, Romu

9436 Ruškytė, Izolina aidas (Zenonas), 2, res. Jur
(Juozą s), 11. i barkas.

9437 Ruškys, Adolfas (To 9475 Sabaliauskas, Algir- 
mas), born 1893, farmer, das (Zenonas), 8, res. Jur- 
res. Gaisrai Pilviškiai. barkas.

9438 Ruškienė, Elena I 9476 Sabal'auskas

Res. 6958 So. Talman Are.
Res. TsL GROvehill 0817 
Office ML HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7—6 rak. 
Ketvirtad. ir Nedaliomis susitariu. 
2423 VVest Marąuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė.

Chieago, ūl.
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.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartų.

(Juozas), born 1899, house 
vvife.

9439 Ruškytė, Bronė, born 
1912, vvorker, res. Kaunas.

9440 Rutkauskienė, Aloi- 
za (Eustachis), 58, far
mer, res. Raudondvaris Ne
menčinė.

9441 Rutkauskienė, Jad 
vyga, 36, housevvife, res. 
Gervaičiai Pabiržė.

9442 Rutkauskaitė, Ona 
(Vytautas), 2.

9443 Rutkauskaitė, Zosė

Zeno
nas (Jonas), 37, employee, 
res. Jurbarkas.

9377 Sabaliauskas, Anta
nas, 39, army officer, rea. 
Krekanava.

9478 Sabaliauskienė, Sta
nislava, 33, housevvife, res. 
Jurbarkas.

9479 Sabaliūnas, Romual
das (Zenonas), born 1939, 
res. Jurbarkas.

9480 Sabaliūnas, Eduar
das (Zenonas), born 1934.

9481 Sabaliūnas. Zenonas

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoją kriminališkuose srityse, 
buvusis

Assistant State’s Attorney 
of Oook County

Dabar veda generalln) teistų praktiką 
po antraiu:

One North La Šalie St. 
ROOM 12111 — Tel.; RANdnlph S828 
VALANDOS: nuo • ryto Iki 5 ▼. vak.

^raĮ«HkuiaĮj^^Įsu2£ę teisnjuoBe^

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vėl. vak. 
Nedėliomia pagal aatartį.

Office ML YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1930

Tel. OANal 6188

0R. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

3241 Wcst 66th Place 
TeL REPnblic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 

Nedėliomia pagal sutartį

Telefonas CANai 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal aatartį.
Sekmadiesiaia taipei pagal aatartį. 

Res. telefonaa SEEley 0434.

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS:

8 Iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pagal aatartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRURGAB

4729 So. Ashland Avė.
,(2-troe lubos)

TaL MIDvaj 8880 Chieago, HL
OFISO VALANDOS:

Nao 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 8 
vai. popiet ir nao 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Keawood 4300

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL dienų.

ADVOKATAS

(Alfonsas), 10, student, res. ,(Jonas), born 1908, emplo- 
Kaunas. , yee.

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefoną* CALamet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Koom 2014 TaL BTAte 7572

TeL YARda 6981.
Ree.: KENirood 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofiao vaLt eao 1-8: nao 6:30-8:60 
756 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išminti, negu auksų.

Kas bus ištvermingas ild 
galui, tas bus Išgelbėtas.

(Mat 10, 22).

TeL CANai 0267
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. 1821 So. Halsted Street

Reaidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 0 vai. vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nao 1—4 ir nao 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Mama telefonas VTRrinia 1481

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Westcrn Avė.
OFISO VALANDOM:

Rez. Tet LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 8210

Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDrie 2868 

VALANDOS:
Nnr 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8:30 vak.

TELEFONAI:
Office — HEMlock 5524 
Emergency — call MIDwaj 0001 
Rea. — HEMlock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2403 We«t 6Srd Rtreet

Ofiso Tel.: VAN KUREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

Harrison-Crawford Medical Bldg. 
523 SO. CRAWFORD AVĖ.

(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 vak.

Sekmadieniais pagal sutartį
„ , .Iki oan ,. n .. . Reridendja: WEBSTER HOTELKasdien nuo »:oo vai. ryto [Trečiadieniais nuo J ta 4 popMt 2150 UncoIn Park West
vai. vak.. trečiadieniaia nuo . | bledalįomi* Pagal Susitarimų | lies. IeL; DIVERSEY 6800

arto iki um



šeštadienis, birž. 27 d., 1942
l DBiOOAl

Lietuvos tremtinių 
Rusijon vardai

PASITARIMAI

(Atkelta iš 2 pusi.)
9533 Sakalauskas, Kazys 

(Jonas), 43, farmer, res. A. 
Panemunė Raželiai.

9534 Sakalauskas, Keistu 
tis (Jonas), 5, res. Linkai
čiai.

9535 Sakalauskas, Liudas 
(Jonas), 7.

9536 Sakalauskas, Medar
das (Vincas), 29, farmer, 
res. šimšai Tytuvėnai.

9537 Sakalauskas, Stasys
(Jonas), 21, student, res. 
Kaunas. ,

9538 Sakalauskas, Vaclo
vas (Pranas), 23 m. worker, 
res. Panevėžys.

9539 Sakalauskas, Vincas, 
68, farmer, res. šimšai Ty
tuvėnai.

9540 Sakalauskas, Vytau
tas (Jonas), 11, res. Linkai-
v • •ciai.

9541 Sakalauskienė, Adol
fina, 60, farmer, res. šimšai 
Tytuvėnai.

9542 Sakalauskienė, Bar
bora (Juozas), 52, res. Kau
nas.

9543 Sakalauskienė-Cebe- 
lytė, Koste (Jonas), 39, te- 
legraph operator, res. Kau
nas.

9544 Sakalauskas, Jonas.
9545 Sakalauskienė, Mari

ja (Jonas), 34, res. Aunovė 
nai Šaukėnai.

9546 Sakalauskienė, Ma
rijona, 40, housevvife, res. 
Linkaičiai.

9547 Sakalavičius, Simas 
(Pranas), 26, army officer, 
res. Vilnius.

9548 Sakalauskas, Juozas 
(Juozas), 33.

9549 Sakavičienė, Ona 
(Pranas), born 1904, em
ployee.

9550 Sakavičius, Petras 
(Antanas), born 1904, direc 
tor,

9551 Sakelis, Henrikas 
(Jonas), born 1901, farmer, 
res. Medingėnai.

9552 Sakelis, Mykolas 
(Vladas, 26, farmer, res. 
Kelmė Lioliai.

9553 Sakalienė, Anastazi
ja, 60, farmer.

9554 Sakalienė-Dambrau- 
skaitė, Irena (Antanas), 40, 
farmer, res. Medingėnai.

9555 Sakalytė, Danutė, 
born 1930.

9556 Sakalytė, Halina

i "Urausu” leme teiepnota*

Prezidentas Rooseveltas svarsto karo problemas su Anglijos ministru pirmininku 
Churchill.

(Henrikas), 9.
9557 Sakalytė, Liala 

(Henrikas), born 1932.
9558 Sakalytė, Marija 

(Henrikas), 6.
9559 Sakavičius, Petras, 

45, employee, res. Vilnius.
9560 Sakevičiutė, Mari j a- 

Bernarda (Kazys), 22, res. 
Šiauliai.

9561 Sakovičienė, Marija 
(Petras), born 1908, res.

; Vilnius.
9562 Sakovičius, Aleksan

dras (Petras), 35, worker, 
res. Vilnius.

9563 Salamonas, Juozas
(Antanas), born 1907, poli- Švenčionys.

9574 Samienė, Emilija.
9575 Samuolienė, Agota 

(Jurgis), 35, housewife, res. 
Kiršai Alvitas.

9576 Samuolis, Jonas (An 
tanas), born 1900. farmer, 
res. Kiršai Alvitas.

9577 Sandargas, Vincas 
(Vincas), borm 1907, teach
er, res. Vaitiekupiai Sintau
tai.

9578 Sanievskis, Česlovas1
40, waiter, res. Vilnius.

9579 Saninas, Petras, 68, 
farmer, res. Švenčionys.

9580 Saniukas, Vytautas 
(Petras), 28, res. S virai

ceman, res. Kaunas.
9564 Saldauskaitė, 

Obeliai.
9565 Saldauskaitė, 

Obeliai.
9566 Saldauskienė.
9567 Saldytė, Antosė, 28, 

teacher, res. Daugailiai.
9568 Salmanavičius, Alek-

res.

res.

Vtadas9581 Saniunas,
(Petras), 23.

9582 Saniukaitė, Zuzana 
(Petras), 18.

9583 Saniukaitė, Leokadi
ja (Petras), 19.

9584 Saniukaitė, Jadvyga 
(Petras), 22.

9585 Saniukienė, Veroni-
sandras (Juozas), 35, dri- nika, 56, farmer
ver, res. Vilnius.

9569 Salno, Kazimieras 
(Juozas), 37, salesman.

9570 Šamas, Petras, res. 
Kamajai.

9571 Samaitė, Aįe (Pet
ras).

9572 Šamas, Vytautas 
(Petras).

9573 Samaitė, Stasė (Pet 
ras).

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS
•

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

9586 Sapokaitė, Vida 
(Juozas), 5.

8587 Sapokienė, Albina 
(Julius), born 1911, teach
er, res. Alytus.

9588 Sapokaitė, Skaidre 
(Juozas), 3.

9589 Sapožinskas, Stasys 
(Antanas), born 1912, tech- 
nician, res. Panevėžys.

9590 Sarafinavičius, Vy
tautas (Juozas), 18, shoema 
ker, res. Šiauliai.

9591 Sargelis, Mykolas 
(Jonas), 23, soldier, res. 
Lavainiai Širvintai.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Momhrr of the I.ttliimnlan Chamber of Cananerce.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA 
4535 VV. VVashingt'on Blvd 

Tel. ESTebrook 3645
5919 South Troy St. 
Tel. REPuhlic 4298

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

9597 Sartytė, Stasė (Juo
zas), 38. '

9598 Sasnauskaitė, Mar
garita (Alfonsas), 14, atu- 
dent, res. Raseiniai.
9599 Sasnauskas, 3, res. 

Dotnuva.
9600 Sasnauskas, 13.

(Bus daugiau)

AR ŽINAI, KAD —
Pirmas Illinois Central 

traukinys tarp Chicago ir 
Hyde Park pradėjo vaikš-

Kai suardom gyvenimą 
dėl pinigų, tai suardytas gy
venimas nesirūpina pinigais.

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau n«! 
krikščionis.

and thMs
iLLIOH f°R i
HG ME ABOU’)

- V**"** i
ly/HOLE FAMILY 

-.,rc IT!

čioti 1856 metais birželio 1 
d. Vaikščiojo keturis syk į 
dieną.

Gaisro alarmas telegrafo

K
|l PENKIŲ M. MIRTIES 

SUKAKTUVES

ANDRIEJAUS

KARALIAUS

sistemos, Chicago buvo įves
tas 1865 metais, birželio 2 
d. Tą sistemą įrengė John 
F. Kennard Co. iš Boston, 
Mass., ir Philadelphia, Pa.

9592 Sartienė, Eugenija, 
35, teacher, res. Grižkabudis 
Smilgiai.

9583 Sartys, Juozas, 8.
9584 Sartys, Valentinas 

(Juozas), 27, farmer.
9595 Sartys, Vaclovas 

(Juozas), 26.
9596 Sartytė, Nijolė (Va

lentinas), 21-2.

PADE KONE

A. t A.
PRANCIŠKUS REZGALIS
kuris mirė Birželio 16, 1942,
ir tapo palaidotas Birželio 20 
d., o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilęs lr 
negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė Jam paskutini 
patarnavimą ir palydėjo j) i 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mū
sų tarpo dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams Kun. kleb. 
Ign. Albavičlul, Kun. J. Ori
niu! ir Kun. Edv. Abramavi- 
člul, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo stelą lr Kun. 
kleb. Ign. Albavlčiul, kuris pa
sakė pritaikintą pamokslą baž
nyčioje. Taipgi Kun. J. Gri
niui už gražų pamokslą prie 
kapo. Dėkojame šv. Mišių au
kotojams, vargonininkui ir šv. 
Antano parap. komitetams, 
kurie garbingai patarnavo 
kaipo grabnešlai atstovaudami 
bendrai parap. komitetą ir 
šv. Vardo draugiją. Dėkojame 
leidot. Direkt. Antanui B. 
Petkui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo j) ) mžinasties 
vietą, o mums plengvino per- 
kęstl nuliūdimo Ir rūpesčius. 
Dėkojame visiems, kurie pa
guodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje lr pagalios, dėkoja
me visiems dayvavusiems lai
dotuvėse žmonėms, o tau my
limas vyre, lai Dievas suteikia 
amžiną radlybę ir atilsi.

Nuliūdę Moteris, Pusbrolis, 
Pu#»twerės ir Giminės.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

[JOHN F. 1EUDEIKIŠ1 Laidote™
hrcktoms1 AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4606-07 SOUTH HERMITAGE A VENŲ®

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayetto 0727

Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare, 
iš stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.
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JONAS ŽUKAUSKIS
Gyveno Scottvllle, Mlchlgan

Mirė Birž. 23, 1942. 11:00
vai. vaJc. sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apekr., Girdiškės parap. 
Lingės kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko didelixme nuliūdime 

seserį Johanną, švog'rį Joną 
Rašinskus lr jų šeimą, broli 
Jurgi ir Jo moterį Agniešką iš 
Ha-rt, Mich., ir daug kitų gi
minių, diaugų Ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko tuipgi ir 
seną motinėlę, 3 brolius ir 4 
sese res.

Kūnas dabar yra pašarvotas 
J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 
So. California Avė.

Laidotuvės ivvks pirmadie
ni, Birž. 29. iš kop’yčioo 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto Prasid. švenč. Panelės 
parap., bažnyčią, kurioie įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą Po pameldų bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pužjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, švogerl , 
Brolis Ir G.minės.

laidotuvių Direkt. J. Llule- 
vičius, Tel. I.afayette 3572.

p<

Jau sukako penki metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą brolį — Andriejų Karalių.

Netekome savo mylimo birželio 28 d., 1937 metais.
Nors laikas tęsias, mas jo niekados negalėsim užmirš

ti. Lai gailestingasis Dievas sutdkia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų 

tarpo, užprašėme gedulingas Sv. Mišias už jo sielą sekmadie
nį, Birželio 28 d., 1942 m., šv. Mykolo parap. bažnyčioje, 
10:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Andriejaus sielą.

Nuliūdę:—
Seserys — Ona Kasparienė, Magdalena Bra- 

dulskienė, Pranciška Akelaitienė ir jų šeimos, ir brolis Jonas 
KaraHus ir jo šeima.

I
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JUOZAPAS LAURINAVIČIUS
(LAURIN)

Mirė Birželio 25 d„ 1942. 2:00 vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr.. Užvenčio miestelyje. 
Amerikoje Išgyveno 40 metų.
Paiko dideliame nuliūdime: moterį Uršulę (po tėvais Nemu- 

nlkė), 2 sūnus: Juozapą, marčią Sylvią ir jų sūnų Larry, ir 
Pranciškų, 2 dukteris — Stella, jos vyrą Pranciškų Jakubauskus 
ir Sylvią; augintinę Valeriją, pusbrolį Juozapą Dobravalsk) ir 
jo šeimą, pusseserę Gendrūtą Karčauskienę ir jos šeimą, brolio 
vaikai Sophie Barčus ir jos šeimą, Wllliam ir Chester I-aurln Ir 
jų šeimas, tris švogerkas — Stellą Skabetkienę ir jos vyrą Jo
ną, Martha Stakauskienę, jos vyrą Augustiną ir jų šeimą^ Oną 
Nemunienę ir jos šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų Amerikoje.

Lietuvoje paliko seserį Oną Laurinavičiukę ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas namuose, 4601 So. Paulina St., tel. Yards 
7176.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, Birželio 29 d., 1 942 m. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Stiliai, Dukterys, Marti, žentas. Augintinė. Pusbro

lis, Pusseserė, Brolio Vaikai, švogerkos Ir Giminės, 
laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Telefonas Yards 0781.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS

4348 Soath California Avenne
Tel. LAFavette 3572

I. J. ZOLP 
1646 West 4«th Street 
Tel, YARda 0781-0782

LACHAVVICZ IR SENAI 
2314 Wmt 28rd Place 

Tel. CANal 2515

42-44 Kast lORth Street
• Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 West 18th Street 
Visi telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Mlchlgan Avenne 

Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 I.ltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South SOth Avenue 

Tel. CICERO 2109
6812 South VVestern Avenue

Tel GROvehill 0142

^MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8319 I.ltnanlca Avenne 

Tel. YARda 1138-1139
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Maironis Lietuvos vadas
Prieš dešimt metų, 1932 m. birželio 28 dieną, su šiuo 

pasauliu persiskyrė J. Maironis-Mačiulis, Lietuvos at
ginsimo pranašas ir dainius, rašytojas ir poetas, Kuni
gų Seminarijos rektorius ir Vytauto Didžiojo univer
siteto profesorius, žymus teologas, taurus kunigas ir 
kilnus lietuvis, nuoširdus auklėtojas ir didelis pedago
gas.

Sios apžvalgos skiltyse nėra galimybės vispusiškai 
aprašyti Maironį, kad parodžius, kuo jis buvo Lietu
vai ir kuo jis yra dabar, šiandien dedame rašytojo A. 
Vaičiulaičio straipsnį apie Maironio poeziją ir jo vaid
menį dabartiniu laiku. Nuo pirmadienio pradėsime 
spausdinti kun. J. Prunskio aprašymus apie Maironio 
gyvenimą ir darbus.

Kaip rusų carų priespaudos laikais Maironis kėlė vil
tį, kad atbus gi kada nors Lietuva, taip ir šiandien 
pavergtiems lietuviams iš karsto kalba, iš ano pasau
lio šaukia: atsibus Lietuva, ji vėl bus laisva!

Kaip anais sunkiais laikais Maironis maldavo: “Ap
saugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį — Lietuvą”, taip 
lygiai jo žodžiais visa Lietuva maldavo sunkiais bol
ševikų okupacijos laikais, taip ir dabar visa Lietuva 
maldauja Aukščiausiojo, kad Jis apsaugotų ir išgelbė
tų Lietuvą iš nacių priespaudos.

Anais laikais Maironis lietuves motinas ramino: “Oi 
neverk, motuše, kad jaunas sūnus eis ginti brangios 
tėvynės”, taip lygiai ir dabar Maironis ramina motinas.

Kai Lietuvą, 1940 m. birželio 15 d., užplūdo bolševi
kai, tuojau mūsų rašytojai ir žymesni visuomenininkai 
suskato,, kad kuo greičiausiai būtų išleista Maironio 
"Pavasario balsų” nauja laida, nes suprasta, kad tai 
bus ginklas kovoje prieš pavergėjus. Taip lygiai ir da
bar Maironio poezija, eilėraščiai yra ne tik ginklas lie
tuvių rankose prieš okupantus, bet Maironis yra visos 
Uetuvos vadas, kurio darbai, dvasia, tėvynės meilė, 
taurus gyvenimas visai lietuvių tautai vadovauja ko
voje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Labai būtų gražu, kad visose Amerikos lietuvių ko
lonijose nebūtų tyliai, ramiai praeita pro Maironio su
kaktuves. Šių sukaktuvių minėjimas — tepažadina mus 
dar daugiau padėti Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklau
somybę.

Pasidairius karo ir politikos frontuose
Pradedant praėjusiu sekmadieniu, mus pasiekė ne ko

kios žinios. Tobruko kritimas, japonų veržimasis į Aleu- 
tians salas, vokiečių atakos prie Sevastopol, amerikie
čių laivų skąndinimas rytiniame krašte, nacių įsiver
žimas į Egiptą daugelį nubloškė į pesimizmo verpetus. 
Kai pažiūri į paskirus įvykius, atrodo ne kokie popie
riai, bet visai kitokį gauni vaizdą, kai pažvelgi į visu
mą — plačiau.

Jungtinių Amerikos Valstybių valdžia jau nutarė iš 

defensyvos pereiti į ofensyvą, kad sudavus priešui smo

giamąjį kirtį.

Jungtinių Tautų dabar du svarbiausi uždaviniai: su
mušti Japoniją vienoje pasaulio dalyje ir sumušti Vo
kietiją kitoje pasaulio dalyje. Jei galima, tai abu iš 
karto pliekti. Jei to negalima, tai tada vieną supliekti, 
o paskui kitą. Bet kyla klausimas, kurį gi reikia pir
miausia sumušti. Vieni mano, kad greičiausia reikia su
mušti Vokietiją, žinoma, nepaliekant ramybėje ir Ja
ponijos. Jei amerikiečiai ir britai visa jėga pirmiausia 
pultų Japoniją, tai Vokietija gąlėtų gerokai laimėti, ar 
net visai suklupdyti Rusiją, o tada Vokietija jau ga
lėtų ateiti į pagalbą Japonijai. Jei Amerika ir Anglija 
dar daugiau padėtų Rusijai ir būtų atidarytas antras 
frontas prieš Vokįetiją, atrodo, kad tada galėtų būti 
Vokietija sumušta, bet prieš krintant .Vokietijai, Japo

nija issiveržtų vandenyne iš dabartinių pozicijų ir už
imtų naujas vietas. Jei sutelkus prieš Vokietiją stip
riausias jėgas — ji kristų, tai tada Japonija nieko ne
begalėtų veikti prieš stiprią Britaniją, Jungtines Ame 
rikos Valstybes, prileidžiant ir Rusiją, o taip pat ne
pamirštant ir Kiniją.

Svarbiausias dabar Amerikos strategų rūpestis su
laikyti Japoniją.

Tas jau pavyko, nes britų jėgos sustiprino Indiją, 
gana stiprios amerikiečių jėgos yra Australijoje, o ša
lia to, nepamirškime, kad amerikiečių karo jėgos yra 
jau sunaikinusios beveik pusę japonų laivyno.

Sekantis Jungtinių Tautų tikslas, panaudojant britų 
salas, atidaryti geriausioje vietoje ir patogiausiu laiku 
antrą frontą.

Britų veikianti aviacija prieš Vokietiją ir jos oku
puotuose kraštuose rodo, kad jau yra tokio fronto pra
džia. Žinoma, turės sekti dar smarkesnės atakos ir bus 
bandoma iškelti kariuomenę.

Smarkesniam ir efektyviam veikimui pasiruošta. Ja
ponai jau sumaišyti Indijos jūroje, sumaišyti prie Aus
tralijos ir Coral jūrose, sumaišyti taip pat ir Midvvay, 
todėl bando atsigriebti Aleutians salose ir Kinijoje, ku
riai dabar yra reikalinga pagalba. Hitleris bijo antro 
fronto, todėl turėjo sutraukti didesnes savo kariuome
nes prie Norvegijos krantų ir Ispanijos sienų, todėl 
su sumažintomis jėgomis Hitleris gali veikti ofensy- 
voje prieš Rusiją. Taip pat Hitleris su sumažintomis 
jėgomis gali veikti Kryme ir Šiaurinėje Afrikoje. Taip 
pat Hitleris, Mažojoj Azijoj, jei bus galimybė, irgi vė
liau tegalės veikti limituotomis jėgomis.

Amerikos ir Anglijos karo strategai priešo tikslus 
gerai supranta ir priešas jau yra priverstas galvoti, ką 
gi sąjungininkai toliau veiks. Vokietija ir Japonija jau 
bijo sąjungininkų. Hitleris ypač dreba dėl antro fron
to. Užtat priešas bando mėtyti pėdas ir jis norėtų, kad 
amerikiečiai ir britai iš dabartinių vietų savo jėgas 
siųstų ten,‘kur yra silpnesnės ar nepilnai sustiprintos, 
kaip į Egiptą ar Suez kanalą ir tuo būdu galėtų ati
traukti nuo antro fronto sumanymo. Reikia pabrėžti, 
kad

Anglijos ir Amerikos karo strategai gerai žino ką 
nori priešas ir žino ką jie turi veikti šiuo momentu.

Britų rezervai lėktuvais ir žmonėmis yra dideli. 
Amerikos rezervai net didesni arba greit bus. Ameri
kos vyrai yra rinktiniai, niekada nebuvo taip paruošti, 
kaip dabar. Iki šiol Amerikos koki 500 karo orlaivių 
veikė ir dalis laivyno, o Amerikos laimėjimai Pacifike 
dideli.

Kai Amerika su visa jėga pajudės, tai priešas ir ža
do nebeteks. Tat nėra ko nusiminti, jei kartais ir liūd
nesnė žinia ateina, po liūdesio valandų ateina džiaugs
mo ir triumfo dienos.

Siūlo didesnę pagalbą Australijai
Nevv York Nevvs tilpo Jack Turcott svarbus prane

šimas, kuris buvo atspausdintas Tribūne pereitą tre
čiadienį. šis pranešimas buvo pavadintas “Somevvhere 
in Australia”. šis straipsnis buvo parašytas po atsi
lankymų daugel karo kempių ir pasikalbėjus su daugel 
lakūnų. Tos išvados, kurias priėjo Jack Turcott, perėjo 
per cenzūrą ir buvo atspausdintos šioj šalyje, su pri
tarimu gen. MacArthur.

Mr. Turcott sako, kad negalima yra išvengti išvados 
iš sąjungininkų strategijos planų, padarytų Washing- 
ton ir London, kad Australija pasilieka gynimosi baze. 
Taip pat panašiai negalima išvengti išvados, kad Ja
ponija dabar nenori invazijos į Australiją. Priešas pa
sitenkins ką j is dabar turi ir stengsis ten įsistiprinti ir 
pasigaminti karo medžiagos.

Dabartiniu metu Pacifike, sumušus japonus Coral jū
rose ir Midvvay, iniciatyva yra amerikiečių rankose. 
Todėl daugelis siūlo dabar Amerikos didžiausias jėgas 
siųsti į Australiją, kad kol dar japonai neatsipeikėję 
po didžių pralaimėjimų, būtų jiems suduotas mirtinas 
smūgis.

Mes čia savo skaitytojams paduodame šią žinią kai
po informaciją, bet taip pat manome, kad karo fron
tuose yra autoritetai karo vadai ir atsakomingi val
džios vyrai. Mes tikime, kad šiuo momentu karo vadai 
ir valdžios vyrai daro tai, kad laimėjimai būtų tik
riausi.

Balkanai po naciu letena
Neutralūs finansų biuleteniai ir vokiečių spauda ro

do, kad vokiečiai naciai Balkanų valstybėse finansines
»

rinkas pagrobė į savo rankas ir išstūmė iš jų prancū
zų ir britų turtuolius.

Į nacių rankas finansinės rinkos Balkanuose pateko 
per supirkimą šėrų ir okupuotuose kraštuose įsteigus 
savo bankus.

Prieš pora mėnesių Dresdner Bank supirko 16 pro
centu prancūzų šery Vengrijoje iš German Credit Bank.

CHURCHILLIO KRITIKAI

Anglijos parlamento at
stovų rūmų nariai W. J. 
Brovvn (viršuj) ir Alec C. 
Cunningham-Reid, pirmasis 
independent, o antrasis kon
servatorių partijos, kurie 
parlamente iškėlė reikalavi
mą būtinai perorganizuoti 
Churchillio vyriausybę, ku
rią kaltina už britų nepasi
sekimus kariauti Afrikoje.

Ar žinai, kad
Pirmoji Decoration Day 

Cook apskrity buvo švenčia
ma gegužės 30 d. 1868 m. 
Didžiausios iškilmės buvo 
prie senųjų teismo rūmų 
(Old Court House) vidur- 
miesty.

Northfield, Conn. turi vie
tinį įstatymą, kuris draudžia 
bet kam einant gatve val
gyti.

Shead Aąuarium, Grant 
parke, Chicagoje, buvo ati
darytas 1930 metais. *Jis y- 
ra John Shedd dovana mies
tui.

Po svietą pasidairius
Vasara — seimų čėsas. 

Didžiulio mūs Susivienymo 
seimas jau pasibaigė. Kitą 
nedėlią prasideda SLA, san- 
dariečių, LVS. ir kitokie lai 
svamanių seimai. Vincas F. 
Jankauskas Vusterio inži- 
nerio gazietoj rašo:

“Lai mūsų senovės lietu
viški dievai duoda seiminin
kams gerus patarimus, pro
to ir tvirtybės pradėti veik
ti savo tautos naudai pilna
me sutikime”.

Mano delnas rodo, kad 
Amerikos lietuviški laisva
maniai yra švaki stabmel
džiai. Dievai ne tik kad ne
duoda jiems gerų patarimų, 
bet dar razumą sumaišė 
tiek kad kaip Babilono čė
sais, viepi su kitais nesusi
kalba, nesusirokuoja.

Šilumai užėjus Mhanojaus 
Saulė ragina:

“Nebūkime pasiredia ir 
baltus marszkinius tik in 
plieninius zbrajus”.

Norėtųsi pamatyti Saulės 
radektorių 100 gradusų kar
šty pasirėdžiusį “in plieni
nius zbrajus”.

to. Kai namie gauna į kailį, 
tai niekas nemato. O kai 
pliekia ant atryto, tai ir visi 
mato ir sarmata. Sako, to
kia moteris randasi Filadel
fijoj. Sako, net fabrike, kur 
vyras dirba, jei tik randasi 
merginų, tai moteris pekla 
sukelia.

Gal būt samting rong ir 
su tuo vyru.

Invest your money in United States 
WARM BONOS AND STAMPS}

CAN SINK U-00ATS
-------- » sov » -
United State War Savings Bonds iSu«p*

Praeitą sekmadienį vie
nam piknike stoviu prie ba
ro ir su Kaziu Krakiesu ge
riu suminkštintus gėrimus. 
Prieina prie mūsų Jonas Ož- 
kalupis ir klausia Kazio:

— Lisen, Gali, ar tu pažįs
ti aną žmogų, untai, kuris 
stovi anoj pusėj baro ir ge
ria.

— Pažįstu, — atsako Ka
zys Krakiesas. — Bet kodėl 
tu to klausi?

— Jis nori ženyti mano 
dukterį, — sako Ožkalupis. 
— Ar jisai yra teisingas?

— O, yes, garantuoju, — 
atsakė Krakiesas — Jis ap- 
siženijęs su tavo dukterim 
neužilgo ją grąžins, nes, 
kiek žinau, jis iki šiol dar 
nėra pasisavinęs nei vieno 
svetimo daikto.

Ir aš sutinku su viena ga 
zieta, kad daug geriau, kuo 
met moteris savo vyrą su
plaka namie, negu ant atry

Nacių infiltracija Jugoslavijoje prasidėjo 1941 metų 
pradžioje, kada “Allgemeiner Yugoslavische Bankve- 
rein” padidino savo kapitalus ir nuo to naciai pradėjo 
smarkesnį spaudimą į Jugoslaviją, kad ši prisidėtų prie 
ašies.

Per savo finansines machanizacijas naciai patraukė 
prie ašies Rumuniją ir Bulgariją, bet atspariausia bu
vo ir yra Graikija, kuri geriausiai suprato nacių tiks
lus ir iki šiol griežčiausiai priešinasi naciams okupan
tams. ą

Šiandien Balkanai ne tik politiškai, bet ir finansiniai 
ir ekonominiai yra priklausomi nuo nacių užgaidų, nes 
ten viešpatauja ne tik nacių ginklas, bet ir vokiškoji 
markė.

Graikijos šauksmas?
Daug kalbama apie antrąjį frontą prieš baisųjį Hit

lerį. Antrasis frontas prieš Hitlerį, atrodo, įvyks su 
didžiausia jėga patogiausioje vietoje ir tinkamiausiu 
laiku. Sakoma, kad daugiausia antrojo -fronto laukia 
Graikija, kuri taip heroiškai priešinosi ir’kovojo ir da
bar kovoja partizanai prieš Hitlerį.

“The Chicago Sun” rašo, kad Graikija labiausia lau
kia antrojo fronto, tai, esą, pareiškė Maxim Litvinov 
ir Molotov. Tas pats laikraštis pastebi, kad jei nebūtų 
atidarytas antras frontas, tai labai neigiamai veiktų į 
rusų. psichologiją ir tas galėtų prisidėti prie romažė- 
jimo rusų atsparumo kovose prieš vokiečius nacius.

Reikia pasakyti, kad išlaisvinimo iš po nacių jungo 
laukia ne tik graikai, bet ir prancūzai, belgai, olandai, 
danai norvegai, lietuviai, lenkai, latviai, estai ir kiti.

Vienoje mokykloje prieš 
baigsiant mokslo metus ėjo 
egzaminai iš aritmetikos.

— Jei aš perplausiu pu
siau bulvę, ką aš tuomet tu- 
jėsiu? — paklausė mokyto
ja.

— Dvi dalis, — atsakė 
greit Mikutukas.

— Gerai, o jei tas dvi da 
lis perplausiu dar pusiau, ką 
aš tada turėsiu?

— Potato chips, — atsakė 
graduantas.

Kitoje klasėje egzaminuo
jama mergaitė. Mokytoja 
sako:

— Aš savo peketbuke tu
riu 10 centų, o tu savo pa- 
ketbuke turi 20 centų. Kiek 
mudvi turime iš viso pini
gų?

— 10 centų, — atsakė 
mergaitė.

— Kaip tai?
— O, taip: mokytoja Ra- 

vo peketbuke turite 10 cen
tų, o pas mane nėra nei cen
to.

For ViHory... 

U. S. DEFENSE
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Antanas Vaičiulaitis

DRAUGAS

VISA LIETUVA SUSIRIKIAVO RO MAIRONIO VĖLIAVA
Maironis šiandie. - Maironis visuomet pasiliks gyvas lietuviu 
sąmonėje. - Įsigilinkime Į Maironio poeziją.

“Grožio dalykas yra am
žinai džiaugsmas: jo žave
sys auga; jis niekados ne 
nueis į nežinią”.

Taip apie meno veikalus 
kalbėjo anglų poeias John 
Keats.

Maironis nenuėjo su save 
raštais į nežinią. Dabar jie 
mums net atrodo stipresnis 
brangesnis ir rekalingesnis 
Niekas iš jo idėjų, svajonių 
siekimų ir kovų šiandien nė
ra pasenę ar užmiršta. Ste 
bime kaip tik priešingą reiš 
kinį: jo žodžiai ir darbai šią 
valandą yra jėga, kuri visr 
tautą vienija, kelia ir duo
da vilties. Jis iš savo grabe 
bazilikos požemiuose yra tik 
rasis tautos vadas ir jun 
giamoji visų lietuvių gran 
dis. Rodos, jo poezijai būtv 
taikyti šie Keats posmai: 
“Nemirštamo gėrimo bėga 
line versmė, tryškanti į mus 
nuo dangaus kraštų.”

Kaip tai atsitiko, kad Mai 
ronis išaugo į tokią galybę? 
Argi prieš dešimt metų, pra 
ėjus keliems mėnesiams po 
jo mirties, V. Mykolaitis- 
Putinas nekalbėjo: “Lydė 
darni Maironį į kapu?, met 
palydėjome į istoriją visr. 
lietuvių tautos kovų ir są 
monėjimo epochą, — epo
chą, kurią Maironis nužymė
jo heroiškais obalsiais... Mes 
jau išgyvenome Maironio e- 
pochos o balsius, jos entuzi
azmą.... turime jos pasiektą 
tikslą...”? Tada vaidenos, 
kad Maironio idėjos ir troš
kimai jau nustojo savo ek- 
tualumo ir galios. Šiandien

kolaičio-Putino žodžiai : 
į “Mes jau išgyvenom Mairo- 
1 nio epochos obalsius”.

Vienok Maironis šiandien 
kaip poetas, nėra atgyvenęs 
savo misijos ir nė kiek ne- 
pasenęs, kaip fc?ut:nio sąmo
ningumo, atgimimo, p"tr;o- 
tizmo ir savo šalies meilės 
dainius. Kaip tik jis šiomis 
dienomis yra virtęs letuyių 
tautai vienas iš tvirčiausių 
atramų ir užsigrūdinimo bei 
pasitikėjimo versmių. Jo p v 
triotinė poezija atlaikė pra
bėgančių metų ardymą. I? 
sipildė jo paties žodžiai: 
“Bet mano — ateinantys me
tai”.

Vyriausioji Maironio pat
riotinės lyrikos patvarumo 
priežastis yra toji, kad jisai 
šios rūšies eilėn? ščius apglo
bė didele poeto dovana. Daž
nai karščiausieji patriotai 
esti prasti poetai. Lietuvių 
literatūroje tur'me devynias 
galybes tėvynės meilę žadi
nančių eilių, ir taip maža jų 
tarpe gerų! M? ironis yra 
milžiniška išimtis. Jis ne tik 
uždega tautieč us: drauge jo 
kūryba yra paženklinta gi
liu grožio antspaudu. Skai
tydami jo raštus pastebime,

J. Maironis, Tautos dainius. Ryt sukanka dešimt metų kad ka* kurie patriotiniai jo 
nuo jo mirties.
kartas. Ateina laikas, kada i paraginimai nuolatos skam- 
jų aktualumas apmažėja, nu-( bėjo iš poeto lyros. Tas 
slūgsta, lyg toji marių vii-. skambesys visus lietuvius
nis, kuri paskui tačiau vėl 
grįžta stipri ir gaivi, kadan
gi grožio dalykas “niekados 
nenueis į nežinią”.

pagavo, uždegė ir prikėlė. 
Maironio giesmių vaisius bu
vo laisva Lietuva, kurią ji
sai pats savo akim’s regėjo,

Maironio poezijoje randa- ■'Ostinosi matydamas ką
me tokių posmų, kurie tvers 
tolei, kolei lietuvių kalba 
pasiliks. Didžioji dalis as
meniniais motyvais nuaustų 
jo eilėraščių yra d?bar toki 
pat jauni ir gražūs, kaip 
prieš penkiasdešimt metų.gi mes sakome, kad mūsų .. ..

tautos prisikėlimo dainius ka?a ,str^ko P^tui iš
niekados nebuvo toks bran
gus, galingas ir aktualus, 
kaip šią valandą.

Rašytojų garbė yra dve
jopa. Vienų garsas ir veika
lai su jais pačiais nueina į 
kapus. Taip atsitinka dėl to, 
kad tokių asmenų troškimai

sielos. Tie jo eilėraščiai yra 
paprasti, tiesūs, bet drauge 
toki nuoširdūs ir gilūs, kad 
laiko pirštas ant jų nenubė- 
rė nė vienos dulkės. T?rp tų 
nenykstančios jaunystės vai
niku pasipuošus’ų Maironio 
kūrinių matome tokius kiek
vieno atminime skambančius

nors kreiva joje, bet vis tiek 
negalėjo nuslėpti savo lai
mės ir vienam iš savo vė
liausių eilėraščių jis dėkojo 
Dievui, kad leido dainiui su
laukti jaunos, pačios sau val
dovės Lietuvos, į tautų tar
pą atsistojusios:

Likimą aukštą, Viešpatie

kai. — Ta prasme iš dalies dies gilumų ir iš amžinai ne- su neatsispiriamo kerėjimo, 
buvo pasakyti ir anie V. My- žūstančios tėvų šalies mei- kilnios meilės ir tokių pat

lės, kurios negali nustelbti taurių minčių vilnimi, kuri 
nė gražiausi pasaulio kalnai tartum nuplovė tautiečių a-
ir ežerai. Negana to: Mairo
nis savo žodžiu mokėjo at
skleisti mūsų pačių žemės 
burtus ir grožybę. Kuklios 
sodybos ir upel'ai, raiba ge
gutė, kalvos ir kalneliai, baž
nyčių balti bokštai, žalios

kis ir atskleidė jiems lyg 
primirštą tiesą: kad toji 
vargana mūsų žemelė taip 
pat yrp graži, miela, bran
gi ir verta įkvėpto dain aus 
jautriausių žodžių.

Maironio giesmei nu’kam-
girios, kurios senovėje buvo 1 bėjus per visą Lietuvį ir lūš-
tokios galingos, milžinka
piai. apleistos pilys, kssd’en 
vi3 l?biau griūvančios ir pri
menančios šviesius praeities 
laikus, Vilnius, savo garso 
spindulais švietės mūsų tė
vams, sena močiutė ir bro-

nose, ir rūtų darželiuose, ir 
per rugiapiūčių talkas, ir 
bažnyčiose, ir net kai kur 
dvaruose, savas kraštas pa
sidarė kiekvienam juo bran
gesnis ir meilesnis, kadangi 
iš tų dainiaus balsų kėlėsi

liai artojai, — visa toji sa- kita Lietuva: galinga Vytau- 
va aplinka, lietuviška ir ne- to tėvynė, triuškinusi kry- 
mirganti spalvų žėrėjimu, iš žiuočius ir vijusi rusus ligi 
Maironio knygų išsiveržė į Maskvos. Atgijo istorinė Lie- 
mūsų kaimus ir miestelius tuva su savo karžygiais, ku-

rs

5

nigaikščiai?, vaidilomis ir su 
berneliais, traukiančiais į 

(Nukelta į 6 pusi.)

ir darbai buvo paremti ant dalykus kaip “Ant Drukšės 
praeinančios mados, sensa-| ežero”, “Užmigo žemė”, “Ant 
cijos, naujų, bet pavirsuti- i Birutės kalno” ir gerą pluoš- 
niškų idėjų, tautos ir žmo- tą kitų.

Dėl to jeigu Maironis bū
tų buvęs tik savo jausmų ir 
nuotaikų dainius, vien tik 
savo širdies balso išsikyto-

nijos ateičiai visad nenau
dingų, o kartais ir žalingų.

Antri poetai žiūri savo 
širdies giliausių troškimų, 
klausosi vien tik savo sielos i83' )is ™ tiek Pasiliktų mū- 
nepalauŽMTOų įsitikinimų, sų stipriausias 1 y r i k a s ir 
savo meile apima visą tau- ,mŪ8« Poetin“ kalbos atnau- 
1ą jos džiaugsmo ir kančių j'ntoias- 
metais, gyvena visos žmo- Bet Maironis yra toli ,-įra- 
nijos gražiausiais lūkesčiais, ne tik savo asmeninių
patys nejučiomis virsdami 
tos žmonijos švyturiais ir 
vairuojasi tomis nenykstan- 
čiomis gairėmis, kurios eina 
iš tiesos, gėrio, grožio ir my
linčios širdies, plakančios už 
save, už artimą, už savo 
kraštą ir už visas kitas žmo
nių gimines visuose konti
nentuose. Tokių rašytojų 
kartais amžininkai nč«upran 
ta, ir tik daugeliui metų

balsų poetas : pirmiausi?

eilėraščiai yra nuausti iš to
kių gražių ir taįp iš visos 
širdies plaukiančių metme
nų, kad jie yra vertingiausi 
mūsų visos lyrikos perlai. 
Antai, atsivertę dar kartą 
akimis perbėkite “Vakarą 
ant Keturių Kantonų ežero”. 
Kaip prieš daugel metų po
eto jausmuose ir vaizduotė
je gimė šis savo tėvų šalies 
meilės ir jos ilgesio kūrinys, 
taip ir nūn jis atliepia į 
mus: jaunas ir gaivus, visas 
kvepiąs Alpių rožių dvelki
mu ir gaudžiąs vakariniais 
Lucernos varpais, ramiai liū
liuojant smaragdinėms eže
ro vilnims ir nusileidž’an-mums skyrei: . , ,.,v. ,. , . i cios saules spinduliuose ze Pirmiesiems džiaugtis lais-1 . , ,1 nnt snieguotoms kalnų virves spinduliais! b ; „sūnėms, anapus akiračio 
brėkštant tėvučių šalies vaiz 
dams, į kuriuos, kaip ištroš
kusi gervė, bėga paukščių

Garbė jums, budrūs 
dienų didvyriai,

Laisvais išvedę šalį vieš
keliais!

šių

žvaigždėtais keliais nesu’H- 
Kaip tautinio atgimimo ir koma mintis: į ten, kur pa- 

patriotizmo poetą Mrironį langėmis stiebiasi raudon- 
galėjo ištikti toji pat dalia, margių jurginų žiedai, kur 
kaip daugelį rašytojų, kurie eesė rūtomis kasas puošiasi 
reiškė tik vienam kuriam ir kur Dubysos mėlyna juos- 
laikotarpiui aktualias idė- ta banguoja. Ir kai poetas

"DRAUGAS“
Ir Šiais Metais Spausdina

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

1843 M. KALENDORIŲ

Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių 
KALĖDOMS.

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1043 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
mus i “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (Lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui uždyką! Neskaityto jas moka 
25c.

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

%- ■ f

CRANE COAL KOMPANIJA LABAI ! 
SPARČIAI PROGRESUOJA

Crane Coal kompanija, po truks žiemos laike. Anot 
vadovyste naujų savininkų valdžios pranešimų, nėra A- 
nuo kovo 10-tos d. šių metų, merikoje stoka anglies, bet 
žymiai progresuoja iš prie- iš priežasties didelio transi- 
žasties sąžiningo patarnavi- to karės reikmenų gelžkeliai
mo visiems pirkėjams ir kad 
pasisekė jiems įgyti agentū
rą pardavinėti atsižymėju
sios Bervvind Fuel Co., West 
Virginia mainų geriausios 
rūšies Pocahontas anglis.

yra apsunkinti ir dėlto nega
lima laiku ir pilnai išpildyti 
transportacijos reikalavimus 
civiliniams aprūpinimams.

Crane Coal Co. galima 
pirkti visokios rūšies anglis

Crane Coal kompanijos žymiai pigesnėmis kainomis
anglies sandeliai dabar dar 
kupini, bet įstaigos savininjas: toms idėjoms virtus t k- ant savo skruostų pajunta

renybe, nustoja prasmė? ir vogčia ištryškusią ašarą,! kaj perspėja anglies pirkė-
minėtų rašytojų veikalai. Jie mes žinom, kad ji išsiveržė jua kad ilgai nelauktų bet
nueina į istoriją ir netenka iŠ pačių slapčiausių jo šir- užsisakytų anglis tuojau.

nes is priežasties kares tran-tos gyvosios jėgos, kuri ne
seniai dar milijonus ant sa
vo sparnų nešė. Ant jų pa
likimo naujos kartos va'kai 
iškelia naujas idėjas ir ver- I 
žiasi nukariauti naujų sri- |

kiekvieno lietuvio širdyje ji- Į čių. Lietuviui virtus sąmo- 
sai buvo tautinio susiprat'- j ningu tautiečiu ir išėjus į 
mo, atgimimo ir kovos poe-. laisvės dienas, ne vienas s?u 
tas ir pranašas. Ko tauta mąstė: Maironio daina jau
troško, ką svajojo ir siekė, 
tai Maironis sutraukė į savo 
eiles, kaip į kokį galingą ži
dinį. Numestas priespaudos 
jungas, laisvas rytojus, su
sipratę tautiečiai, šviesūs ir

sudainuota; jo siekimai ir 
sapnai, išsakyti “Pavasario 
balsuose” ir “Jaunojoj Lie
tuvoj”, jau negali uždegti 
mūsų dvasios, nes tai, ką 
jis dainavo ir kam jis visas 
savo gražiausias jėg?s ati
davė, yra pasilikę toli už 
mūsų. Jis yra praėjusios, 
garbingos ir didžiai? laimė-

darbštūs lietūviai, laisvi 
praėjus pastebi jų grožį ir žmonės laisvoje šalyje, vie- 
jėgą. Bet daug dažniau dar ningi krašto gerovės ir gar- 
gyvi jie yra tarsi pranašai bės darbininkai, verti mūsų
garbinami ir mylimi, arba protėvių palikimo, apie kurį jimais pasipuošusios epo-
neapkenčiami. Mirę jie iš ka- byloja milžinkapiai ir apleis-, chos sūnus, o mes esame 
pų byloja įr auklėja naujas tos pilyĄ ~ toki vaizdai ir naujų siekimų ir kovų vai-

Nervous? Shaky? 
No Pep?

SVATOTN,\NCIV OftRTMŲ VAR
TOTOJAI tankini krnčti skausmus 
n-rvISkumo, dr bulio, nemigos. 
Hausmo ar silpnumo kolų (nou- 

rit r ar rheumatixmo). tankiai vi
dų tai užkietėja ar perdaug luos- 
nūs. iii dies skausmui. Vartotojai 
ir aatikiai gal p-ad^tl negirdėtus 
baisus gird* i, Jsl al dirt! n būtus 
da ktu«i ar kalbėti su s vlmi. 
VI-MIN pagelbsti epgn 6tl ma’s- 
tlngumo trdkumą nuo ko svaiga
lų vartotojai tanki i kančia. Tat 
y a tas trukumas kuris pr veda 
pre kenkimo rervų. vidurių, skil
vio Ir t. t VI MIN yra vartoja
mas Ir rekomenduojam is Šimtų. 
VI-MIN nBra nuodingas Ir nepri
veda prie blogo |pr t'mo. Pamė- 
glrkite ir “pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsui -s galima gauti Ir 
per paAtg. prs'unčlant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutfi su 80 VI-MIN kapslllų 

kainuoja 12.00
Bonkute su 110 VI-MIN kapsulių 

kanuoja 18. 0.
Para duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

#03 W. «3-rt st-eot. Tel. ENG. #315 
CUICkUO. ILX.

sportacija yra žymiai suvar
žyta ir dėl to anglies pri-

ir ant lengvų išmokėjimų. 
Jie yra paruošę prieinamą 
“budget” planą dėl visų pir
kime anglių. Lietuviai drai- 
veriai atveža ir patenkina 
kiekvieną pirkėją. Crane 
Coal Co. randasi po antrašu: 
5332 So. Long Avenue.

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

LEO NORKUS, Jr,
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wbolssale) kainomis pristato į alines ir ki 
tas jstaigaa. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Bud riko
Dvi Krautuvės: 

3241 S. Halsted St. 
3409 S. Halsted St.
užlaiko milžinišką pasirin
kimą namams rakandų: 
Parlor Setų, Radio, Pečių. 
Didelis perviršis stakas 
užpirktas kada kainos bu
vo žemos išparduota da
bar už stebėtinai žemas, 
prieinamas kainas ir len
gvais išmokėjimais.
2-šmotų Parlor Setai — 
didelė sofa ir kėdė, su 
plieniniais springsais sė
dynės, lubų kaina $69.50, 
parduodama už

$47.50
2- šmotų Kroehler gražus 
velour setas, už

$69.50
— dykai graži Lempa su 
Parlor setu.
3- šmotų Miegamo Kam
bario setai, po

$47.50
3-šmotų Geriausi Miega
mo Kambario Setai, po

$88.50
7-šmotų Riešuto medžio 
Miegamo Kambario Setai, 
Po

$47.50
5-šmotų Ąžuolo Valgomo 
Kambario Setai, po

$28.50
9x12 Gražios Klejonkės po

$3.75

Radio išdirbystė yra 
sustabdyta, bet jūs pas 
Budriką vistiek galite dar 
pirkti naują, gražią Radio 
Setą už žemą kainą. Bud- 
rikas atlaikė 500 naujų ra
dio setų, didelių ir mažų.
Panešamos Radios, su ei 
ektra ir su bateriam, po

$19.95
Elektrikiniai phonografai 
Po

$12.95
10-tūhų didelės gražios 
radios, vertos $150.00 po

$89.95
Radio ir Phonografas krū 
voje

$39.50
Kimtial mažučiai nauji 
Spinett Pianai, už

$199.50

Krautuvės atdaros ir Sek
madieniais iki 5-tai valan
dai vakare.

WCFL 1000-K žymus Ra
dio programas Sekmadie
nio vakare O-tą valandą. 
Dalyvauja lymūs daini
ninkai ir didžiulė orkestrą.



H draugas Šeštadienis, birž. 27 d., 1942

Visa Lietuva susirikiavo po Maironio vėliava
(Atkelta iš 5 pusi.)

tikėjimo ir prižadąs perga- Berlynas, birželio 26 d.—

kovą ir prižadančiais parneš
ti šilko skarą ir aukso juos
tą savo mergužėlei.

Šalia dabartinės Lietuvos 
grožybių ir istorinės didy
bės Maironis dar matė ki
tas dvi Lietuvas: priešo su
gniuždytą, priespaudoj de
juojančią, rusų žandarais 
apstatytą, paniekintą, sulen
kėjusių ponų apsėstą dabar
ties Lietuvą, o taip pat kaž
kur labai toli, tokią nepa
siekiamą kaip padangės 
žvaigždę — ateities Lietu
vą, laisvą ir šviesią. Priri
šęs lietuvį prie savo žemės, 
praeities ir kalbos vertingu
mo, Maironis nuo šio tvirto 
pagrindo, įdėto žmonių šir
dyse ir sąmonėse, pasikėlė 
aukštyn: jis virto tautos at
gimimo pranašu, štai dabar 
mums ir visai suprantamas 
poeto aktualumas ir toksai 
nepavaduojamas reikalingu
mas šią valandą lietuvių tau
tai: jis pavojų ir vergijos 
dienomis nukalė savo šaliai 
laisvės idealą, nepalaužia
mai juo tikėjo ir kitus įkvė
pė šio tikėjimo; vėl priespau
dos priblokšta, Lietuva sa
vaime puolėsi prie to, kuris 
tarp audrų ir pavojų, šiau-

I to likimo, kaip būti jų ber
nu ir vergu. Maironio raš- 

ir tie patys pavojai. Ypatin- tuose randame tuos paveiks- 
ga tai, kad poeto kūriniuose lu8> kurie dabar kartojasi 
skamba šio karo sąlygoms mūsų žemėje: rekvizicijos, į 
pritaikyta gaida, kuri mums Vokietiją pulkais vežamus
dėl to yra tartum amžinas žmones ir net bažnyč.ų var ^0Vy|je įr rgį^ąiingųm-j Čekai paskelbė, jog čekoslo
įspėjimas — keno mes visa- PU8> degėsių krūvas su verks, vigug pranaše3nig „Jo ........................................
dos esame grasomi. Nemi- mais ir su mergaičių nu-,
nint poeto kalbos supranta- skriausta kasa”, o taip pat zav s s J1’
mumo kiekvienam lietuviui, j vokiečių militarinį išdidumą, nenuei3 j nežinią . 
kad ir juodžiausio vargo vai- ( neprastesnį kaip šiandieną*
kui, neminint jo nepajudina- Kaizeris veda, viešpats
mos meilės tėvynei ir užuo
jautos jos kančioms, reikia 
manyti, kad jo veikalų ati
tikimas dabartinį politinį ir 
tautinį momentą yra viena 
iš priežasčių, kodėl visa Lie-

veaa,
Berlyno,

Kerštui teutonus visus; 
Ko neišplėšė, tą sunaikino 
Kaip audražygis baisus. 
Maironis aprašo ir to bai

tuva susirikiavo po Mairo- saus »*<iražygio gal,: pasi 
tiaukė jie iš Lietuvos pakri-nio vėliava.

Žinome, kad ir praeity ir 
šiandien mūsų tėvynės pra
žūties trokšta rusas. Taip 
pat žinom, kad Maironis Lie
tuvoje bešeimininkaujančius 
rusus vadino dėlėmis ir kad 
dainavo apie mūsų brolius,

kę ir be garbės.
Lygiu būdu Maironio pos 

zijoj rastume nustatytą s ve.*- 
ką politiką ir lenkų atveju

Kai mes dabar žiūrime 
mūsų tautos atgimimo dai 
nių, iš prabėgančio laiko per
spektyvos jis mums atiodopūdomus už Uralo. Visi ži

nom, keip Maironis užtrau-, ‘ 1-7 . J”’ r.............................galingai įssikeroięs ir stipkė mūsų sukilimo dainą siais 
žodžiais:

lės tikrumą.

Maironis stovi Lietuvos 
gyvenime ir istorijoje neiš- 
raujamas, nepamainomas pa 
vojuose, mylimas, savo va-j

Nacių radio paskelbė, jog 
prie CH irkovo esą suimta 
12,827 rusui, 100 tankų ir
250 anuotų.

i
Londonas, birželio 26 d. —

vakijoje naciai paskutiniuo
ju laiku išžudę arti 1,000 as
menų.

CLASSIFIED ADS
PATARNAVIMAI

•DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” nE’lJP WANTF.D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 Ko. Dearbom Street
Tel.: RANdolnh 0488-8489

HELP WANTED — VYRAI

MACHINISTAS
Tiktai patyręs reikalingas. Genera
liniams "machine shop” darbams. 
Atsmaukite prie

ATIjAS 101 So. Clinton St.

DIAMOND POINT SAVV 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
be. Rašykite dėl “Frve Calalosriie” 
kainavlmo surašo.

Prisiųsklte pluktus paštu "parcel 
post.”

38 KO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1.137

Vienintelė lietuviu 
Wholesale Liquor 
(staiga Chicagoje

DideiU Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviškų Gėrimų,
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Iftvežiojami 

Sekančią Diena 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Šeštadienį

riai į gimtą dirvą šaknis su 
leidęs ąžuolas, savo viršūne 

Jau Slaviai sukilo. Nuo debesų neplėšiąs ir iš tolimų | 
Juodmario krašto kraštų ne taip pastebimas.

Pavasaris eina Karpatų bet savo šakomis apdengiąs

FRANK VIZGARD, Sav.

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO
RIAI — "canvas” darbai, vaidilos 
kontraktas; dienomis Ir naktimis 
shiftai pastovūs darbai. Atsišaukite 
prie

HIBBARD-SPENCER-BARTLETT 
211 E. North Watcr

METAL SPINNER reikalingas, pa
tyręs. Geros darbo sųlygos.

ROYAL SPINNING co.
1308 So. VVestern

REIKALINGI "SHAPER HANDS” 
patyrę darbuose prie 
baksų. Atsišaukite prie

VNIVERSAL TRINK CO 
312 No. May St.

kalnais.

Bet gal nevisi atsimenam 
‘Jaunosios Lietuvos” vietas.

visą tautą, ją priglobiąs aud
rų metais, ją įkvėpiąs pasi-

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublic 1538—9

rėš naktų tamsybėse jai pa- km. poetas Ralba apie ano
statė prieš akis tikėjimo, vii-. metQ Eu tauta3 kadai. 
ties ir laimėjančios kovos ge jaisvža gyn6jas, kurio8 
šviesą. Iš savo grabo jisai I ruaams nfln laižė ranRas jr 
tapo tautos vadu, tėvu, ge- sko,ino pinigus,

J?

- !*• *
•ie-
i

PARDAVIMUI
PARSIDUODA — gražus stangaus 
Mahogany “llbrary” stalas. 1 lem
pa. įvairūs krėslai ir stalai, austi
niai ir purankos. 100 pėdų "gardeli 
hose”. Virtuvės stalas ir krėslas. 1 
“oil painting" paveikslas ir 2 Wal- 
rus skūros "kits.” Atsišaukite sa
kančiai:

AVSTIN O71U.

PARSIDUODA — 6 kambariu mū
rinis bungalovv. 2 porčlai, fiirnlso 
šiluma. Kaina tiktai $3.800. SAVI
NINKAS —

1848 SO. LAWNDALE AVĖ.

_ ____ PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis
•’lūggage” 1 namas. Kaina $3,200. SAVININKAS 

2718 SO. CKRIKTIAN AVĖ.

REIKALINGAS “CUPOLA LINER" 
ar LOPINTOJAS, pastovus darbas, 
naktimis.

AMERICAN BRAKE-SHOE 
* FOUNDRY CO.

4544 West 2«th St.

BENCH MOULDERS — turi 
patyrę. Atsišaukite prie

HODGSON FOUNDRY CO. 
2012 West 13th St.

būt

COREMAKERS — turi būt patyrę. 
Atsišaukite prie

HODGSON FOUNDRY CO.
2012 West 1.31 h St.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randami geroj vietoj, netoli McKinley 
Park laibai geri įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Krelnkitės prie: 
Mr. IValter Nutow, 2200 W. 37th St., 
Clilcag-o. UI.. tel. LAFayette 0008.

radariu ir paguoda, ir tai 
juo labiau, kad retas iš mū
sų poetų mokėjo prabilti į 
lietuvio širdį tokia artima 
ir aiškia kalba, tokiais su
prantamais vaizdais ir tokiu 
žodžių melodingumu.

Maironio daina tiksliai a- 
titinka šiandieninę lietuvių 
padėtį, — taip tiksliai, jog 
sakytum, kad tie ar kiti jo 
knygų lapai tik vakar rašy
ti, turint galvoje dabarti
nius mūsų priešus ir dabar
tines tarptautines aplinky
bes. Gal taip yra dėl to, kad 
jau septyni šimtai, metų Lie

arba fcur jis duoda tokį ano3 
gadynės politinių santykių 
paveikslą su caru centre:

Aleksandro galybę beskel
bė Europa

Ir, tarytum, pavirtus į pa- 
klusną popą,

Jo malonėje savo išgany
mą matė.

Patį Bismarką griaužė 
kaimyno galybė...

Daugelis Europos politikų 
ir veikėjų šiandien yra ly
giai toki paklusnūs popai.

Nuo kryžiuočių laikų ligi 
šios štai valandos vokietis

tuvai gresia tie patys priešai, mums niekados nelinkėjo ki-

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnie* namo*, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

OMALLEY and KcKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

VYTAUTO PARKE
(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų sur- 
pryzų! Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo” 
Piknikams.

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

Jr

CRANE . COAL CO.
Agentai pardavime

BERWIND GENUINE POCAHONTAS 
Kol dabartinis atakas dar neišparduo-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

9n\u/ucrL 
Protcction 
(or your

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

*8.40
*8.65

*10.50
JT

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi 15,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

OPERATORIUS PRIE 
AUTOMATIC 

SCREW MACHINE
TIRI BIT GABI 8 PKIK • SKT-l P”

IK "JOB SHOP” PATIKIMO
Taipogi

TOOL ROOM 
LATHE HANDS

TVKI BIT PILNO PATYRIMO 
Prirodymai Pilietybės Kelknllnga 

04) VALANDŲ DAKIIO SAVAITĖJ
Atsišaukite

FOOTE BROS. GEAR 
AND MACHINE CORP.

4515 SO. WESTERN BLVD.

SHEAR MAN. TORCH MAN reika
lingi i Junk yaidų. Tiktai patyrę. 
I’aatovus darbas norinti nis diruti.
WEST EN1> PAPER STOCK CO. 

7336 W. Fullerton Avė.

REIKALINGAS
DIDELEI “LIFE INSURANCE” 

COMPANIJAI 

AGENTAS
TARPE 25 IR 35 METI.! AMŽIAUS 

MOKANTIS ABI LIETUVIŲ IR 
ANGLŲ KALBAS

DIRBTI LIETUVIŲ APGYVENTAM 
KRAŠTE

Pageidaujamas Vedęs 
Atsišaukite tarp 7:300 ir 9:30 vai. 

ryto sekančiai
MR. JOHN J. TROTTA 

Rm. 209 — 3959 Ogden Avė.

PARSIDUODA — 2 fletų namas, 
furniso ši'uma, atikas, belsmentas. 
SAVININKAS

2651 SO. TRUMBULL AVĖ.

P.YRDAVIMII

PARSIDUODA BIZNIO 
NUOSAVYBE 

7316 So. Rarine Avenue
FORECLOSURE - TURI PARDUOT 

2 aukštų mūrinis namas, garu
(steam) apšildomas, štoras su 4 gy
venimui kambariais užpakalyje ir 6 
kambarių fletas ant viršaus. “Beau- 
ty Shoppe" raudasi name. Namas 
kainavo $18,00(1. parduodamas už. 
tiktai $8,500. Savininkas apalima 
finansuoti paskolų. Atsišaukite se
kančiai:
1423 SO. PULASKI RD., ar pašau
kite telefonu LAWNDALE 5982.

PARSIDUODA — Gerai jsteigtas 
Degtinės (Liųuor Store) biznis, ku
ris dabar daro suvirš $4,n00 j mė
nesj biznio. Pašaukite telefonu —
CICERO 2884.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS reikalingos generali
niams dirbtuvėje darbams, pakavi
mui Ir tt.

LOO.->E-WILE3 BISCUIT CO. 
3659 So. A-hlan<l Avė.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
"FOLDERS" Ir "FEEDERS.”

BISMARCK HOTEL LAUKDRY 
Randolnh and We!ls

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO
RES — ‘'canvas" darbai; valdžios 
kontraktas; dienomis Ir naktimis 
shiftai; pastovūs darbai. Atsišaukite 
prie

HIBBARD-SPENCF.R-BARTI.ETT 
211 E. North YVater

SKELBKITES “DRAUGE’

Japonai nuskandino 
rusu laivu 
Rusai - japonai

(Atkelta iš 1 pusi.) 
kos submarinas ir tuo norė
ta su kiršinti sov. Rusiją su 
Japoniją.

Šiandie sovietų radio pa
reiškė, jog “ši versija nesu
tinka su faktais”.
Pastebėtas japonų 
subine rinas

Išsigelbėjusieji laivo jūri
ninkai, kurie pasiekė Harbi- 
ną, pranešė, jog tik laivui 
nuskendus į viršų iškilę du 
submarinai.

Rusijos radio paskelbė, 
jog “atrodo, kad Angarstroi 
nuskandino japonų submari
nas”. Kartu pažymima, kad 
laivą buvo sustabdę japonų 
karo laivai ir nulydėję į uo
stą inspekcijai.

Jr

J?

PIRKĖJAMS ATYDA! %
Ar esate gavę mūsų vėliausi VELTUI sąrašą 97 TIKRŲ 

real estate bargenų? Jei ne, tai galite gauti tik paprašant

Telefonuokite, rašykite ar asmeniškai atvykite į mūsų 
ofisą dėl šio VELTUI sąrašo bargenų ir būsite užtikrinti, 
kad šis sąrašas yra DIDŽIAUSIAS Cicero, Berwyn, River- 
side ir Lawndale-Crawford nuosavybių.

Visos tos 97 nuosavybės įtrauktos mūsų sąrašan — 
IŠSKIRTINAI, tokiu būdu sutaupinant Jums laiko ir pinigų.

Bet kuris iš mūsų septynių patjfrusių pardavėjų noriai 
Jums parodys be atlyginimo, be priedermių bet kurią nuo
savybę kurią mes turime pardavimui. Jie patarnaus grei
tai, simpatingai ir inteligentiškai. Ateikite ir pasikalbėkite 
dabar! Mūsų būdas real estate pardavime yra 1942 mados.

Phone 
CICERO 

453

2411
So. 52nd 
Avenue

J O H \ O

SYKORA
R E A L T O R

27 METAI REAL ESTATE BIZNYJE 
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

OFISO VALANDOS:— Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Penkta
dieniais, nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. Antradieniais, Ket
virtadieniais ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak 
Sekmadieniais atdara nuo l-mos iki 5 vai. po pietų.

^rr-r -■



šeštadienis, birž. 2T d., 1942 DIICOII 7
mės. Lai nei vienas nepasi
lieka nuo šie parengimo.

1 Laidotuvės
i rauskų. liuosnoriai įstojo į j Jono Dri k,Jrs mjrS
U. S. laivyną ir dabar ran- blrfelio ,g d birže.
dasi Great Lakęs stotyje. ,io 22 d si „ laiką

KAS GIRDEI WAUKEGAKE
Išrinkta Lietuvių 
Dienos valdyba

Laikytam bendram susi
rinkime birželio 21 d., ku
riame reprezentuota didžiu
ma draugijų, išrinkta Lietu-

Viešnia iš Californijos
Katarina Malinauskienė 

su dukterim Jeanette leidžia 
atostogas pas savo uošvį ir

Draugijų bendras 
piknikas

Racine. — Bendras Drau
gijų Komitetas ruošia pir
mą didelį pikniką sekmadie-

Willowbrook Sanitarium. Pa nį, birželio 28 d. miesto per
laidotas Šv. Jokūbo kapinė- ke, Pierce Woods. Vieta ran-
se.

vių Dienos ekzekutyvė vai- švogerį Mykolą Malinauską, 
dyba ir dalis įvairių komi- raštininką Lietuvių Audito-

Metinis choro piknikas
Įvyko birželio 14 d., Pet- 

rifying Springs parke. Da

biu skyrius šį sekmadienį 
dasi prie Pierce Blvd. ir Cle- ruošia išvažiavimą į Labda- 
veland Av. Plati, švari su vi- rių ūkį. Nereikia nei pasa- 
sais įrengimais; daug suolų, koti apie vietos gamtos gro-

IS CICEROS PADANGES
Nata parapijos •
ndllddl ■ Užtikriname, kad nesigailė

site praleidę sekmadienį su 
Tėvų Marijonų Bendradar Tėvų Marijonų bendradar

biais.

mo klubui už gražias išleis
tuves ir šaunias priimtuves. 
Jie stojo dirbti klubo labui 

(Nukelta į 8 pusi.)

WHOLESALE

stalų. Vaikams žaisti

rijos komisijos. K. Malinaus
kienė yra narė prelato Ma- 
ciejausko parapijos choro.

lyvavo ir klebonas ir vargo- sauso smėlio, č uožynės ir 
nininkas Pr. Bujanauskas ir sūpynės. Turėsime muzikan-sijų. Pirmininku išrinktas 

Alekas Jankauskas, vice pir
mininkais A. J. Sutkus, Vla
das Skirius, Jonas Jakutis,
Stasė Butkus ir Juozapas ^>aKerbė tėvus 
Gilbertas, rašt. G. P. Bukan
tis ir Emily Kačinskaitė, iž- 
din. Pr. Bujanauskas ir Ben.
Mačiulis. Baro komisijon:
Pranas Buksas, P. Leonai- 
tis ir Vincas Jakaitis. Prog
ramos — P. Bujanauskas ir 
Stan. Žylius. Sporto — P.
Dapkus, Jakutis ir Gilber
tas. Virtuvės — Stella But
kus ir Zuzana Martinaitie
nė. Kitos reikalingos komi-

parapijonų. Buvo įvairūs žai 
dimai ir pasilinksminimas. 
Vakarop vaišės. Prigėrę ty
ro oro, visi linksmai dainuo
dami grįžo namo.

Klebonas rekolekcijose 
Klebonas kun. Pr. Skrode-

tų. valgio ir gėrimo. Nuošir
džiai kviečiami visi vietos 
ir kaimynai lietuviai iš Ke
nosha ir Mihvaukee atva-

yra žį. Gražusis miškas, visi pa
togumai traukte traukia nu
vykti ir praleisti dienelę ty
rame ore.
Gera proga

Chicagos katalikų lietuvių

Tat, visi šį sekmadienį vy
kime į ruošiamą išvažiavimą 
Labdariui ūkyje.

, Lauksime! Rengėjai

Praeitas Pasaulinis Karas
iš R. R. Klubo pašaukė 46
vyrus. Iš jų tik vienas ne-

. .. .grįžo — Mikas Bačkis; da-
visuomenė didžiuojasi Lab- Iyvavo muzikaHam korpuse

LIQUOR
ĮSTAIGA

(‘žiojame
|M> vl-ą 
Cliivago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Birželio 21 d. šv. Vardo 
draugija, pagarbai gyvų ir 
mirusių tėvų “in corpore” 
dalyvavo bažnyčioj ir per
šv. Mišias priėmė šv. Komu- nis, MIC., dalyvavo TT. Ma
niją. Po visam buvo sureng- rijonų Kapituloje, Hinsdale, 
ti vieši pietūs draugijos kam Ilk, p'3 to atliko metines 8 
bariuose ir rodomi judamie- dienų rekolekcijas Marijonų 
ji paveikslai. , seminarijoje. Praeitą penk

tadienį sustiprėjęs dvasioje 
sugrįžo tęsti savo darbuotę. 

Kleboną tuo metu pava- 
Auditorijos komisija ir jų, davo kun. Jonas Šaulys, M.

Rengia išvažiavimą

Birželio 28 d. Lietuvių
sijos bus išrinktos vėliau.

Nutarta už įžangos tikie-' šeimos Deep Lake rezorte' I.C., Marianapolio kolegijos
tus skirti dovanų $100.00 Įrengia išvažiavimą.

20 metų, kaip susižadėjo
Vladus ir Ieva Špokai tai i S,'s"‘*s i5'> k"

vertės Defense Bonds. 
Padaryta graži pradžia

veikimo ir galima tikėtis di-

prof., kuris šiuo laiku yra 
atvykęs pas mus.

žiuoti į Racine į tą didžiulį darių ūkiu ir ypač ten sta- vVashington D C 
pikniką pasisvečiuoti. Lei- tomą seneliams prieglauda.

Per šį parengimą bus proga 
pamatyti, kas jau padaryta 

Į tokius parengimus atsi- Visko bus
lankius geriausia proga svei- Skyrius viską ruošia, kaa 
kai liuoslaikį praleisti su sa- atvykusieji galėtų kuo gra-, 
vo tautiečiais lietuviais pa- žiausiai praleisti dieną. Bus j 
buvoti, skambių dainų pa- visokiausių laimėjimų, val- 
dainuoti, pelkelę pašokti, gių, gėrimų ir kitko, 
daug juokų išgirsti. Tas;Nuoširdus kvietlmas 
žmogaus gyvenimą paįvairi ,

Skyrius pirmiausia nuošir
džiai kviečia visus Cicero 
parapijonus atvykti ir pa
remti savo parapiją. Toliau 
visa plačioji visuomenė kvie-

džiamos dovanos bus pini
gais, sūriais ir saldainiais.

na. Atvažiuokite visi lietu
viai birželio 28 dieną į pik
niką į Pierce Woods.

M. Kasparaitis

Iš karo tarnybos grįžę na
riai parodė didelio dėkingu-

N. RANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARU 0014

Draugyste Lietuvos Kareivių iš Cicero
turės savo

30-tą Metinį Pikniką
Sekmad., Birž. (June) 28 d. 1942

džiausios Lietuvių 
Vaukegane.
Linksma buvo

Šv. Baltramiejaus

Dienos buvo padarę: vienas kitą Praeitą savaitę seselės

neapleisti. Ta proga Kara- 
i šauskų name jų draugų bu-! 

choro vo surengtas surprizas pa- 
išvažiavime birželio 21 d. minėjimui 20 metų vedybi- 
Deep Lake rezorte. Dainuo- nio gyvenimo praeitą šešta-

mylėti ir iki grabo lentos ’ Pranciškietės išvyko į mo- 
tinišką namą Pittsburghe, 
poilsio ir atostogų.

Darbai parodo meilės jė
gą. (Goethe).

LIETUVIŲ LABDARIŲ NAUJOJOJ UKĖJ, 
123 St., Orland Park, III. ’

Kenoshoje tikrai malonu 
gyventi, ypač kai užeina va 
saros karštos dienos. Mies

tą, šokta, žaista ir gardžiai dienį, birž. 20 d. Sudėta daug ^as Pr*e Michigan ežero, tat 
Be nuoširdžių linkėjimų ir įteik- visuomet vėsus veplis pa-

WOLK STUDIO
1945 VVest 35* Street 

A t*

užkandžiais vaišintasi.
choristų buvo ir svečių: vi- ta daug dovanų. Ta pačia
karas kun. Alb. Kishkunas, Į proga pasveikinti Tarnas ir Kenoshiečių dėmesiui

Kasdieninio “Draugo” pre 
numerata kainuoja $6.00. Jū

kaip sumainė žiedelius.
Mykolas Gustas,

“Enrikas” ir kiti. Muziką Gertrūda Karašauskai, ku- 
šokiams patiekė veteranai rie švenčia 15 metų sukaktį,
muzikantai Juozapas Grik- 
šas ir Petras Norkus. Šei
mininkėmis, kurios skanių

Ųucia. XXX

sų apylinkėje oficialus agen
tas yra Viktoras Mandravic- 
kas. Jis priima prenumera-

Listen to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Teaturisg a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to 2 P. M. 
STATldN WHIP
IBM (Te* ef the Maly

AD\ a\( ET) PHOTOCRAPHY 

Lowesl l’OSSIItl.E l'KK fc.N
PHl.NF I AFAY U it ZM3

X
valgių pagamino, buvo Alice sekretorius Lietuvių Buda- tas. Jei kas nori prenume- 
Vaitekūnaitė, Ona Žylienė, vojimo ir Paskolos Bendro- ratą siųsti per paštą, pata- 
Antanina Bačkienė ir Anelė vės per špokų-Karašauskų
Bakšiūtė, gi troškulį rami
no Pranas ir Stanis Akuse- 
vičiai.
Įstojo į laivyną

Alfonsas Kapturauskas, 
sūnus ilgamečių gyventojų 
Prano ir Eleanoros Kaptu-

paminėjimą, irgi buvo apdo
vanotas — dėže špilkų, ku
rios jam bus reikalingos, nes 
praeitą savaitę garnys ap-

riame siųsti bankų “Cash- 
ier’s check” arba “Money 
Order” bei “Railvvay express 
check”.

Racino žmonės taip pat

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pi r 
Jiog rO81&e su mo 
dernlfilcoD>ts uilai 
domia lr Hollywoo< 
ftvteaoral* Darba, 
Garantuotas.

DIDELIS Ifil’AKDAM.MAS MI SV 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA*

UNIV INSTRUMENTŲ. 
PAŠINAI DOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEIŠPARDUOTI
TUBO«* CLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAPHONES, KLO
TES su "engęs” — $85.00. $37.50, 
$45.00 Ir $75.00. Visi garuntuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GITTARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMITKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $3.50. $12.50 iki $35.011.
STRIUNINIAI BASAI — $li0.o0, 
$1 25.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGAI.AS — $12.00. SMIČE-
LAI 8MPIKOM8, STRIKNINI- 
NI.AiMK BASAMS,
CELLO — $1.50,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrSmlnėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS-$ 18.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. PĖDAIS,
HI BOYS, CYMBOLS, DRPM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clame
tams, Trlūboms. Saxaphones, 
Smuikams Ir Gultarams. 

GOLDRTEIN’S Mt’SIC SHOP 
n 14 Mairvell St., Chleajro.

VIOLAS Ir 
$3.00, $5.00,

dovanojo jį sūnum. Motina gali pasinaudoti V. Mandna-
Veronika ir sūnus, šv. Te
resės ligoninėj jaučiasi ge
rai. » Enrikas

vieko patarnavimu, nes jis 
dažnai nuvažiuoja į Racine. i

Administratorius :

420 W. 63rd Street
TeLt Bhmlo - EN(Hewood MM 

Bo.1 r ENGlewood 5M0

YUSCONSINO lietuviu žinios

Vieta visiems žinoma. Įžanga visiems veltui, bet jei 
įkas norės laimėt tris apsaugos bonus ir tris $5.00 
cash, tai įsigykite tikietų, 10 centų vienas.

Kaip į tą pikniką dasigauti? Kas neturit savo au- 
tomobiliaus, ateikite prie Liuosybės svetainės 10 ir 
pirmą vai., komitetas parūpins transportaciją.

J

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
VVashers — Mangels — and 

Stovės.
Nationally advertised items.

Nutarta, kad klebonas su 
komitetu atlankytų visus pa
rapijonus ir parinktų aukų 

Ryt dieną po sumos įvyks tam tikslui. Kas norės, gali 
Šv. Benedikto dr-jos susirin- savo auką atnešti ir klebo- 
kimas. Po piet 3 vai. Treti- nijon.

Kenoshos Kronika
SuMtrinkimai

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

J

ninkai laikys savo susirin
kimą.
Ekstra parapijos
susirinkimas

Įvyko birželio 14 d. kas 
link nupirkimo sklypo že
mės šalia klebonijos. Vien
balsiai nutarta tą žemę nu
pirkti ir padaryti piknikams 
vietą ir vaikams žaismavie- 
tę. Sklypas kainuoja $2,000.

Parapijos šventė

Po paskutinių Mišių šv. 
12:30 vai. parapijos salėje 
bus bankietas pagerbimui 
Petrų, Antanų, Jonų ir Vla
dų. Popiet, ant parapijos 
nuosavybės, įvyks piknikas, 
kur visi galės gražiai laiką 
praleisti. Kas norės, galės 
savo auką suteikti pirkimui 
naujos žemės. Visi parapijo-

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

PEOPLFS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS? 

Del geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

“HEALTH SHOES.” Padui- 
kaitėa dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

Pailginimas 
ar paplatinimas 

189 NO. LA SALLE ST.

Keli parapijonai jau paau- nai kviečiami dalyvauti pie 
kojo tam tikslui po $100.00, tuose ir piknike. Pelnas ski- 
kiti po $50.00 ir kiti po $25. riamas ištaisymui naujos že-

J ■ '
Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

į šią Modernišką Lietuviu Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI

Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Mnnnnge ir Movementa.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIKgbiia 9193 

A. E. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St.,.. Kamp. Paulina St.
MASSACC

J?

BATŲ 20c

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LUITU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

F1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vlenintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehill 2242
BooKoo

r\ A p Ą p Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L'/AD/via Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO»
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 

,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TEKIJOLĄ. Dėl garažų, porėlų, viš- 
ky, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap- 

draudos mes tarime dldžiausį atsargos fondą viaoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSTT. OF CHICAGOi

Jastin Maeklenich, Pres. and Mgr.
4192 ARCnER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

>.-VaA-

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

Daily S A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.
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Nekalto Prasid. Svenč Panelės Parapijos Brighton Park,

VASARINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Birželio Vytauto Parke

VISOKIŲ LINKSMYBIŲ
IR SMAGUMŲ

VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
DAINŲ — ŽAISLŲ

Brightonparkiečiai yra gerai pasižymėję surengime ypatingai Nuoširdžiai kviečiame visus į Mūsų Rengiamą Didžiausį, Sma
giausi ir Linksmiausį PIKNIKĄ.

Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas

ŠOKIAMS GRAŽIAI GRIEŠ 
DIDELĖ IR GERA

JAUNIMO MĖGIAMA 
ORKESTRĄ

________________________

Linksmų ir Smagių Piknikų. Šį PIKNIKĄ ruošiamės 
DIDŽIAUSI IR SMAGIAUSI iš visų.

surengti

Patrijotiška šeima 
broliai yra karo
Trys broliai Kunickai, 

Vaclovas, Česlovas ir Ernes
tas, kurių tėvas Antanas 
Kunickas gyvena po num. 
2134 West 23 place, Chica
goj, karo tarnyboje.

Pirmiausiai Ernestas sa
vanoriu įstojo karo tarny
bon — “merchant marine”. 
Paskui drafto keliu pašauk
tas Vaclovas. Jis yra avia
cijos korpuse. Pagaliau 
Česlovas įstojo savanoriu ir 
vakar, birželio 26 d., išvyko 
į Nevv Yorką “merchant

Cicero žinios
(Atkelta iš 7 pusi.)

ir jų pastangos davė gra
žius vaisius. Klubas įgijo 
gražaus turto, didelį skaičių 
narių ir pagarsėjo visoj a- 
pylinkėj. Iš visų pašauktų 
karo tarnybon 46 vyrų, tik 
vienas, Jurgis Marazas, čia 
gimęs ir augęs, ėjo pirminin
ko pareigas. O kiti visi at
vykę iš Lietuvos, bet tapę 
šios šalies piliečiais.

Subirėjo carų, kaizerių 
sostai. Keletas mažų tautų 
atgavo laisvę, jų tarpe ir 
mūsų gimtinė, Lietuva. Ver
gijos retežiai trūko.

O šiandie ką matom. Vis
kas dingo. Karas baisus, pra 
gaištingas siaučia visam pa
sauly. Ir mūsų jaunuoliaii >
jau kaujasi. Skaudžiai pa
liestas ir Raudonos Rožės 
Pašalpos Klubas, iš kurio 
karo tarnybon pašaukta 19 
narių.

Draugystė Lietuvos Ka
reivių šį sekmadienį turės 
metinį pikniką Labdarių ū- 
ky. Kareiviai ir jų draugai 
pirmą kartą čia susirinks ir 
linksmai dieną praleis. Frdnk 
Zajauskas, 1444 S. 51 Avė., 
aukoja bačką alaus su ma
garyčiomis. F. Zajauskas už
laiko Truck Drivers Inn ir 
vartoja Garden City alų. D.

trys lietuviai

marine” mokyklon. Ernes
tas ir Česlovas yra dvynai 
ir abudu pasirinko vieną tą 
pačią tarnybos šaką. Su tė
vu namie pasiliko ketvirta
sis sūnus Antanas. Motina 
praeitais metais mirė. Ir dė 
kui Dievui, sako, namie li
kęs sūnus. Nes ji būtų dau
giausia širdperšos turėjusi, 
kai jos trys sūnus išėjo ka- 
ran.

Reikia tvirtai tikėti, kad 
nugalėjus priešą jie iš kovų 
laukų grįš podraug su ki
tais padabinti didvyrių vai
nikais.

Kunickai yra pavyzdinga 
lietuvių katalikų šeima. Tar 
nyboje esantiems broliams 
ir Dievas padės.

Pikniko nebus 
liepos 28 dieną

Draugijos Palaimintos Lie 
tuvos nariai rengėsi prie pik
niko šį sekmadienį. Buvo iš
rinkti darbininkai ir pasam
dyta šeimininkės.

Bet komisijai ir valdybai 
teko sužinoti, kad dėl įvy
kusios klaidos, piknikas ne
galės įvykti.

Nariai susirinkime, kuris 
įvyks liepos 8 d., galės nu
spręsti: rengti pikniką šiais 
metais, ar ne. Visi nariai tu
ri dalyvauti šiame susirin
kime Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Raštininkė

Buvęs komunistas 
neteko pozicijos

Civilinės tarnybos darbi
ninkas Harold P. Spearin, 
kurs turėjo laikiną poziciją 
armijos signaliniam korpu
se 6-joj kariuomenės korpu
so srity, pašalintas iš pozici 
jos. Nes patirta, kad jis se
niau priklausė komunistų 
partijai.

Piknikas West Sidėje
Sekmadienį, birželio 28 d. 

pirmutinis piknikas šią va
sarą rengiamas sąjungiečių 
55-tos kuopos parapijos ‘Rū
tos’ darže. Pelną kuopa ski
ria pusiau su parapija. Bus 
visokių pasilinksminimų: šo
kiai, “bingo” ir užkandžiai. 
Sąjungietės pažadėjo gerų 
dovanų “bingo” žaidimui. Vi
si bus patenkinti. Komisija 
kviečia visus parapijonus at
silankyti ir praleisti vakarą 
su sąjungietėmis. Pradžia 7 
valandą vakare. Komisija

Kviečiame visus 
northsaidiečius

Vietinio politikos klubo 
piknikas įvyks rytoj, 28 d. 
birželio parapijos darže. Nuo 
širdžiai kviečiame visus 
northsaidiečius. Kas atsilan
kys, turės malonų laiką be
silinksminant su klūbiečiiuis.

Piknikas prasidės apie 1 
vai. popiet ir tęsis iki vėlu
mos. Į pikniką žadėjo atsi
lankyti ir vietos politikierių. 
Yra gauta dovanų klubo var
du. Įžangos nebus. Visus 
kviečiam atsilankyti ir pa
remti klubą. Klūbietis

Mergaičių gėdintojas 
nuteistas kalėti

Joseph Grasser, 54 m. 
amž., už trijų mergaičių iš
gėdinamą teismo nuteistas 
kalėti po 10 metų už kiek
vieną mergaitę.

Bylos metu išaiškinta, 
kad Grasser 1917 metais bu 
vo kalėjimu baustai už vie
nos mergaitės išgėdinimą.

"Bridgeport homes" 
bus vardas

Ties Lituanica avė. ir 31 
gatve vykdomas karo “hou- 
sing” projektas, kurs atsieis 
795,700 dolerių. Šiam vy
riausybės projektui paskir
tas vardas. Vadinsis “Bri
dgeport homes”.

Policija ieško dviejų 
moterų žudikų

Šiomis dienomis rastos 
nužudytos dvi moterys: vie
na Chicagos šiauriniam prie 
miestyje Highland Park, ki
ta Waukegane. Policija ener 
gingai ieško žudikų.

Highland Parke naktį na
muose užpulta, apsvaiginta, 
į artimą miškelį nutempta 
ir tenai pribaigta Miss Altą 
Fulkerson, 36 m. amž., 656 
Michigan avė. Jinai gyveno 
su tėvais. Užpuolimas at
liktas jos tėvams nesant na
mie. Namų antrojo aukšto 
kambary gyveno su žmona 
Fort Sheridano puskarinin
kis Chester Lewis, kurs vos 
prieš dešimtį dienų buvo su 
situokęs. Jis sako naktį gir 
dėjęs kažkokį trumpą riks
mą ir beldimąsi apačioje, 
bet tuo nesidomėjęs.

Waukegane piktadarių 
auka yra Miss Anna Larson, 
24 m. amž., kuri taip pat gy 
venusi su tėvais. Ji išėjusi 
iš namų kokio tai jos pažįs
tamo vyro lydima. Paskui ji 
nai matyta su kokiu tai uni 
formuotu vyru vienam ta- 
verne. Už miesto šalia vie
no kelio rasta primušta. Mi 
rė ligoninėje.

i Kviečiam į mūs pikniką
SLRKA 33 kp., Roselan

dė, rengia, išvažiavimu į 
Labdarių ūkį birželio (June) 
28 d. Visi Susivienymo na
riai kviečiami atsilankyti. 
Trokas išvažiuos 2 vai. po 
pietų. Trokas stovės prie 
bažnyčios.

Palaimintos Lietuvos drau 
gijos piknikas, kuris pirmiau 
buvo pranešta, kad įvyks 
birželio 28 d., atšauktas dėl 
tam tikrų priežasčių. Taigi 
visi nariai galėsite važiuoti 
į kitų draugijų rengiamus 
išvažiavimus tą dieną. Susi
rinkime bus pranešta apie 
atsitikusį įvykį, taigi visi 
dalyvaukite susirinkime lie
pos 8 d. Chicagos Liet. Audi
torijoj. Lucille Dagis, rašt.

X Šiandie šv. Vladislovo, 
vardadienis visų Vladų-Vla- 
dislovų, iš kurių plačiausiai 
žinomas marijonas brolis 
Vladas Cibulskis, vienas žy
miausių katalikiškos spau
dos platintojų. Jį, kaip ir 
kun. Urbą, Dievo Apvaizdos 
parapijos vikarą, ir visus 
Vladus nuoširdžiai sveikina
me.

X Dr. S. Biežis su žmona 
šiandie išvyksta į Pitts- 
burgh, Pa. Pirmadienį pra
sideda seimas SLA, kurio dr. 
Biežis yra vyriausias dak- 
taras-kvotėjas. šia proga 
reikia pažymėti, kad rinki
muose referendumu dr. Bie
žis gavo absoliučią balsų di
džiumą, ko iki šiol nėra ga
vęs ne tik joks seniau dak- 
taras-kvotėjas, bet ir nei 
vienas SLA centro valdybos 
narys.

X Telegrama iš Sibiro — 
Barnaulo Juozas Beisa (gal 
būt, Dausa?) prašo atsiliep
ti Petrą Mikolėną, gyv. Chi- 
oagoje. Petras Mikolėnas 
prašomas susisiekti su kun. 
Prunskiu Šv. Jurgio parapi
jos klebonijoj.

X Kun. Vlado Urbos, Die
vo Apvaizdos parapijos var
dadienio proga, parapijonai 
užprašė sudėtines šv. Mišias, 
kurios bus atlaikytos sek
madienį, birželio 28 d. 7:30 
vai. ryto. Parapijonai pra
šomi atsilankyti ir pasimels
ti jo intencija.

X Dievo Apvaizdos para
pija pilnai pasiruošus prie 

' savo didelio pikniko, įvyks
tančio šeštadienį, birželio 
27 d. Vytauto parke. Pikni
ke žada skaitlingai dalyvaiu- 

: ti ir buvę aštuoniolikiečiai 
Į dabar gyveną kitose koloni- 
! jose.

X Aldona Sakalaite, duk
tė Igno ir Sofijos Sakalų, 
2317 So. Hoyne Avė., sek
madienį išvyksta į Port 
Monmouth, N. J., kur pa
kviesta į U. S. valdžios ka
ro laboratoriją. Ji šįmet bai
gė Mundelein kolegiją. Stu
dijavo chemiją.

X Mikas Povilonis, kurs, 
kaip vakar pranešta, buvo 
susižeidęs, yra Southtown 
ligoninėje, 5701 So. Wood 
gat., kur po operacijos ilsi
si.

X Ed. černauskas, Šv. An 
tanoi parapijos, Cicero, ko
miteto narys šiandie susi
tuoks su Aldona Markuckai- 
te. Šliūbas bus 2:30 vai. po
piet Šv. Antano bažnyčioje.

X Izabelė Juozauskaitė, 
buv. Aušros Vartų parapijos 
choro narė, šiandie išteka 
už šemetulskio. šliūbas bus 
5 vai. popiet Aušros Vartų 
bažnyčioj.

X Iš South End Chicago 
dalies (drafto bordo 16 ra
jono) birželio 30 d. išvyks 
į kariuomenę didelis būrys i 
jaunuolių, kurių tarpe ir šie 
lietuviai: Stanley P. Petrai
tis, 415 E. 144, Dolton; John 
J. Kubis, 22 E. 103 St.; Mi- 
chael Kirkus, 131 E. 104 PI.;! 
Walter F. Gachus, 117 E. 
104 PI. ir Tony W. Wana- 
gas, 10408 Indiana Avė.

X Fenger High School 
I1942 m. laidoj tarpe 516 bai
gusiųjų yra keliolika ir aiš
kių lietuvių pavardžių, bū
tent: Lucille R. Bilas, Jose- 
phine S. Buchus, Agnės A. 
Butkus, Josephine Lehavicz, 
Chester Markievicz, Edward 
J. Matchus, Doris Minicus, 
Helen Muszkiewicz, Helen 
Olszevski, Eleanor Pazarski, 
Michael Jacus, Peter J. Kal
ias, Sylvester Kapočius, An- 
toinette Kazlauskas, Gene- 
vieve Kirkus, Peter P. Ru
binas, Catherine Sartoris, 
Bernice Urban, Ruth Yus- 
cavage, Anna Yusko, Anne 
Žilis, David J. Žilis. 
SKAITYKITE •‘DRAUGĄ”

RADIO
Budriko nedėlinė radio 

programa bus nedėlios va
kare 9-tą valandą iš WCFL, 
1000-K radio stoties. Kvie
čiami pasiklausyti Onos Juo
zaitienės, Antano čiapo ir 
kitų artistų, taipgi didžiu
lės radio orkestros. Leidė
jai — Juozo Budriko krau
tuvė, 3241 ir 3409 S. Hals
ted Street. Pranešėjas

Susirinkimai
So. Chicago. — Pranešu, 

kad draugijos Saldžiausios 
Širdies Jėzaus pusmetinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, birželio 28 d., tuojau 
po sumos šv. Juozapo parap. 
svetainėje. Visi draugijos 
nariai malonėkite atsilanky
ti į susirinkimą. Nariai pa
silikę su mokesčiais prašo
mi užsimokėti, nes nebus 
draugijos susirinkimo per 
liepos ir rugpiūčio mėnesius. 
Ateidami į susirinkimą pra
šomi atsivesti ir naujų na
rių.

Pirm. Jonas Sucilla
Rašt. O. Kalzanauskienė

Marųuette Park. — Liet. 
Am. Piliečių Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, birželio 28 d. 2 vai. 
po pietų parapijos svetainėj. 
Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į susirinkimą.

Valdyba

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa lai
kys susirinkimą sekmadienį, 
birželio 28 d. parapijos sve
tainėje 2 valandą po pietų. 
Visi labdarybės nariai ir na
rės kviečiami laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstyti. Valdyba

Dr-ja šv. Elzbietos mote
ry ir mergaičių Town of 
Lake laikys susirinkimą bir
želio 28 d. 2 vai. popiet šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje. 
Narių atsilankymas yra pa
geidaujamas, nes liepos, rug
piūčio ir rugsėjo mėnesiais 
nebus susirinkimų. Valdyba

Įvyks Šeštadienį, Birželio (June) 11 dieną, 1942 m.
PIKNIKĄ RENGIA VISOS DRAUGIJOS

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS

VYTAUTO PARKE
115-tos gatvės, tarpe ...........................Crawford ir Cicero Avė.

ŠOKIAI — ŽAIDIMAI — PASILINKSMINIMAS
Įžanga..............................25c - Prasidės nuo Pietų


