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Sužalota 
aerodromo 
įrengimai

WASHINGTON, birž. 29 
d.—Laivynas šiandie paskel
bė, jog Jungtinių Valstybių 
bombanešiai atakavo japonų 
okupuotą Wake salą Pacifi
ke pereitą šeštadienį.

Laivyno kom u n i k a t a s 
skelbia:

“Centrinip Pacifiko apy
linkė:

“1. U.S. bombanešiai ata- 
“Fireworksų” dabar nei kavo japonų okupuotą Wake

nedaroma. Visa tos pramo- salą birželio 27 d.
nės medžiaga ir įmonės var- “2. Esant patogioms oro
tojamos karo reikalams. sąlygoms mūsų orlaiviai,

Be to šiemet Liepos Ket- atakavę grupėj, sužalojo ne
virtosios tradiciniu žaidimu rodromą ir įvairius pakraš- 
galėtų pasinaudoti Ameri- čių įrengimus.
kos priešai sukelti suiru-; “3. Priešo priešorlaiviniai
tems, sabotažams atlikti ir pabūklai ir orlaivių apsauga 
t.t. i buvo silpna ir, nors vienas

• bombanešis menkai nuken
tėjo atakoje, visi mūsų or-Amerikos šviesuomenei, ... . . .. ,,laiviai saugiai sugrįžo.jau senai buvo pripažinus,

kad tas barbariškas papro- NJSkdndinO (feŠilTlS 
tys yra naikintinas ir kovo- , 
jo prieš jį. Bet kad jam ga- japonų laivų 
lą padaryti, tai reikėjo pa
saulinio karo.

Liepos Ketvirtoji jau čia Į 
pat, o tradicinių šaudymų 
dar negirdime, šiemet to ir 
negirdėaime. Kitais metais 
tas barbariškas žaidimas 
pradėdavo ramius žmones 
erzyti jau birželio mėnesio 
pradžioje, šiemet to nebus 
nei pačioje Liepos Ketvirto
je. Tą nervus ardantį papro
tį uždraudė Washingtono 
vyriausybė. Mat dabar už
tektinai šaudymų karo fron
tuose. Tai nors naminiame 
fronte ramu.

Vienas iš palikimų ano 
karo buvo svaigalų prohibi- 
cija (draudimas). Šio karo 
palikimas bus Liepos Ket
virtosios šaudymų prohibi- 
cija. Ana prohibicija davė 
progos išsivystyti baisiai 
“bootlegerystei” ir “munšai-j 
no” pramonei. Pažiūrėsime, 
kas atsitiks su šio karo pro
hibicija.

transporto laivas.
Laivų ekskursijoms jau Hyig0 nuskandinta 

nebegalima gauti. Trokai ir deiimtg jgponų Ne<>
busai piknikams jau aunkiai {icialiai ap3kaiauojan)a, jog 
begaunami. Automobiliai re- -jose kovoae 18 jg.
tėja, arkliai daugėja. Dau- ponų
gelio daiktų jau nebeišdir- .. , , v .-
binėjama. Gyvenimo ratas NdCIČH fTUZUQ6 OZ 
tarsi atgal pasuko. Gal ne
trukus, žinomos lietuviškos 
dainos žodžius pakeitę, ši
taip galėsime uždainuoti:

Sugrįžo, sugrįžo,
Seni laikai sugrįžo, sugrį

žo;
Tartum naujų nebuvo, 

nebuvo.

bar savo prašymus padidi-; joj, kur rkndasi gazolino 
no, kai naciai juos ėmė la-) versmės. Anglai tada neatsi- 
biau spausti. laikytų ir Viduržeminėse jū-

» rose. Vokiečiai imtų žygiuoti
Kai dabar naciai įsiveržė iš pietų į Kaukazą. Patrau- 

į Egiptą, tai ir susidarė nau-Į ktų į savo pusę Turkiją, 
jas frontas. Amerikai ir An- - Atsidarytų proga susisiekti 
glijai šiuo tarpu nėra nieko su Japonija.
svarbesnio, kai atsilaikyti •
Egipte ir nustumti atgal na- Šitokių galimybių akyvaiz
cius. Jei Egiptas kristų, tai 
užsidarytų Suezo kanalas, 
neatsilaikytų anglai Pales
tinoj, Sirijoj, Mesopotami-

3c a Copy

Bombardavo Japonus Wake Saloj
Churchillas stebi

PEARL HARBOR, birž. 
29 d. — Galutinieji laivyno 
pranešimai skelbia, jog Mid- 
way kovose nuskandinta ja
ponų orlaivių vežiotojas 
Akagi, 26,900 tonų; orlaivių 
vežiotojas Kaga, 26,900 to
nų; orlaivių vežiotojas So- 
ryu, 10,500 tonų; orlaivių 
vežiotojas Kiryu, 10,050 to
nų; du sunkieji kruzeriai, 
gal būt, 8,500 tonų Mikuna 
ir 8,500 tonų Mogami; trys 
destrojeriai ir krovinių ar

graikus Kretoje
LONDONAS, birž. 29d.— 

Graikijos vyriausybės atsto
vas Londone pareiškė, jog 
Kretos saloje naciai sušaudė 
62 graikus, kurie buvo kal
tinami sabotažu.

Graikų atstovai pareiškė, 
jog paskutiniuoju laiku vo-

Maskvos viešpačiai jau kiečiai išgabeną Vokietijon 
nuo senai tiesiog verkdami ištiso kaimo vyrus privers- 
prašo Anglijos ir Amerikos tiniems darbams, 
atidaryti antrą frontą. Da- -

doje, rodos, nei sapnuoti ne
galima apie kokį nors kitą 
frontą. Bet Maskvos ponai 
savo prašymus tebekartoja.

(‘^Draugas" Acine telephoto t
Kremtančiam piršto nagą ministrui pirmininkui Churchilliui gen. George Marshall 

(kairėje) ir karo sekretorius Henry Stimson aiškina U. S. armijos parašiutininkų man
kštą per įvykusią demonstraciją Port Jackson, N. C. (Passed by War Department).

Maršalas Rommelis užėmė 
Mersa Matruh tvirtovę

Tik 175 mylios iki Aleksandrijos

KAIRO, birž. 29d.—Britai skelbia, jog Matruh apylin- 
šiandie paskelbė, jog jų ka- kėse verda arši kova.
riuomenė Egipte pasitraukė 
iš Matruh, 175 mylios į va
karus nuo Aleksandrijos.

KAIRO, birž. 29d._Anks
tesnieji britų pranešimai

Atakavo Gibraltarą k
GIBRALTARAS, birž. 29 

d.—Trys ašies orlaiviai šian 
die atakavo Gibraltarą. Jie 
numetė tik kelias bombas, 
kurios nepadarė nuostolių. 
Taip pat nepranešta apie
gyvybės aukas.

(Vokietijos radio paskel-• Bombardavo Aleksandriją.

bė, jog atakos metu sunai 
kinta keletas orlaivių. Mad
rido pranešimai, paskelbti 
Berlyne, sako, jog 14 preky
binių laivų su amunicijos 
kroviniais ir maistu atvyko 
Gibraltaran ir sustojo uoste 
šalia trijų kruzerių ir šešių 
destrojerių).

Japonai koncentruoja 
jėgas puolimui

CHUNGKINGAS, birž. 29 
d.—Galingos japonų pajėgos 
koncentruojasi prie Chekian 
go ir Kiangsi geležinkelio, 
kad jo užėmimu būtų galima 
išlyginti nuostolius netekus 
Linhsien, invazijos bazės 
šiaurinėj Honan provincijoj. 
Kinijos žinių agentūra pas
kelbė, jog kovose į tryliką 
dienų esą nukauta virš 5,500 
japonų.

Tuo tarpu pranešimai skel 
bia, jog kinų kariuomenei 
žymiai padeda vis didėjan
čios Kinijos aviacijos pajė
gos, kurios pereitą savaitę 
rytinėj Kiangsi provincijos 
daly j padarė japonams dide
lių nuostolių.

Berlynas ir Roma paskel
bė, jog Matruh paimta ir 
suimta 6,000 britų kariuo
menės.
Amerikos Aviacija.

Frontan pasiųsta didelis 
skaičius naujai gautų orlai
vių, kurių tarpe aktyviai da
lyvauja ir Jungtinių Valsty
bių aviacija.

Kovose daugiausia daly
vauja tankai ir artilemja. 
Naktis iš šeštadienio į sek
madienį buvo labai šviesi ir 
kovos vyko visą naktį be 
pertrūkio.

Ašies aviacija pravedė šį 
rytą atakas Aleksandrijos 
apylinkėje. Egipto vyriausy
bė paskelbė, jog numesta 
maža bombų ir nuostoliai 
esą menki.

Tuo tarpu britai bombar
davo ašies kariuomenės ei
les ir tankus ir britų lakū
nai dalyvavo fronto linijų 
atakose tuo palengvindami 
kariuomenės kovas.

Atrodo, jog vokiečiai iš
traukė žymias savo aviaci
jos pajėgas iš Europos, kad 
greičiau užbaigtų kovas Af
rikoje.

FBI sučiupo 70 
vokiečiu stovykloj

BUTLER, N. J., birž. 29d.
----- Penkiolika federalio in-
vestigiacijos biuro agentų 
vakar vėlai padarė kratą 
Amerikos vokiečių poilsio 
stovykloj Bloomingdale, N. 
J.

Stovykloje buvo apie 70 
asmenų, kurių 16 svetimša
liai. Keturi svetimšaliai su
imti.

Kinijai esą reikalinga 
500 bombanešių

SIDNEY, Australija, birž. 
29 d. — Kinijos kariuomenės 
atstovas gen. MacArthur 
štabe pareiškė, jog Kinijai 
labiausiai trūksta orlaivių— 
bent 560 bombanešių ir ly
dimųjų kovos orlaivių.

“Tegul Anglija ir Amerika 
suteikia mums juos ir jūs 
pastebėsit pasikeitimą pri
slėgtoj Kinijoj,” pareiškė 
jis.

Beto, šalia orlaivių, Kini
jai reikią ir lakūnų, nes ne
žiūrint kasdien augančio ki
nų lakūnų skaičiaus, dar nė
ra užtenkamai Kinijoje la
kūnų.

Bombardavo japonu 
bazes N. Gvinėjoj

Sąjungininkų štabas Aus* 
tralijoj, birž. 29d.—Paskelb
ta, jog sąjungininkų aviaci
ja per keletą valandų ataka
vo japonų okupuotas bazes 
Lae ir Salamaua, Naujojoj 
Gvinėjoj.

Gen. MacArthur štabo ko
munikatas pareiškė, jog ata
ka buvusi silpna, bet pratę
sta ir pažymima, jog tai vie
na ilgiausiai nusitęussių 
atakų.

Karo buletenis taip pat 
paskelbė apie ataką Tulagi 
prielankoj, Solomon salose, 
bet smulkmenos nepaskelb
ta.

Europoj žuvo 
1,000,000 žydu

LONDONAS, birž. 29d.— 
Žydų pasaulinio kongreso 
dalinys Londone šiandie ap
skaičiavo, kad vokiečių oku
puotuose Europos kraštuose 
nužudyta ar mirė nuo bado 
viri. 1,000,000 žydų.

Pareigūnai pareiškia, jog 
700,000 žydų žuvo Lenki j o-

Naciai skubiai planuoja Lietuvą 
kolonizuoti vokiečiais

Lietuviams neleidžia grįžti Lietuvon.
Bausmės už elektros vartojimg.

LISABONA, birž. 29 d.—, kolonizaciją, šiems nacių 
Iš okupuotosios Lietuvos planams netiesioginiai žy- 
gaunamos žinios duoda su-! miai padėjo ir ankstesnioji 
prasti, Jog naciai planuoja bolševikų okupacija, 
netrukus pradėti planingą
ir suintensyvintą Lietuvos

Prasidėjo nacių 
nauja ofensyva

MASKVA, birž. 29 d. —
Rusai šiandie paskelbė, jog 
naciai pradėjo naujas ir 
smarkias atakas Kursko apy 
linkėję, kai tuo pačiu laiku 
į pietus nuo Charkovo, Kup- 
janskos ir Sevastopolio da
lyse tebevyksta aršios ko
vos.

Taip pat ir Leningrado 
fronte prasidėjusios naujos 
kovos, bet jos, palyginus su 
kovomis prie Kursko ir Se
vastopolio, yra menkos.
Svarbioji Ofensyva.

Ofensy vą prie Kursko,
280 mylių į pietus nuo Mas
kvos, vokiečiai pradėjo va
kar, bet iki šiol žinių apie 
ją maža.

Londono kariniai komen
tatoriai pareiškė, jog su 
Kursko atakomis “prasidėjo 
svarbioji vokiečių ofensy
va.” Jie pareiškia, jog sun
kiausiai atakos jaučiamos 
Kursko ir Charkovo fron
tuose ir jog naciai veržiasi 
Dono ir Stalingrado linkui.

Pranešimai iš Sevastopo
lio skelbia, jog kovos tebe- 
vykstančios į šiaurryčius 
nuo tvirtovės, kuriose vo>- 
kiečiai pasiuntę keletą pės
tininkų divizijų.

Pereitos savaitės pabaigo
je vienoje kovoje rusai nu- nepristatys nustatyto kiekio
kovę 1,500 vokiečių.

Pratęsė gumos 
rinkimo vają

WASHINGTON, birž. 29 
d.—Prezidentas Rooseveltas 
šiandie dar pratęsė senos 
gumos rinkimo vajų dešim
čiai dienų, nes iki šiol tesu
rinkta tik 219,000 tonų gu
mos.

Sekr. Ickes pareiškė, jog 
gumos rinkimas nepavykęs 
dėl to, kad esą asmenį;, ku
rie nenori su guma persis
kirti tikėdamiesi galėsią ją 
vėliau sunaudoti. Tokių as
menų esą ir valstybės parei
gūnų tarpe.

je ir Lietuvoje ir . 125,000 
Rumunijoj. Kiti žydai žuvę 
kitose okupuotose valstybė
se.

VoL XXVI

Anksčiau buvo gauta ži
nių, jog Vokietijos įstaigos 
rengiasi grąžinti Lietuvon 
tuos Lietuvos gyventojus, 
kurie 1941 m. pradžioje, ru
sų okupacijos, metu, išvyko 
į Vokietiją kaipo repatrian
tai. Tokių iš Lietuvos išvy
kusių žmonių priskaitoma 
53,000. Tačiau 35,000 repat
riantų sudaro lietuviai, ku
rie anuo metu užsirašė vo
kiečiais.
Lietuviams Neleis Griįžti.

Paskutiniosios žinios skel
bia, jog Vokietijos įstaigos 
rengiasi grąžinti Lietuvon 
tiktai tikruosius iš Lietuvos 
kilusius vokiečius. Tikriems 
lietuviams savo kraštaji ne
bus leista grįžti. Reikia ma
nyti, kad jų vieton bus pa
siųsta vokiečiai kolonistai.

Koks likimas laukia pabė 
gūsių Vokietijon lietuvių— 
nežinoma.
Baudžia už Elektros 
Vartojimą.

Nacių kontroliuojama Lie
tuvos spauda praneša, jog 
iki šiol Vilniuje nubausta 
782 asmenys, kurie suvarto
ję daugiau elektros, nekaip 
jiems buvo leista. Ir ateityje 
tokius elektros “eikvotojus” 
vokiečių teismai griežtai 
bausią. Bausmės spaudoje 
neskelbiamos.

Toji pati spauda taip pat 
paskelbė Šiaulių srities na
cių komisaro pareiškimą 
Telšiuose, kur pabrėžęs, kad 
prieš tuos ūkininkus, kurie

maisto ir kurie pardavinės 
savo produktus mainų ir 
“juodojoj” prekyboj būsią 
imtasi “griežčiausių priemo
nių.”

"Draugo" raštinės 
ralandos

Pradedant liepos 1 d., 
1942 m. raštinė bus atda
ra nuo 8 vai. ryto Ud 7:30 
vai. vakare kasdien, šeš
tadieniais nuo 8 vai. ryto 
iki 6 vai. vakare. Sekma
dieniais raštinė uždara.

Sekmadieniais galite 
telefonuoti .apgarsinim u s 
po 3 vai. popiet. Telefonas 
Canal 8010.

“Draugo” Adm.
“Draugo” raštinė bus 

uždaria Liepos 4 d. ir tik
tai iki 6 vai. popiet liepos 
3 d., 1942.

I
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P R A U 6 A S Antradienis, birž. 30, 19^2

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)

9701 Semenas, Kazimieras 9741 Sidzikauskas, Vla-
(Ęazimieras), born 1921, das (Bernardas), born 1895, 
fgrmer. army colonel, res. Vilmus.

9702 Semionovas, Grigori- 9742 Sedlecki, Marijonas 
jus (Stepas), 8, farmer, (Stanislovas), 55, director, Į 
res. Užuseliai Jonava. I res. Vilnius.

9703 Sęmionovas, Stepas 9743 Siękierskaitė, Jadvy 
(Baltramiejus), 53, farmer. ga (Juozas), 25, student.

9704 Semionovienė, Vera 9744 SiekiersAis, Juozas, 
(Stepas), 50, housewife. 53, employee, res. Vilnius.

9705 Semuškienė, Danutė 9745 Siveckienė, Irena,
39, farmer, res. Margai Bar 
tininkai.

9746 Sližys, Simonas (Jo 
nas), farmer, res. M.škiniš- 
kiai Skiemonys.

9707 Senda, Vincas (Jur-j 9747 Sližys, Keistutis (Si
gis), 37, employee, res. Aly-į manas), 13. 
tus. Į 9748 Saardinskas, Anta- i

9708 Senevaitis, Vladas nas (Juozas), 36, farmer,' 
res. Lapiškiai Antalieptė.

9749 Skavranska, Katari-

(Stasys), 19, housevvife, 
res. Raseiniai.

9706 Senauskas, * Jonas 
(Pranas)., born 1911, teach
er, res. Kaunas.

(Ignas), 30, blacksmith, 
ręs. Kaunas.

9709 Senikas, Alfonsas na (Andriejus), born 1915, 
(Juozas), 8, <es. Išlaužą nūn, res. Vilnius.
Prąęųąi. 9750 Skeberdis, Vilius

9710 Senikas, Juozas (Jur (Jokūbas), 36, res. Užuši-
ęis), 38, farmer. j iįaį.

9711 Senikienė, Marija 9751 Skeberdis, Algiman-
(Tumas), 27, farmer. tas (Vilius), 4.

9712 Senkevičius, Jurgis 9752 Skeberdis, Romual-
(Petras), 11-2, res. Užpa
liai.

9,713 Senkevičius, Jonas 
(lįtazys), born 1900, farmer, 
res. Biliūnai Rudnia.

das (Vilius), 3.
9753 Skeberdienė, Juzė

(Jonas), 32, teacher, res.
Pabiržė.

9754 Skerdelis, Leonas
9714 Senkevičienė, Vero-I (Motiejus), born 1908, res. 

nika (Adomas),, 30, dentist, Aleksandrava Varėna.
res. Užpaliai Utena. 9755 Skerla, Izidorius (Ka

9715 Senkevičiutė, Dalia zys), 32, farmer, res. Mičiū-
(Petras), 8.

9716 Senkienė, Monika, 
45, teacher, res. Skriaudžiai

nai Gervėčiai.
9756 Skėrys, Vytautas

(Konstantinas), born 1920,
9717 Sęnkus, Algimantas employee, res. Vilnius. 

(Koąfas), 1, res. Liudvinavą 9757 Skerstovas, Jonas (An
Marijampolė.

9718 Senkus, Benedikta^, 
50, teacher, res. Skriaudžiai

9719 Senkus, Kostas, 35, 
farmer, res. Liudvinavą Ma
rijampolė-

9720 Senkuvienė, Albina 
(Steponas), 25, farmer.

9721 Senulis, Vincas
(Pranas), 30, lieutenant, Akmenė.

tanas), 37, teacher, re3. Me 
denrodė Akmenė.

9758 Skerstonas, Algi
mantas (Jonas), 9.

9759 Skerstonas, Alfon
sas (Aleksandras), 22, em
ployee, res. Šiauliai.

9760 Skerstonaitė, Dalia 
(Jonas), 6, res. Medenrodė

res. Vilnius.
9722 Serafinas, Pranas 

(Pranas), 45, teacher, res. 
Veviržėnai.

9.723 Serapinas, Algiman- 
tąs (Pranas), 9, res. Rate
liai Taujėnai.

9761 Skerstonienė, Euge
nija (Kazys), 32, teacher, 
res. Medenrodė. į

9762 Skeuteris, Vladas1 
(Juozas), 35, farmer, res. 
Radviliškis.

9763 Skiepinaitis, Audrius
9721 Serapinas, Pranas (Jurgia)i 27, taUor, res 

(Ademas), 37, teacher. Į Jurbarka3.
9726 Serapinienė, Barbo- 9764 Skunž;kas, Mykolas, 

ra (Motiejus), 34, teacher. 26 student res. Vilnius.
9726 Serapinavie.utė, Eu- 9765 Skunsk s, LeOnas

ge”įja granas), 5- . (Petras), 39, director, res.
9727 Sergejev, Mikola j Valkininksi

(Ąnimpadristas), 45, wor- 9766 Skunskienė, Barou.
.K ra- housewife.9728 Stauskas, Stasys, 45, 9767 Skunskytė, Marga.

worker, res. Vilnius. rite (Leonas), 4.
9729 Sidabras, Antanas 9768 Skunskytė, Julija

(Antanas), born 1896, ar- (Leonas), 2.
my colonel, res. Vilnius. 9769 Slabš enė-Biliunaitė,

9730 Sidabras, Bernardas Rožė (Jonas), born 1896,
(Jokūbas), born 1905, res. teacher, res. Kaunas. 
Radviliškis. 9770 Slabšys, Ignas (Jo-

9731 Sideravielutė, Viųcė nas), born 1899, worker, 
(Jonas), 22, nurse, res. res. Kaunas.
Kaunas. i 9771 Slančiauskas, Vin-

9732 Sidaravičienė, Vincė, 1 cas (Vincas). 42, teacher,
31, res. Kaunas. : res. Nemajūnai Lazdijai.

9733 Sidarąvįčienę, Pet- 9772 Slančiauskas, Algir- 
ronė (Pranas), 60, farmer, das (Vincas), 10.
res. Prieseliai šakiai.

9734 Sidaravičiutė, (Pra
nas), 2 months old.

9735 Sidaravičienė, Ona, 
29, farmer.

9736 Sidaravičius, Pranas 
(Kazys), 33, fanner.

9737 Sidaravičienė, Scho
lastika, born 1902, res. Vil
nius.

9738 SideravlčlU3, Juozas 
(Vaclęvas), born 1930, res. 
Vilnius.

9739 Sidorevičius, Vaclo
vas (Jųę^ąą), born 1898, 
electrician, res- Vilnius.

9773 S ančauskaitė, Lai
mutė (Vincas), 4.

9774 Slančiauskienė, Alek 
sandra, 39, teacher.

9775 Slatvinski, Mirosla
vas (Juozas), 32, farmer, 
res. Dūkštas.

9776 Slavėnas, Stasys, 55, 
farmer, res. šeštokai.

9777 Slavėnas, Antanas 
(Jurgis), 2, res. Tvirbutai.

9778 Siemaška, Zigmas, 
30, res. Vilnius.

9779 Siemaška, Zigmas, 
48.

9780 Siemaška, Vojciehas
9740 Sidoravičiutė, Regi- (Bronislavas), 32, res. Vil

na (Vaclovas), born 1928. nius.

Ašies trys šarvuotosios divizijos jau tolia U kaip per ICO mailių iš Libijos įsiveržė 
Egiptan. Bando pasiekti ir paimti Mersa M atruh, kur britai turi įsitaisę stiprias pozi
cijas.

— Iš Jurbarko rašoma 
Po gaisro atstatytoje baž 
nyčioje neseniai buvo suruoš 
tas religinės muzikos kon
certas, kurio programa bu
vo sudaryta iš klasikų ir 
naujųjų laikų kompozitorių 
kūrinių. Kun. V. Cukuras, 
Biliūnienė, Buivydaitė, Svirs 
kis ir pagaliau choras, kun. 
Eug. Sabaliausko ir Pociaus 
vadovaujamas, atliko daug 
gana sudėtingų dalykų. Klau 
sytojai, kurių buvo pilna baž 
nyčia, ta proga gausiai au
kojo apdegusios bažnyčios 
remontui.

v t likti tiktai savo tėvų žemėsr 
valdytojais (naudotojais), 
turi kovoti su visa eile sun
kumų. Jiems viso ko stinga. 
Tiktai su dideliu vargu pa
vyksta pataisyti žemės ūkio 
padargus. Trūksta geležies, 
vinių, kitų reikmenų. Net 
paprasti indai sunku gauti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

9781 Siemenczuk, Marija
ną (Kazimieras), born 1887, 
nūn, res. Vilnius.

9782 Sienkevičlenė,, Zosė 
(Edvardas), born 1913, 
book-keeper, res. Vrinius.

9783 Siernikovas, Arkadi
jus (Andrius), born 1904, 
employee, res. Raudondva
ris.

9784 Siero vaite, Irena,
11, res. Rūdiškė.

9785 Sierovienė, Michali
na (Motiejus), born 1888, 
housevvife.

9786 Silvestravičlenė, Ma 
rija, 70, res. Lepkasai Kur
šėnai.

9787 Simanavičienė, Liud
mila (Illijus), born 1916, 
salesvvomen, res. Kaunas, 
res. Kaunas.

9788 Simanavičius, Juo
zas (Juozas), born 1938, 
res. Kaunas.

9789 Simanavičius, Juo
zas (Simanas), born 1911, 
derk, res. Kaunas.

9790 Soročkinas, Vladas 
(Jokūbas), 80, res. Sirutiš- 
kiai Kėdainiai.

9791 Soredytė, Serafiną, 
10, res. Rinkei šk ai Šiluva.

9792 Simanavičiūtė, Jani
na, 22, vvorker, res. Vilnius.

9793 Simanavičius, Jonas' 
(Justinas), 46, farmer, res. 
Didžiagraščiai Kupiškis. j

9794 Simiunas, Vincas

(Jonas), 23, army sergeant, 
res. Žemaitkėnai Larelejai.

9795 S.monaiti3, Povilas. 
34, army captain, res. Vil
nius.

9796 Simonavičienė, Jad
vyga, 28, housevvife, res. 
Vilijampolė.

9797 Simonavičius, Petras 
(Stepas), 30, driver, res. 
Kaunas.

9798 Simukaitis, Antanas 
(Juozas), born 1910, army 
lieutenant, res. Varėna.

9799 Simkevičlus, Anta
nas (Pranas), 35, army 
lįeutenant, res. Vilnius.

9800 Sinkevičius, Kazys 
(Juozas), 35, tailor, res. 
Vilkaviškis.

(Bus daugiau).

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGIU’

Žinios iš Lietuvos
— Lietuvos ledo rutulio 

sportas pereitą žiemą minė- mus 
jo savo 20 metų sukaktį. Le
do rutulio vadovu prie Kū
no Kultūros Rūmų yra Juo- 
davalkis, o ledo rutulio ko
miteto pirmininkas yra Pet- 

1 okas.

— Kauno lietuvių dienraš 
tis “Į Laisvę” baigė spaus
dinti nepaprastai įdomius 
žinomo valstiečių liaudinin
kų veikėjo ir “Lietuvos ži
nių
Andriaus Valucko atsimini-į kreipiama

Mano 20 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialintas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da-

redaktoriaus agronomo | ™mas sV,®Lektrc Par<^an^la ma’1 žiausias klaidas. Specialė atyda a t- 
į mokyklos vaikus.

- _ 1 Kreivos akys atitaisomos.apie 11 menesių kale- valandos: nuo 10 ryto iki 8 v.
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne- 

dėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

jime išbūtą laiką per pirmą 
okupaciją.

— Lietuvos ūkininkai, ku
rie ir bolševikų laikais, pa-

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
ataakomlngai ui 
prieinamą kainą.

jos F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

unun

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS MTHUNfiJA
AKINIUS PRITĄIKĮNA

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

VALANDOS:
Nuo 10 Ud 5 vai. kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, IUinoia 

(Prie kampo Lake SL)
Telephone: — EUCLID 

— REZIDENCIJA —
IMI So. 50th Ave., Cicero, 

TeL: Cicero 76R1

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina 
vteą aklų įtempimą. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana. Jr.

OPTOM ETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas i&-toa
Telefonas: CANAL 0523, Chicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:<0 a. m- Utį 8:10 p. m. 

Trečlad. ir *eštad. 8:80 a. m. 
iki 7:09 o m

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
D1L RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
YAKD8 SOXX

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 SL 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

zo meti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI
Ofiao teL VIRgini* 0038 

Reddendjoa UL: BEVerlj 8844

IU. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR GKRURGA8

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:30 P. R 

Trečiadieniais j pagal sutartį.

Re*. 6958 So.
Bea TeL G 
Office UL

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7-9 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia ausitarua.
2423 West Marąuette Rd.

Talman Ava. 
IROvehįll 06D 
HEMIock 4848

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.
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 sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

______Valandos: 3 — 8 popiet.

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

Ofiso taL CANai 2345 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Ree.: 7004 So. Fairfield Avenue 

Ree. UL: HEMIock 8150

T«L YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 
Nedėliomis 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 sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

TaL 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.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoja krlmiųallškuoąe srityse, 
buvusia

Ąsalataot State’s Ąttorųey
of Cook County

Dabar veda generalln) teisių praktiką 
po antrašu:

One North La Šalie St. 
ROOM 1213 — Te!.; RANdolpb *329 
VALANDOS: nuo • ryto Iki 5 v. vak.

^rakdik2Oj^i vlguoHeB tjlĮjĮjuiO8P

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OTISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL.vak. 
Nedėliomia pagal sutartį.

Offica taL YARd* 4717 
Namų taL PROapact 1M0

Tai. OANal 8182

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Rd.

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

karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
TaL REPuhlic 7868

ToL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484

ADVOKATAS
TaL Y. 
Raa.:

692L 
wood 8107.

WKITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Ąu<Jitorijęj«) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-to« 
valandos vakare. 

Telefonas CALurnet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7672

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: auo 1-3; nuo 6:30-830 
756 W Stteet

TsL CANai 0257
Rsn. tsL: PROspeet 6659

OR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Raaidancija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

8 iki 9 vai. vakare.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspeet 6737 
Namu telefonas VTRcinia 2421

TaL CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Ave. a 

TeL OANal 7171 yV
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien 

Ofiso Tel................ VIKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)

TaL lODway 2880 Chicago, IUga
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto. nno 2 iki • 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. uuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MADRIDE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Y&rdM 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4300

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

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5524 
Emergency — call MIDtvay 0001 
Rea. — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS.
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 9 ir nuo 6 iki 8 v. vak,

2408 West 63rd Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmint), negu auksą.

(Kas bus ištvermingas Ikt 
galui, tas bus išgelbėtas.

{Mat 10, 22/

Tel.: HEMLOCK 2081

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto tkt 9:00 
yal. vak.; trečiadieniais nuo 9.9a

IM

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiao Tel. LAFayette 3210 

Jeigu Neatsiliepia —
Rauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nur 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8:30 vak 
Trečiadieniais nuo 2 ln 4 popiet

NedAUomii Pagal
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Antradienis, birž. 30, 1942

Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo progos 
stiprėja..
(NR. 11 VVASHINGTON, D. C. 1942 M. BIRŽ. 22 D J

1. 1940 metų birželis bu
vo atnešęs Lietuvai raudo-
ną pavergimą, gi birželis proga (geg. 30 d.) pasaky- 
1941 metų atnešė rudmarš- toji kalba Arlingtone, kada 
kinį pavergimą. Lietuvių Sovietų užsienių reikalų ko- 
tauta atsimindama seniai iš- misaras buvo jau šio krašto 
mėgintą tiesą: kas bus, kas svečias. Ta kalba aiški ir gi- 
nebus, o žemaitis nepražus, liai reikšminga. Joje tarp
— nenusiminė ir kovoja, kad 
nusikratyti svetimos vergo
vės pančius, kad atsteigti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Amerika ir Anglija žino
damos Lietuvos ir kitų Bal
tijos mažųjų valstybių pa
jėgumą ir sugebėjimą prog . , Trys iš aštuonių nacių agentų sabotažninkų, kurie, kaip sakoma, Amerikos sausumon 
resuoti, mačiusios kaip bru-į mūsų pergalė turi atnešti į§iaįpįnti iš ašies submarinų. Jie yra: Edvvard John Kerling alias Kelly (dešinėje), jis, 
tališkai nepriklausomybė — tautoms išlaisvinimą. ° sakoma, yra Long Island grupės vadas; George John Dasch (centre), išlipusiųjų arti 
tas jų energijos šaltinis — kalboje pabrėžta dar, kad jacįBOnvjUe> Fla., vadas; Herbert Haupt (kairėje), kurs gyvenęs Chicagoj apie 20 me-
buvo sulaužytas ir matyda
mos tų tautų atstovų pro
testuose pasiryžimą “be lais- lanto Čarterio principai tu- 
vės nenurimti”, — stojo mū- ri būti garantuoti visam pa
sų pusėn. Liepos 23, 1940, šauliui.... ”
p. Sumner Welles paskelbė Žie aukšto ir atsakingo
Amerikos vyriausybės nusi
statymą Lietuvos okupaci
jos nepripažinti ir pats Pre
zidentas Rooseveltas tatai 
patvirtino. Tai reiškia, kad 
Lietuvos nepriklausomybė, 
tarptautinės teisės suprati
mu, tebegyvuoja ir tas fak
tas reališkai įrodytas Lie
tuvos atstovybių ir Lietu
vos įgaliotų ministrų ir kon
sulų teisių respektavimu. 
Washingtonas ir Londonas 
tapo ir tebėra Lietuvos lais
vės atsteigimo viltis, inka
ras. į pagrindinis tikslas yra tar- 

Nieko nereiškė net ir to-i pusavės pagalbos akcentavi-
kie nepaprasti pirmojo oku
panto užsimojimai, kaip šim
to procento “plebiscito” ko
medija ir Lietuvos klastin
gas įrašymas į svetimos val
stybės sudėtį ir konstituci
ją.

Betgi tiesa ir tai, kad Sir 
Stafford Crippso pažiūros ir 
komisaro Molotovo kelionė 
Ąnglijon ir Amerikon nega
lėjo nesukelti neramumo ir 
susirūpinimo. Tą nerimą bet 
gi išblaškė State Depart-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKI.AI
. PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

r
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthnanlan Chamber of Commeroe.

MODERNI Išvidine PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

ĮXL

mento pasekretoriaus Sum
ner Welles Memorial Day

kita pasakyta, kad Ameri
ka prisidėsianti “apdrausti 
laisvę, taiką pamilusiom tau
tom”, kad “šis karas fakti- 
nai yra karas už tautų iš
laisvinimą, jis turi užtikrin
ti suvereninę lygybę visom 
tautom pasaulyje....”, k a d

'tautų teisė į laisvę turi bū
ti pripažinta”, ir kad “At

šios šalies pareigūno pasa
kyti tiesūs istorinio svorio 
žodžiai nuaidėjo W i 1 s o n o 
principų dvasioje. Lietuva 
ir kitos mažos tautos atsi
kvėpė laisviau: jų viltys ta
po sudrūtintos.

2. Birželio mėn. 11 d. ka
da Sovietų komisaras jau 
buvo grįžęs į Maskvą, Wash- 
ingtono spauda pranešė apie 
jo atliktą diplomatinę misi
ją Londone ir Washingtone. 
Pasirašytų dokumentų teks
tai prieinami kiekvienam. Jų

mas tikslu užtikrinti ir pa
greitinti Alijantų pergalę. 
Britų-sovietų sutartis reikš
minga ne tik tuomi kas jo
je pasakyta, bet ir tuomi 
kas joje nėra pasakyta ir 
kas mūsų Rytų kaimynui la
bai rūpėjo.

Anglija pasirašė 20 metų 
tarpysavės pagalbos pakfą 
su Sovietais. Kiek tai liečia 
Lietuvą ir kitas Pabaltės 
valstybes — ypač reikšmin
gi to pakto straipsniai 3 ir

REZIDENCIJA:
5919 Sonth Troy St 
Tel. REPubllc 4298

SUIMTI NACIŲ AGENTAI

tų ir 1940 metais buvo išvykęs Vokietijon.

4 kur kalbama apie pagalbą 
Sovietams jeigu jie būtų Vo
kietijos ar kitos su ja susi- 
dėjusios valstybės užpulti. 
Tokiu būdu netiesioginiai iš
braukiamas Sovietų strate
ginių sienų Pabaltės valsty
bių sąskaiton reikalavimas. 
Anglijos pažadėta pagalba 
daug daugiau verta ir dau-
giau saugumo bei garantijos ties dėl Baltijos valstybių
Sovietams suteikia negu jai 
galėtų suteikti Pabaltės val
stybių okupacija. Jeigu So-

PADEKONE

ANTANAS M. NAUSĖDA

kuris mirė birž. 22 d., 1942 
m. ir tapo palaidotas birž.
26 d., o dabar ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atidėko
ti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgai
lėdami jo prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, dėkojame mūsų 
dvasiškiems tėveliams: kun. 
kleb. J. šaulinskui ir dve- 
jams kitiems kunigams už 
atlaikymą įspūdingų pamaldų už velionio sielą, o kun. kleb. 
J. Šaulinskui už pasakymą pritaikinto pamokslo ta proga.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams, taipgi graboriui 
John F. Eudeikiui kuris savo geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkęs
ti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, 
kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mylimas 
vyre ir tėveli, lai Visagalis suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Duktė ir Giminės.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
<447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

DRXŪQXH

vietams tikrai rūpėjo sau
gumas, o ne kas kita, tada 
jiems ši sutartis tą saugu
mą suteikia.

Rimto dėmesio vertas tas 
komisaro Molotovo pareiški
mas Maskvoje laike sutar
ties ratifikacijos, kad tarpe 
Sovietų ir Britų esą nepa
daryta jokios slaptos sutar-

likimo.
Po suminėtų sutarčių na

tūraliai turėtų būti padary

tos atatinkamos išvados, pa
keista Sovietų politikos gai
rės Pabaltės valstybių at
žvilgiu ir grįžta prie buvu
sių prieš okupacinių santy
kių sunormalinimo. Ar bus 
padaryta atatinkamos išva
dos ir pakeistas ligšiolinis
politikos kursas — ateitis ginus su pereitos nakties 
parodys. Tuo tarpu, tai bū- atakomis, buvo silpni.
tų peranksti spėti juo labiau, 
kad birželio mėn. 12 d. (reiš
kia prieš Britų-Sovietų su
tarties ratifikavimą įvyku
sį 18 birželio) komisaras Mc į BERLYNAS, birž. 29d.— 
loto vas rado galimu iš Mask-, Berlyno radio paskelbė įspe- 
vos paskelbti dokumentą, j*m^ Brazilijai geriau elgtis 
kuriame tarp kita traktuoja su vokiečiais, 
lietuvius, latvius bei e3tus

(Nukelta į 5 pusi.)

BUENOS AIRES, birž, 29 
d.—Buenos Aires įvyko nau
jos demonstracijos prieš a- 
šies valstybes.

FOR 

I TC H I N G 

S K I N
Ar kenčiate niežiejimą, M 
nudegimą, arba odos ligą? J 
TTekentėkitl Žemo per SO 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
■e 85c. 80c, 6100.žemo

FOR SKIN, įBRITftTlGNS

DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

VISOSE MIESTO DALYSE

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

I. J. ZOLP 
1646 VVest 46th Street 
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Piece 

Tel. CANai 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest IRth Street 
Visi telefonai: YARda 1419

J. LIULEVICIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572
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CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel.: RANdoinh 9488-9489

HEI.P VVANTED — VYRAI

VYRAI IR MOTERYS reikalingos, 
Dt-Srų Kiniftėjai. Gera užmokestis ir 
pastovūs darbai. AUišaukite prie 
Mr. Williams:

1018 WEST 37TH STREET

TOOL MAKERS
PATYRUaiEJI PRIE L.ATHES, MIELINO 
MACHINES IR. MAUNU PATAISYMO 
DARBŲ. TAIPOGI Ml'MS REIKIA —

DIE DRAFTSMAN
GERI PRIE MACHINE TOOL DARBŲ. 
REIKALAUJAM GIMIMO nr PILIETYBES 
ĮRODYMUS. PASAUKITE VIRGINIA 2313 
TIKTAI DARBO DIENOMIS,

FILE CUTTERS 
Palyrę prie “reeut” plelyčlų; pa
stovūs darbai dirbant 58 valandas j 
savaitę. Turi mokėti kaip- ištekinti 
lr išaštrinti savo kaltus. KrelpkltSs 
prie; ACME h’II.E & RASE CO., 
151211 l'iiltnn Street.

Bombardavo nacių 
submarinų bazę

LONDONAS, birž. 29d.— 
Šiandie paskelbta, jog naktį 
bombardavo nacių akupuotą 
submarinų bazę St. Nazaire, 
Prancūzijoje.

Aviacijos veiksmai, paly-

Pereitą naktį vėl atakuota 
Bremno uostas ir submarinų 
bazė.

W0MEN.-\:40s
vvho hate these trying years!

HERE’S GLORIOUS NEVIS!
If you-Uke so many women be- 
tween the ages of 38 and 52-flnd 
this period ln a moraan's life makes 
you restless, nervous, eranky, so 
tired and blue at times-perhaps 
suffer hot flashes, dlzzlness and 
distress of ‘Irregularities”—

Start at once —try Lydla E. 
Pinkham's Vegetabte Compound I 
Pinkham's Compound ls the best 
known medicine you can buy today 
that ls made especially for women 
— lt's famous to help relieve such 
distress when due to this female 
functlonal disturbance.

Pinkham’s Compound has helped

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue 

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South 50th Avenue 

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestern Avenue
Tel GROvehill 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
3310 Lituanica Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULlman 9661

TT

PAN6AKV TAISYTOJOS
VITOS ir RANKOMIS PATYRUSIOS. 
Paitovūs darbai, gera P'ogu. Atsi- 
Saukite J Eiiiptovment Ofisą ant 3 
aukšto. MARSHALL FIELD & CO.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūktus. Taisymas 
naminiu plūkiu, tat mūsų specialy
be. RaSyklte dėl “Free Catalogue” 
kalnavimo sąrašo.

Prisiųskite plūklus paštu "parcel 
post.”

28 NO. UOOMT8 STREET 
TEL. MONrue 1397

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI KRAUTUVft
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park'. laibai geri Įrenginiai. Pardavi
mo priežastis — liga. KrelpkltSs prie: 
Mr. VValter Nutow, 2200 VV. 37th St., 
Chicago, III., tel. LAFayette «0»8.

kitai nepasitenkinę 
savo premjeru

LONDONAS, birž. 29d.— 
Su pranešimais, kad ašies 
kariuomenės užėmė Matruh, 
Anglijoje didėja nusistaty
mas pakeisti ministerio pir
mininko vadovybę apsaugos 
ministerijoj.

Kai kurie Londono laik
raščiai pritaria pakeitimui 
karo strategijos iš ministe
rio pirmininko rankų, kuris 
ką tik grįžo iš Amerikos. 
Parlamente tikimasi iškelti 
“nepasitikėjimo” sumanymą. 
Politiniai žinovai sutinka, 
kad iš premjero vietos 
Churchillas nebus pašalin
tas.

SKELBKITES “DRAUGE”

thousands upon thousands of 
women to go ‘'smiling thru” annoy
lng mlddle age symptoms. ALSO 
very beneflclal for younger women 
to help relieve distress of monthly 
functional dlsturbances. Follow 
label directions. Lydla Plnkham'i 
Compound Is well worth trying I
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- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
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Maciai neleidžia lietuviams grįžti namo«a.
Iš tų žinių, kurias gavome pastarosiomis dienomis, 

vis ryškiau ir ryškiau paaiški, kad naciai Lietuvą ir 
jos gyventojus nepaprastai engia, plėšia ir neleidžia 
lietuviams kalbėti opiausiais tautos reikalais.

Paskutinės žinios skelbia, kad naciai valdininkai Lie
tuvoje jaučiasi kaip ponai: sočiai valgo, o lietuviams 
tik trupinėliai lieka.

'Lietuvis ant savo žemės sklypo nėra šeimininkas, o 
tik valdytojas. Naciai ūkininkams, išviso žemės savi
ninkams, negrąžino ūkių, kuriuos buvo nusavinę bol
ševikai. Naciai išdidžiai sako: “mes viską paveldėjom, 
ką turėjo bolševikai nusavinę, tai čia mūsų”. Nu, ir ga
bena vokiečius iš Vokietijos ir apgyvendina mūsų tėvų 
žemėse, kurias jie įsigijo prakaitu ir darbu; lietuvis 
paliktas berno ar baudžiauninko vietoje, jis turi sun
kiai dirbti ir-'darbo vaisių privalo atiduoti išbadėju- 
siems naciams. Jei kuris ūkininkas nepristato naciams 
paskirto maisto kiekio, tai jis skaudžiai baudžiamas, 
apšaukiamas sabotažniku.

Negana to, lietuvis ne tik savo gimtame krašte na
cių engiamas ir plėšiamas, bet taip pat naciai lietuvius 
varo darbams Vokietijon, kur jie turi dirbti svetimie
siems, savo tautos engėjams, taigi baisi tragedija iš
tiko lietuvį.

Ne tik lietuvį ištiko baisi tragedija, bet toji trage
dija palietė visą tautą. Keliasdešimt tūkstančių lietu
vių yra ištremta į Sibirą, kiti nacių persekiojami, o 
trisdešimt penki tūkstančiai negali grįžti iš Vokietijos 
Lietuvon. 1941 metų pradžioje 35,000 lietuvių išvyko, 
dėl bolševikų siautimo, iš savo gimtojo krašto Vokie
tijon, kai buvo repatrijuojami vokiečiai. Išvykę iš Lie
tuvos lietuviai šiandien norėtų grįžti į savo kraštą, bet 
vokiečiai jiems neleidžia grįžti į savo gimtąjį kraštą. 
Vokiečiai ruošiasi grąžinti į Lietuvą tik tikruosius vo
kiečius, kilusius iš Lietuvos.

Lietuvių tautos kūnas sudraskytas į šmotus, geriau
si Lietuvos sūnūs išblaškyti įvairiose vietose — Sibire, 
Vokietijoje. Bet ateis laikas — visi lietuviai susirinks 
į savo gimtąja žemę ir padės iškelti lietuvišką vėliavą 
Vilniuje, Gedimino kalne, ir po visą šalį skambės Lie
tuvos laisvės ir pergalės giesmė. Toji diena turės ateiti 
neužilgo, nes visi lietuviai nenorėjo bolševikų okupa
cijos, taip pat nenori ir nacių engėjų.

Nacių "Istorikai" landžioja po Lietuva
Vakar pranešėm, kad Rosenbergas, nacių ministeris 

okupuotiems Rytų kraštams, paskyrė tris vokiečių isto
rikus ir archeologus tirti vokiečių istorijos vaizdą, ypač 
Ostlando reicho komisariate.

“Deutsche Zeitung im Ostland” rašo, kad vokiečių 
mokslininkai jau aplankė “Ostlando” muziejus ir at
skiras vietoves, kur ypač domėjos “šiaurės vikingų pir
momis sodybomis ir vokiečių ordino viduramžių pilių 
liekanomis”.

Mes nė kiek nenustebsime jei po kiek laiko vokiečiai 
paskelbęs studijų išvadas, kad Baltijos tautų vietoje gy
veno pirmiau germanai, o tik vėliau atėjo lietuviai ir 
pirmykščius gyventojus išnaikino.

Anksčiau vienas vokiečių komisaras Lietuvoje jau 
buvo paskelbęs, kad Kaunas yra vokiškas miestas. Ką 
čia stebėtis, jei po kelių savaičių vokiečių “istorikai” 
pasakys, kad visa Lietuva yra vokiečių žemė. Nepas- 
laptis, kad vokietis buvo ir yra svetimų žemių grobikas.

Ką nori vokiečiai naciai gali skelbti — mums nei 
šilta nei šalta. Mes žinome, kad Lietuva yra lietuvių 
žemė ir su visu tikrumu visiems sakome ir pabrėžiame, 
kad lietuvis savo žemės sklypo nė vienos pėdos neužleis 
svetimiesiems — nei vokiečiams, nei rusams, nei ki
tiems, bet atsiims kiekvieną žemės plotą, kuris šiandien 
yra priešu rankose. . ,

________________________________ P R A U G g B

Astuonios nacių 'žuvys' pakliuvo ant meškerės
Vakar mes skaitėm laikraštyje, kad Amerikos slap

toji policija (F.B.I.) sučiupo aštuonius nacių sabotaž- 
nikus šnipus, kurie buvo iškelti nacių submarinų Flori
doje ir Long Island jūros pakraščiuose. Šitie nacių 
agentai submarinais buvo atvežti į Amerikos pakran
tes, kad jie keltų Amerikos šalyje sabotažus ir naikin
tų karo fabrikus, tiltus ir kitas svarbias strategines 
vietas, ir, žinoma, teiktų Hitleriui žinias apie šį kraštą. 
Bet šitoms žuvims nepasisekė ir jos pakliuvo ant ame
rikoniškos F.B.I. meškerės.

Prieš kiek laiko dr. Goebbels, nacių propagandos mi
nisteris, yra pasakęs, kad naciai nebijo Amerikos ka
ro produkcijos. Iš Vokietijos siuntimas nacių sabotaž- 
nikų submarinais į šį kraštą, kad jie pravestų karo 
industrijos naikinimą rodo, kad naciai dreba ir bijo 
Amerikos karo produkcijos. Taigi, min. Goebbels dar 
kartą smarkiai pamelavo vokiečiams.

Jau astuoni nacių sabotažnikai, kurie buvo atgaben
ti submarinais, sučiupti. Nežinia kiek dar jų yra. Bet 
reikia manyti, kad F.B.I. visus juos surankios ir nacių 
sabotažnikai negalės atsiekti savo tikslo.

Akivaizdoje šitų faktų, Amerikos gyventojams reikia 
daugiau apdairumo. Kiekvienas taurus ir apsukrus ame
rikietis niekados neleis, kad sabotažnikai įsigalėtų ir 
žudytų mūsų kraštą. Todėl jei žinote, kad koks asmuo 
yra sabotažnikas ar jų agentas, tai neduokit jam su
prasti, kad jūs žinote apie jo darbus, bet praneškite F. 
B.I. telefonu ar kitokiu būdu, o slaptoji Amerikos po
licija (FBI) stengsis išaiškinti visą jų lizdą. Tai viena.

Antra, atėjo laikas laikyti sučiauptas burnas. Todėl 
jei jūsų brolis, artimas draugas, ar pažįstamas keliau
ja į kokią karo vietą, ypač į kokį laivą — niekam ne
sakykite, kad priešas negalėtų jūsų kalbomis pasinau
doti savo planams.

Šviesūs ir juodi akiniai
Kartais žmonės pažiūri pro šviesius akinius — visur 

gražu ir malonu. Kartais įmonės pažvelgia pro juodus 
akinius — visur tamsu ir juoda. Kartais žmonės iškyla 
į optimizmo viršūnes, į kalnus, ten mato gražiausias 
apylinkes. O kartais žmonės nugarma į pesimizmo pel
kes — visur purvas. Tokie dalykai vyksta tada, kai 
žmogus pažiūri į atskirus kare laimėjimo ar pralaimė
jimo faktus. Tokie dalykai nėra sveikas reiškinys, nes 
perdaug išeikvojama energijos. O nepamirškime, kad 
mūsų energija turi būti panaudojama karo laimėjimui.

Kalbant apie šį karą, tenka manyti, kad jis bus il
gas ir žiaurus, nes reikia supliekti stiprų priešą. Šiame 
kare bus dar ne vienas pralaimėjimas, bus ir stambių 
faimėjimų. Bet pabaigoje šio karo Amerika bus lai
mėtoja, nes ji turi stiprių jėgų, narsių vyrų ir visame 
krašte įmonės nori būti laisvi ir stovėti po garbinga 
Amerikos demokratijos vėliava, o ne kokiais vergais 
ar pastumdėliais, kokiais kad yra žmonės diktatori- 
niuose kraštuose.

Kad karas būtų sėkmingas ir jis greičiau baigtųsi 
Amerikos pergale, turime visi daugiau turėti šaltumo, 
nesimėtyti į šalis, būti vieną dieną optimistas, o kitą 
dieną pesimistas. Dar kartą kartojame: kai esti koks 
nepasisekimas — nenustok galvos. Priešingai, dar su 
didesne energija aukokimės Amerikos krašto reikalams. 
Dabar visas mūsų gyvenimas turi būti pajungtas A- 
merikos krašto laisvei apginti ir karui laimėti.

Kaip mes šią valandą konkrečiai galime prisidėti prie 
karo laimėjimo? Gi pirkdami karo bonus ir atiduodami 
seną gumą valdžios reikalams. Dar kartą peržiūrėki
me savo garažus, kambarius — radę seną gumą ar me
talą — neškime į artimiausią gazolino stotį, šis mūsų 
žingsnis prisidės prie greitesnio karo laimėjimo. Taigi, 
subruskime!

Pasirodo, kad moterys ga
li dirbti 80 procentų įvai
riausių karo industrijoje dar 
bų. Ir jos tiems darbams 
tinka, net sklandžiau ir su
maniau atlieka už vvrus, 
daug mažiau sugadina dar
bo įrankių, negu vyrai.

Moterys pasižymi kantru
mu, atsargumu, žvalumu ir 
pirštų vikrumu. Kada bus 
kam vedusių moterų vaikus 
prižiūrėti ir juos auklėti, tai 
karo produkcijoje žymiai 
daug daugiau galės moterų 
dirbti, tik žinoma nukentės 
vaikų auklėjimas, nes kas 
gali tiek širdies įdėti, kaip 
motina.

Darbe-moterys daug grei
čiau pavargsta, negu vyrai. 
Moterys savaitėje gali iš
dirbti nepavargusios 40 va
landų.

Vienuolika milijonų 
serga čiauduliu

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse čiaudulio liga serga 
vienuolika milijonų. Žinoma, 
tai nemaloni liga ir niekas 
čiaudulio nemėgsta, nebent 
tik tie pakenčia, kurie patys 
serga ir kurie yra kantresni.

ANTROJO FRONTO 
VADAS

Amerikiečiai gina Lietuvos reikalus
Neseniai New Yorke įvyko galingas ir šaunus “New 

York at War” paradas, bet jame Pabaltijo kraštai ne
galėjo atvaizduoti skaudžių savo tautos pergyvenimų 
ir didelių laisvės lūkesčių. Tai buvo skriauda Lietuvai, 
Latviai ir Estijai. Tai gerai suprato ne tik lietuviai 
amerikiečiai, bet taip pat ir taurūs amerikiečiai. Vie
nas iš tokių buvo kun. dr. Edward L. Curran, Tarp
tautinės Katalikų Tiesos Draugijos pirmininkas, kuris 
pareiškė reikšmingą protestą miesto majorui La Guar- 
dijai, kai lietuviai buvo nuskriausti “New Yok at War” 
parado tvarkos dalyvavimo eigoje.

Pereitą savaitę Hartford, Conn. įvyko L. R. K. Su
sivienymo 53 seimas, kuriame Hartford miesto majo
ras Spellacy pareiškė:

“1918 m. jūsų tėvų ir protėvių kraštas, Lietuva, at- 
kleigė nepriklausomą valstybę. Tai įvyko prezidento 
Wllsono vadovybėje. Nors ne pranašas, bet giliai ti
kiu ir žinau, kad prie prezidento Roosevelto Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklausoma“.
Malonu ir džiugu konstatuoti, kad amerikiečiai gina 

lietuvių ir Lietuvos reikalus. Tūkstančiai yra tokių a- 
merikiečių, kuriems tiesa labiau rūpi, negu kas kitas.

("Draugai" Acme telephoto)
Maj. gen, Dright D. Eisen- 

hower, kurs paskirtas U. S. 
kariuomenės ekspedi c i j o s 
Europoje vyriausiuoju vadu. 
Nuotrauka padaryta Londo
ne (Cabled from London).

Kelionė baisiklu iš 
Los Angeles į New 
Yorkų

Eyvund Earl, kada jis tu
rėjo 18 metų, iš Los Ange
les į Monroe baisiklu kelia
vo 47 dienas. Ir šis jaunuo
lis Earle iš Los Angeles į 
Monroe, N. Y., padarė 3,268 
mailes; ant savo nugaros tu
rėjo 108 svarų kuprinę, ku
rioj buvo palapinė ir virtu
vės kai kurie įrankiai Jam
ši kelionė kaštavo $21.00,

• - - - • . •
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Moterys ir karo 
darbas

Po svietų pasidairius
Ne tiktai mano delnas, 

ale ir jums, tavorščiai, pa
kaušis nieštėjo sužinot, dėl 
ko Amerikos lietuviški bal
šavikai, keldami iki pat de 
besu Stalino rojų Sov. Ru
sijoj, piršdami jį kiekvie
nam gyvam sutvėrimui, pa
tys to rojaus bijo, kaip vel
nias švęsto vandens. Jie sa
ko gyveną kapitalistų pek
loj tam, kad čia užvedus 
balšavizmą. Melas, tavorš
čiai! Kur jūs rasit žmogų, 
nenorinti ten, kur pieno 
upeliai bėga, kur kepti kar
veliai iš debesų stačiai į bur 
ną krenta? Parodykit man 
tokį žmogų?

Pasirodo, balšavikai yra 
ne tiktai first klas melagiai, 
first klas propagandistai, 
ale first klas užuodėjai, kur 
pipirai auga. Šią mano ro- 
kundą patvirtins jums šian
die dedama ant delno gauta 
iš Lietuvos gromata nuo ag 
ronomo A. Valucko, kuris, 
Stalinui atnešus Lietuvai 
saulę sykiu su Ūkio Banko 
Utenos skyriaus vedėju Žc 
maičiu buvo nuo tos saulės 
uždarytas tamsiame kalėji
me. Žemaitis šitaip pasako
ja:

“Prasidėjus Vokietijos- 
Lenkijos karui jis skubinosi 
grįžti iš Amerikos į Lietu
vą. Amerikon buvo nuvažia
vęs į garsiąją New York pa 
rodą. Ten aplankęs ir SSSR 
paviljoną, kuriuo grožėjosi

ne tik jis, bet ir seni ame
rikonai.

“Komunistai yra tikri 
melo ir propagandos meiste
riai. Šioj srity jų niekas ne 
gali pralenkti.

“Viešėdamas New Yorke 
žemaitis aplankęs ir “Lais
vės” redakciją Brooklyn’e, 
kur kalbėjęsis su redakto
riais Mizara ir Bimba. Jie 
jį apdovanoję bolševikine Ii 
teratūra, kurią per kratą 
Utenoje čekistai sudraskę. 
Žemaitis sako, kad Mizara 
ir Bimba svajoje apie utopi
nį bolševizmą, ir neturi su
pratimo, jog bolševikų dik
tatūra nieko bendro neturi 
su tokiu idealiu komunizmu 
ir niekad jo neįgyvendins. 
Užtektų tokiems Mizaroms 
ir Bimbams tik savaitę pa
gyventi sovietiniam rojuj, 
ir jie kiek galėdami neštų 
kailį atgal į Ameriką, o 
ypač jei dar juos pačiupinė
tų čekistai”.

A, matot? Ar_gi ne teisy
bė, kad balšavikai užuodžia, 
kur pipirai auga? '

Kapitalistų pekloj balšavi 
kam puikiausias rojus. Jie 
čia gali ne buržuiškai gyven 
ti, tik šnekėti, kas tik ant 
seilės užeina, ale net prezi
dentui gromatą parašyti ir 
pareikalauti, kad paliuosuo- 
tų iš džėlos vieną ar kitą 
jų tavorščių — sukčių. Pa- 
bandytų kas parašyti grozna W 
tą Stalinui ir pareikalautų, 
kad jis paliuosuotų iš Sibiro 
vieną, kitą ištremtą, lietu
vį. Pats tos gromatos rašė- 
jas ten atsidurtų.

Maironio gyvenimo kovos ir nuofyldai
- Sukilėlis ir mažasis Mačiulių Jonukas. - 
15 metų imperijos sostinėje. - Kova dėl vargo 
žmogaus teisių. - Kaip žandarai kamavo Swd| 
dėl Maironio poezijos. - Seminarija - ne 
kalėjimas, duryse langelių nereikia. - 
"Tamsta kaip šlapia višta”. - Maironio 
privatus laiškas vienai amerikietei.

Rašo Kun. J. Prunskis

(Tęsinys)
t

— Iš kur gavai tas kny
gas, — klausė žandaras.

— Iš pašto, — atsakė 
knygnešys.

— Nuo ko? — klausė žan
daras.

— Tai ne tavo dalykas, — 
atšovė Švedas.

Tardymas tęsėsi kelis mė
nesius kol pagaliau Suvalkų
gubernijos teismas nerado 
“nusikalstamosios medžia
gos”, bylą nutraukė, bet vis 
dėl to aną apiplyšusią Mai
ronio knygelę jsakė sunai
kinti. Visa byla tęsėsi nuo 
kovo 2 d. iki rugsėjo 19 die
nos ir ji buvo surašyta į 56 
lapus...... _

Kova dėl vargo žmonių 
gerovės

Kad ir gyvendamas rasų 
imperijos sostinėje, Mairo
nis taip Labai sielojosi Lie
tuvos reikalais. Tą mes:a*a- 
tome ne tik iš jo ugningų 
patriotinių eilėraščių, bet 'ir - 
iš jo pastangų prikelti Irfe- • 
tuvos gyvenimą. Štai 1M)7 
m. jisai drauge su rašytoju 
Dambrausku-Jakštu ir moks 
lininku Pr. Būčių (dabar 
vyskupas) labai \veikliai *ė-5 
mesi kelti lietuvišką krikš
čioniškosios demokratijos 
sąjūdį, siekusį Lietuvą [pri
kelti, išlaisvinti, apšviesti ir 
8udorinti. M a i r o n is tr jo

• * t

draugai ypač rūpinosi varg- . 
stančia Lietuvos liaudimi. W

.(Nukelta į 5 pust),- — < • . I j
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Maironio gyvenimo 
kovos ir nuotykiai

(Atkelta iš 4 pusi.)

Savo “manifeste” jie rašė Į 
apie savo siekimus:

— Demokratai nori, kad 
visi žmonės — neturtėliai 
lygiai su piniguočiais galė
tų rinkti savo atstovus j sei
mą, kad visi turėtų lygias 
teises. Mes, kurie prie šito 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų susivienijimo priguli
me, ypatingai rūpinsimės, 
kad Lietuvos prastiems žmo
nėms būtų duota pilna liuo- 
sybė ant visko gero, kad 
jiems būtų geriau gyventi; 
kad miestai nečiulptų visą 
sodžiaus ūkininko ir jo šei
mynos uždarbį, kad jie ne
gadintų jo sąžinės- nei svei
katos. Mes dirbsime, kad 
būtų geriau visiems žmo
nėms kaimuose gyvenan
tiems: ūkininkams, turin
tiems ar neturintiems žemės, 
samdantiems ar samdomiems 
dvarų kumečiams ar kito
kiems tarnams...”

(“Draugija” 1907 m. Nr. 
1, p. 69).

Mylėdamas darbo ir var-

NACIŲ AGENTŲ SPROGDINIMŲ MEDŽIAGA

("Draujfita" Acme teiei

Suėmus nacių agentus sabotažninkus FBI agentai arti Jacksonville, Fla., rado žemė-

Reikia aštresnių 
įstatymų

Illinoiso legislatūros ats
tovas AUan E. Ashcraft, Jr., 
resp. is Evanstono^ pareiš- ! Soy/tų Sąjungos tautomis. šalies likim4 2 šios šalies
kia, kad ši valstybė būtinai 
reikalinga aštresnių bausmi 
nių įstatymų.

Jis nurodo pavyzdžiui 
įvairių rūšių plėšikus, kurie 
savo aukas kartais sužeid
žia ir teismuose, su lengvo
mis bausmėmis išsisuka tuo 
pagrindu, kad jie savo aukų 
visgi nenužudę.

je užkastą jų sprogstamąją medžiagą ir įvairius kitus sprogdininko darbams prietai- Viešnagė prelato 
sus. Anot agentų, jie tai paslėpė išlipus krantan iš submarino. MaCICjflUSKo

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kas girdėt 
So. Chicagoj

kyklą. Aukštojo mokslo 
sieks Chicagos universitete. 
Sveikiname.

Šv. Teresės Sodalicija ren-} 
gia pikniką parapijos darže 
(88th ir
liepos 19 d. Bus įvairių do
vanų laimėjimui, užkandžio, 
smagi muzika šokiams. Nuo
širdžiai kviečiame parapijo
ms, geraširdžius mūsų bi-

Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo
progos

(Atkelta iš 3 pusi.

to Roosevelto ir jo Vyriau-
' sybės pažadų bei užtikrini
mų. Bet vistiek džiugu tu 

i vo patirti, kad lietuviai ne
apsiriko sudedami savo vil
ties ir savo valstybės bei

Tat, reikštų, kad Sovietai 8arbingo vadovo rankas, 
paliko prie savo nusistaty
mo ir nieko Lietuvos atžvil
giu nepasikeitė. Vietoj stra
teginių motyvų bus gal ak
centuojami kiti.

To nežiūrint, šių metų Dir
želio mėn. dviejų metų Lie
tuvos okupacijos liūdnas pri 
siminimas — yra praskrai- 
dintas Lietuvos laisvės pra-

RADIO
Šiandie, antradienį, 7 vai. 

vakare iš stoties WGES bus 
transliuojama reguliarė Pe
oples radio programa, kurioj 
dalyvaus štabo artistai. Bus 
dainų, muzikos, dramos, juo
kų, patarimų, pranešimų ir 
etc. O iš Peoples krautuvės

giedruliais ir padidėjusia vii- bus pranešta daug gerų ži
nių apie didelį pusmetinį in- 
ventory ėmimo išpardavimą.

• timi laimingesnio rytojaus.
Lietuvos atžvilgiu, lietu

greit pasveikti ir vėl grįžti' viai nei Tėvynėje nei svetur,; kur yra progos įsigyti geres-
į mūsų tarpą. Philadelphia, Pą. — Pir- ypač Amerikos lietuviai nie- nės rūšies reikmenų su di-

------------ madienį, 22 d. birželio Phila- kada neabejojo dėl Preziden- dėlių pinigų sutaupymu.
. ; delphijoje teko susitikti su__________________________________________________

Parapijos mokykloj moks- prelatu Maciejauaku is Ka. 
lo metas baigtas.. Vaikučiai; lifornijos Jis čia, prie pr0.
atostogauja, o mokytojos se- į gos, ant greitųjų, tarp ko
selės grįžo į motinišką namą. .kito atW- sayo pažįgta.

« 0QSqtK' Antanaiciaį 545 E-1 Sočikagiečiai taria nuoširdų . bičiulius Bet kaiD
Marųuette Avė ) 88 St’ rengiaS1 Vyktl at°S‘ ačiū Roselando kleb. kun. J bičiulius. Bet, kaip

Į togų į Sterling, III., kur gy
vena Stanislovo brolis Ka
zimieras su šeima. Paviešė
ję kelionę tęs į Starved Rock 
ir kitas įdomias vietas. Sy
kiu vyks ir tėvas Karolis 
Antanavičius ir duktė Dolo- 
res. Laimingos kelionės.

go žmones, Maironis ir kiti čiulius roselandiečius, brigh- 
to krikšč. demokratijos są- i tonparkiečius ir svečius iš 
jūdžio kūrėjai, aiškiai pasi- kitų kolonijų. Darbšti komi- 
sakė už žemės reformą: Į sija jau veikia, būtent M.

— Valstijai priklausančių Teličėnienė, K. Witkus, A. Dar tebeserga Elena Po
žemių iš d a 1 i n i m a s beže- Cherry, P. Fox. ciūtė. Dabar jau randasi na
miams ūkininkams...” ----------- muose. Ji yra rimta, pavyz-
(“Draugija” Nr. 1, pusi. 75). Kleb. kun. V. černauskas dingą Šv. Teresės Sodalici-

— Išleidimas įstatų, ku- ir šv. Teresės Sodalicija yra jos narė. Linkime Elenutei
riuos pildant sodžių ir dva- begalo dėkinga biznieriui--------------------------------------
rų darbininkai būtų apsau- Al. Ališauskui, baldų krau-
goti nuo samdančių netei- tuvės savininkui iš Mar- 
sybės... (“Draugija”, pusi. ąuette Park, kuris suteikė 
75). Į dvi brangias dovanas lai-
Laisvesnės ir šviesesnės mėjimui. Dovanos leidžiamos 
Lietuvos j knygutėmis. Jau nepirmas

Vyriausias Maironies ir jo! kartas kaip A. Ališauskas 
prietelių siekimas — Lietu- muras duosniai aukoja, 
vos -gerovė:

— Lietuva — mūsų tėvy- Šv. Vardo dr-jos susirin-
nė ir ją mylime, kaip vaikai Į k*me’ be kitų dalykų, įvyko 
savo motiną. Lietuviškoji pirmininko rinkimas. Buvęs 
kalba mums užvis brangi, —gabus ir pavyzdingas pirm. 
rašė jie (“Draugija” Nr. 1,|A- Yuška dabar tarnauja 
p. 69-72). Dėdės Šamo kariuomenėj. Į

m ... ... .jo vietą išrinkta Jt Witkus.To viso siekdami jie rei- i . .............
kalavo Lietuvai savo seimo Sveikiname ir linkime ga- 
Vilniuje, reikalavo, kad iš vadovauti Sv, Vardo dr- 
Lietuvos būtų pašalinti ru- lal

Paškauskui ir seselei vyres
niajai, sr. Gertrūdai už pas
togę ir globą mūsų seselių 
mokytojų Leonardos ir Ja- 
settos, kurios kasdieną važi
nėjo į mokyklą vaikučius 
mokyti.

jis sakė, iš čia vyks į kuni
go Zidanavičiaus jubiliejinę 
iškilmę. Raporteris

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

lšv ('žiojame 
po vi -ą 
Cliicago.

REMKITE 
ŠEN 4 

LIKTI VIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

sų valdininkai, kad lietuviai 
turėtų savas mokyklas su 
dėstomąja lietuvių kalba, 
kad pradžios mokyklose bū- sų Pa™PM<» Petru3’ Petr°' 
tų mokslas be užmokesčio, jnėlcs ir Povilus- Sia proga 
kad Lietuvos dvarų ofiefa. sočikagiečiai sveikina ir

Birželio 29 d. ŠŠ. Petro i: 
Povilo. Sveikiname visus mū

Estai kalbėtų lietuviškai ir 
nevartotų prievartos ir t.t.

Atminkime, kad ta jų ko
va buvo pradėta vienuolika 
metų prieš Lietuvos nepri
klausomybės pask e 1 b i m ą, 
kad tada caro agentai visur

“Draugo” administratorių 
kun. P. Ciniką.

J. T. Miciūnų namuose,' 
8825 Saginavv Avė., Jonų die i 
ną (tėvas ir sūnus Jonai) 
buvo svečių, kurie atvyko

viešpatavo. Tai buvo drąsūs sveikinti Jonus. J. Micifl-
nas, Jr., baigė aukštesnę mo-planai, paskelbti spaudoje, 

o kiek dar jų slaptų planų
buvo svarstoma privačiuose 'yvav«3 visuomeniname vei-
pasikalbėjimuose ?!

Gražu, kad šalia tų plačių
užsimojimų buvo noras dirb
ti bendrą lietuvišką darbą 
su kitomis grupėmis. Jie net 
į antrą savo programos 
punktą buvo įrašę:

— Visos Lietuvos re ka-

kime pačiame Lietuvos vai 
stybės atkūrimo darbe?

— Jis veikė daugiausia 
per savo poetinę kūrybą. 
Stovėdamas paskutiniu me
tu nuošaliau nuo politinio 
veikimo, vis dėl to jį sekda
vo, orientuodavosi. Visi jau-

lūs gindami rūpinsimės eiti “• kad yra Mlironia- Jia tu’ 
kitomis lietuvių ^1° aulontet!l ir tardavo 

, savo žodį. Jo noras — vi
siems eiti vieningo sutarimo 
keliu. Lietuvos reikalais jis 
yra važiavęs į Šveicariją, 
atlikęs kitus darbus.

išvien su 
partijomis”.
Tėvynei atgimstant

Viena progą Čikagoje už
klausiau prez. Ant. Smeto
ną:

— Kiek Maironis yra da-
j

(Bus daugiau)

List«n to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 to2 P.M. 
STATION WHIP
1IU •< «ha Malt

Teko nugirsti, kad veikė
jų M. A. Teličėnų duktė Ka
zimiera rengiasi daryti “eks 
kursiją” prie altoriaus. Jos 
sužieduotinis dabar tarnauja 
kariuomenėj Medical Corps, 
Kansas City, Kan. Congra- J 
tulations! Rap.

CRANE COAL CO.
Agentai pardavime

BERWIND GENUINE POCAHONTAS 
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
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 $|/N r A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OU 
5332*SO? LONG* AVĖ?* TEL. PORTSMOUTH 9022

$8.40
$8.65

CONRAD
Fotografas

8tudlj& Įrengta pir 
Jios rūAle- su mo 
dernlškoa.is užlai 
domis Ir Hollywood 
Svleaomūt Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Street
ToL: Biznio - ENGIewood 5883 

,t - ENGtarood 6840

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

>7

%

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.

Si:

P) Ą D Ą D Yra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L^/aD/AIn. Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MII.I^

.W()RK — STOGU IK NAMŲ MA- 
TEEUJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vlš- 
kų, skiepų ir fiatų. 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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS Misę 
Mll./I MŠKO STAKO MUKI KA

UNI V INSTRUIIENTV. 
PAŠINAI DOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NElfcPARDVOTl
TŪBOS. CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONEK. KLU- 
TES su “cuses" — $35.00, $37.50, 
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
niški Mandolinai, banjos. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIIININIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.00. BASO IŽ- 
DENGAI.AS — $12.00. SMIČK-
I.AI SMIIKOMS. STRIUN1NI- 
NI.AMS BASAMS,
CELLO — $1.50.
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų viršminėtu instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. I’EDAI.S,
HI BOYS, CYMBOLS. DKVM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams, Triūboms, Saxaphones, 
Smulkoms Ir Gultarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwrll St., Chicago.

VIOLAS ir 
$3,00. $5.00.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

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

“HEALTH SHOES.” Paduš- 
kaitės dėl Kornų, Callouses 
ir Bunions.

RATU PaU8*nimas■ Ų ar paplatinimas 

189 NO. LA SALLE ST.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

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

WHFC-I45O kik|
6755 So. Western Avenne 

Phone: GROvehiU 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
9rm<Sb2£L 
Pi uieuiiuit 
♦o. /eur

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/,%. 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.
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AUGA A. A. KUN. JONO NAVICKO 
VARDO SEMINARISTO FONDAS
Prisidėkime ir mes prie a. a. 
kun. J. Navicko vardo įamžinimo
Aną kartą “Draugo” skiltyse buvo paskelbta, kad a. a. 

Kun. J. Navicko Vardo Seminaristo Fondą labiausiai re
mia Chicago ir jo apylinkės. Tačiau ir kitur Fondas susi
laukė Narių ir Rėmėjų nemaža. Ir Rytuose ir Tolimuose 
Vakaruose atsirado mūsų gerų prietelių.

(Tęsinys)
Fondo Nariai
1. Latvinienė V., Athol, Mass. $100.00.
2. Saukaitis P. ir C., Bristol, Conn. $100.00.
3. Statkaitė, J., Brockton, Mass. $100.00.
4. Baske vičienė M., Brockton, Mass. $100.00.
5. Kaminskaitė K., Simsbury, Conn. $100.00.
6. K. D., So. Boston, Mass. $100.00.
Fondo Rėmėjai
1. Kun. J. Jusevičius, Ohaaha, Nebr. $5.00.
2. Visockienė J., Custer, Mich. $5.00.
3. Kun. J. Warnat, Ouray, Col. $5.00.
4. Demskienė L., Tarriffville, Conn. $5.00.
5. Bakūnienė, O., Springfield, III., $5.00.
6. Kučinskienė, A., Cleveland, Ohio. $6.00.
7. Rusienė M., Port VVashington, L. I. $10.00.
8. Andrulienė S., Athol, Mass. $5.00.
9. Maslauskienė V., Pittston, Pa. $10.00.
10. Džiaukauskienė A., Detroit, Mich. $10.00.
11. Svikliūtė M., Pawtucket, R. I. $10.00.
12. Leiga C., Brooklyn, N. Y. $10.00.
13. Skirmuntienė O., Mass. $15.00.
14. Papečkienė M., Paterson, N. J. $10.00.
15. Skarupskas, Glastonbury, Conn. $15.00.

.. 16. Stabingienė V., Grand Rapids, Mich. $5.00.
17. Kirtiklienė M., Seltzer City, Pa. $10.00.
18. Blaškevičius S., Detroit, Mich. $5.00.
19. žekienė Z.,Waukegan, III. $5.00.
20. Z. B., Brockton, Mass. $20.00.
21. Biganskienė C., Jamaica, N. Y. $5.00.
22. S. B., Binghampton, N. Y. $2.00.
23. Jasinauckienė M., Kingston, Pa. $2.00.
24. Janušaitienė M., Macedonia, Ohio. $2.00.
25. Radzevičius P., Chicago, III. $5.00.
26. Raguckienė P., Springfield, III. $5.00.
27. Zizminskaitė A., Racine, Wisc. $5.00.
28 Jonušienė U., Gary, Ind. $10.00.
29. Vaitekūnas P., Chicago, III. po. 0.25 kas mėnesį. 
Aną kartą buvo parašyta, kad XX iš Chicago pa

aukojo $1.00, o turėjo būti $10.00.
Kaip matote, a. a. kun. J. Navicko Fondas auga ir 

jau turi netoli dviejų tūkstančių dolerių, tai yra, tik penk
tą dalį to, ko reikia, kad fondas pradėtų veikti. A. a. kun. 
J. Navicko seminaristo fondo veikimui reikia 10,000 dole
rių, kad galėtų iš procentų leisti vieną gabų jaunuolį į 
kunigus. Todėl maloniai prašome visų, kas tik gali įsira
šyti į fondo narius ar rėmėjus. Fondo Valdyba,

Krautuvininkai rytoj boardams x 
pristato parduodamų daiktų kainas

Apie 47,000 krautuvių sa
vininkų Chicagoj rytoj, lie
pos 1 d., savo apylinkės ka
ro kainų boardams turi pris 
tatyti savo parduodamų 
daiktų, ar tai valgomųjų 
produktų, aukščiausias kai
nas. Tos kainos neturi būti 
aukštesnės už imtas aukš
čiausias praeitą kovo mėne
sį kainas.

i
Be to,, kiekvienas krau

tuvininkas savo krautuvėje 
turi turėti tokius pat daiktų 
sąrašus su pažymėtomis 
kainomis, kad kiekvienas 
pirkėjas galėtų patirti tik
rąjį dalykų stovį.

Apie tai praneša Office of 
Price Administration regi- 
joninis direktorius. John C. 
Weigel. Ir jis mano, kad 
krautuvininkai prisitaikins 
prie naujos tvarkos.

Tą pat dieną, liepos 1 d., 
OPA 50 reprezentantų, pra
dės lankyti krautuves, kad 
patirti ar viskas yra tvarko

je, ar krautuvininkai vykdo 
visus nurodymus. Mažiau 
nusimanantiems apie tuos 
dalykus krautuvininkams 
bus išaiškinta.

Policija užaarč “šaltojo
je” Mrs. Shirley Paul, 28 m. 
amž., 1347 W. 91 gat. kuri 
susivaldė su savo vyru Ri
chardu J. Paul, 29 m. amž., 
ir jį pavojingai pašovė.
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KUN. J. NAVICKO FONDAN AUKOTOJAI

Pijus ir Ona Saukaičiai, gyveną Bristol, Conn., prisiun
tė savo šimtinę a. a. kun. J. Navicko fondui. Abu kilę iš 
Lietuvos, Vilkaviškio apskričio, Gražiškių parapijos. At
vyko Amerikon prieš 21 metus. Užaugino gražią šeimą: 
du sūnus ir penkias dukteris. Būdami visų gerų darbų uo
lūs rėmėjai, jie taipogi prisidėjo prie šio fondo. Fondo 
komisija taria nuoširdų ačiū už auką.

Šiluma išvarė 
žmones i paežerį

Praeitą sekmadienį apie 
2:00 popiet Chicagoj šiluma 
pašoko iki 92 laipsnių. Nors 
tai nebuvo rekordas, bet po 
vešesnių dienų daugeliui žmo 
nių pasirodė to perdaug. 
Tūkstančiai suplūdo į paeže
rį ir į miestines ten atidary
tas maudykles. Maudėsi, 
nors vandens šiluma buvo 
vos 68 laipsniai.
Parkų distrikto kontroliuo

jamos maudynės paežery 
bus atidarytos rytoj.

Birželio 28 dieną rekordi
nė šiluma Chicagoj buvo 
1934 metais. Užrekorduota 
99.3 laipsniai.

Jaunuolis žuvo
Michigan ežere ties 98 

gatve sekmadienį vakare 
maudantis prigėrė Alvin 
Ratz, 17 m. amž., 9911 Ave
nue H. Nelaimė įvyko, kai 
vienas pakrašty e3ąs apie 
2,500 svarų sunkus akmuo 
staiga nuslydo ir Ratzui pri 
slėgė vieną koją.

Policininkas nušovė 
bėgantį vyrą

Policininkas George Wan- 
land arti Ravenswood “L” 
stoties nušovė bėgantį Steve 
Hartigan, 34 m. amž., kurį 
norėtą sulaikyti. Sakoma, 
nušautasis užkabinęs mote
rį, kuri su savo vyru ėjusi. 
Kadangi įspėtas Hartingan 
sustoti ir pasiduoti to ne
padarė, policininkas panau
dojo ginklą.

Hartingan buvo einąs per 
namus pardavėjas. Gyveno 
4609 Wolcott ave.

Padėka
Cicero. — Petronėlė Jaš- 

kūnienė nuoširdžiai dėkoja 
kun. Griniui, Povilui Mar
cinkui, Šv. Grigaliaus cho
rui už gėlių bukietą, Mon- 
deikams už dovanas, taipgi 
giminėms, pažįstamiems ir 
kaimynams už dovanas ir 
aplankymą ligoninėj. Nuo
širdžiai ačiū visiems.

Petronėlė Jaškūnienė, 
1524 So. 50th Ave.,

Cicero, Illinois.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Necfar
BEERS

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti aavo ateitį. Apart ap
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4Vg% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*

Justin Maeklewich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. C.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.
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X Petrų, Povilų vardinės , X Pranas Bikis, šv. Kry- 
vakar daugely vietų buvo žiaus parapijos choro narys, 
linksmos. Retas kuris Pet- Į liepos 1 d. išvyksta į kariuo- 
ras, Povilas neturėjo svečių, menę. Atminčiai choras įtei- 
sveikinusių juos brangios kė jam dovaną. Praeitą sek- 
šventės proga. Taip buvo pas madienį chorą vizitavo ki- 
sočikagietį Petrą Snarskį, tas narys jau tarnaująs ka- 
toleikietį Petrą Kilmitzs ir riuomenėj — Čibiras. Gra-

Antradienis, biri. 30, 1942
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X Kun. P. Cinikas,, MIC., 
“Draugo” administratorius, 
vakar išvažiavo į Sheboy- 
gan, Wis., kur pavaduos lie
tuvių parapijos kleboną ku
nigą M. Šliką, išvykusį ap
lankyti giminių Rytinėse 
valstybėse.

X Kun. Miciūnas, MIC. ir 
kun. A. Sandys, MIC., kurie 
mokinosi Lavai universitete, 
Kanadoje, šios savaitės pa
baigoje atvyksta į Chicagą 
pasidarbuoti per vasarą.

X Dievo Apvaizdos para
pijos piknikas praeitą šeš
tadienį buvo, berods, pirmas 
parapijos piknikas šiokią 
dieną Vytauto parke. Nors 
šeštadieniai piknikams nėra 
patogūs, tačiau žmonių bu
vo suvažiavę nemažai.

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijoj pikni
kas praeitą sekmadienį Vy
tauto parke esant gražiai 
dienai buvo labai sėkmingas. 
Parapijos darbuotojai dar
bavos sušilę.

X Kun. A. Briška, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos klebonas šįmet tu
rėjo įdomią kelionę aplink 
Michigan ežerą. Pasakoja 
matęs labai nepaprastų ir 
reikšmingų istorinių vietų. 
Savo įspūdžius žada para
šyti “Draugui”.

X Mikas Povilonis, susi
žeidęs Vyčių spaustuvėje da
bar guli Southwest ligoninėj 
(prie W. 58 ir So. Wood St.) 
Namo grįš šios savaitės pir 
baigoje ar kitą savaitę.

kitus.

X Kun. St. Gaučiui pager
bimo vakarienė labai gra
žiai pavyko. Daugiau kaip

žu, kai kareiviai uniformo
se gieda chore.

X Raudonos Rožės Klū
bas Ciceroje įsteigė tarny-

trys šimtai dalyvių buvo ^įnę Velia.Vą, kurioj jau ži-
kun. St. Gaučio pagerbtuvė 
se. Labai gražiai išpildė me
ninę programą muzikas Po
cius.

X Liepos 3 d. sueis penki 
metai, kada West Side mirė 
žymus gerų darbų rėmėjas 
Jonas Krotkus, Metropolitan 
State banko vice preziden
tas. Atmintis (gedulo Mišios 
šv.) bus Aušros Vartų baž
nyčioje 8 vai. ryto. Giminės 
ir draugai kviečiami atsilan
kyti ir pasimelsti už velionį.

X Uršulė Girdžius po sėk
mingos apendiko operacijos 
Šv. Kryžiaus ligoninėj jau
čiasi gerai. Prieš ištekėda
ma ji buvo veikli Aušros 
Vartų parapijos choro narė 
ir viena gabiausių scenos 
mėgėjų-vaidintojų.

X Varg. V. Daukša ir B. 
Keperšas išrinkti surasti 
gražią vietą tradiciniam Šv. 
Kryžiaus parapijos choro iš
važiavimui liepos 19 d.

X Kun. B. Ivanauskas, 
vikaras Akron, O., lietu
viams vienoje svetimtaučių 
parapijoj, šiomis dienomis 
lankėsi West Sidėj, praeitą 
sekmadienį giedojo sumą 
Aušros Vartų bažnyčioj ir 
su savo mokslo draugais — 
kun. kleb. Dambrausku, kun. 
Jodka ir kun. Ciniku aplan
kė TT. Marijonų seminariją, 
kurioj ir jam keletą metų 
teko mokytis.

ba 19-ka žvaigždžių. Reiš
kia tiek klūbo narių yra ka
ro .tarnyboj. Iškelta vėliava 
praeitam susirinkime na
riams darė didelio įspūdžio. 
Kiek žinoma, visi esantieji 
karo tarnyboj dar gyvi ir 
sveiki.

X Seserys Šv. Kazimiero, 
rodydamos dėkingumo už 
aukas per praėjusį ARD sei
mą naujos akademijos sta
tybai, visoms draugijoms, 
organizacijoms ir pavie
niams, kurių adresus turė
jo, išsiuntinėjo padėkos laiš
kus.

X Juozapo ir Barboros 
Kauliui sūnus (gaila vardo 
neatmenu) praeitą šeštadie
nį išėjo i Dėdės Šamo tarny
bą. Prieš pora mėnesių 
Kauliai pergyveno skau
džią valandą, vieną sūnų pa
lydėdami į amžinastį; o da
bar ir kitas širdies skaus
mas, nes išleido antrą sū
nelį į kariuomene.

X Rockforde, III., birželio 
11 d. mirė Petronėlė Čepu
lienė- gyvenusi adresu 415 
Lincoln Ave. Velionė buvo 
labai pavyzdinga katalikė: 
bažnyčią rėmė, prie draugi
jų priklausė, vargšus šelpė, 
ligonius lankė, veik kiekvie
nose laidotuvėse dalyvavo, 
artimą mylėjo kaip pati sa
ve. Paliko vyrą ir giminių, 
kurių randasi ir Chicagoj.

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor DayPikniku
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

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

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

J.


