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r Chicago Mayoras skelbia Lietuvos Dieną
CHICAGOS GALVA Išleido proklamaciją; minėjimą 

skiria liepos 25 d. Marąuette Parke

Chicago miesto mayoras 
EDVVARD J. KELLY, kil
nus lietuvių bičiulis.

Naciu antireliginė 
veikla Belgijoje 
įsismarkėja

LONDONAS.—Naciai oku 
puotoj Belgijoj palaipsniui 
didina antireliginę kampani
ją. Daug kas spėja, kad hit- 
leritai ruošiasi visu savo 
pragariškuoju pašėlimu su
simesti stačiai prieš Bažny
čią taip, kaip jie tai daro 
Vokietijoj.

Londono laikraštis Uni- 
verse gauna žinių, kad na
ciai Belgijoj jau imasi vie
šai falsifikuoti Bažnyčios 
pasitvarkymus tikslu susi
mesti prieš katalikų autori
tetus dėl jų “kišimosi į po
litinius reikalus.”

Tas yra nukreipta prieš 
vyskupus ir kunigus. Nese
niai vokiečių karinis virši
ninkas pranešė belgų parla
mente, kad Belgijoje bus su
daryti kariniai tribunolai, 
kuriuose bus teisiami nepa
lankiai prieš nacius nusista
tę belgų kunigai. Jis sakė, 
kad jie bus teisiami remian
tis karo įstatymais, kuriuos 
Belgijon įnešė patys naciai.

Naciai labiausia šėlsta 
prieš kunigiją, kad kunigai 
atsisako bažnyčiose turėti 
pamaldas už nežinia kokio 
gyvenimo žuvusius nacius 
karo frontuose. Uniformuoti
naciai su swastikomis susi
renka į belgų bažnyčias su 
žuvusiųjų nacių lavonais ir 
reikalauja kunigų turėti ge
dulo pamaldas už žuvusiuo
sius. Belgų primas kardino
las nurodė kunigams, kad 
jie nedalyvautų nežinomų 
sau mirusiųjų nacių laidotu
vėse, laikytų gedulo pamal
das tik už mirusius katali
kus ir parapijų narius.

Tuo būdu naciai bando 
bažnyčias keisti politiniais 
pastatais ir dar kaltina vys
kupus ir kunigus. Hitleri- 
tai nieko nelaimės ruošia
mais belgų kunigijai perse
kiojimais. Tas yra aišku 
kaip diena.

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

Giliai įvertina lietuvių amerikiečių
aukojimąsi J. A. Valstybių idealams 

MAYORO PROKLAMACIJA

WHEREAS, the Republic of Lithuania is one of the armijos auxiliannis korpu- 
many nations under the tyrannical heel of the Nazi Ger- sas (WAACS). Laivyno mo 
many, and

VVHEREAS, since the recognition of Lithuania by 
the United States Government on July 20, 1922, the Re
public of Lithuania has adhered to democratic traditions 
and ideals, and has exhibited great admiration for the 
United States Government and its traditional and con-/ 
stant efforts to advance the causes of humanlty, and

WHEREAS, in the City of Chicago, there exists the 
largest single community of Americans of Lithuamian ex- 
traction in the United States, and

YVHEREAS, these Lithuanian-American citizens have 
devoted themselves to the ideals of the United States 
through their honesty, loyalty and integrity and, with 
other Americans, have expressed admiration for the Re
public of Lithuania in its fight for democratic principles,

NOW, THEREFORE, I hereby declare Saturday,
July 25, 1942, as Republic of Lithuania Day in Chicago, 
and commend the observance of such a day in Marąuette
Park.

Signed this 21st day of July, A.D., 1942.
EDVVARD J. KELLY

Mayor

U. S. nuostoliai 
kare—44,143 vyrai

YVASHINGTON, liepos 22. 
—Karo informacijų ofisas 
paskelbė, kad J. A. Valsty
bių iki šioliai šiame kare 
nuostoliai yra 44,143 vynai 
mirę, sužeisti ir dingę.

Šiame skaičiuje: 4,801 mi
rusiųjų, 3,218 sužeistųjų ir 
36,124 dingusiųjų.

šis skaičius apima armi
jos, laivyno, marynų korpu
so, Filipinų skautų ir Pearl 
Harbor nuostolius.

Dingusiųjų tarpe, matyt,- 
daugumas yra karo nelais- 
viais. Bet oficialiai nelais
vėje skaitoma tik laivyno ir 
marynų korpuso 1,022 kari
ninkai ir civiliniai ir armi
jos 20 vyrų.

nai nuskandino tris japonų 
naikintuvus daugiau Kiška 
apylinkėse, Aleutians salų 
grupėje.

RUSAI SMARKIAI KERTA NACIAMS

GI t MAN ATTACKSm^

GtlMANTHBlAT 
KUSSIAN ATTACK:

t "UrtuiM"

Rusai prie Voronežo smarkiai laikosi ir atgavo naujam 
pozicijas ir naciai gali būti apsupti iš šono ir užpakalio, 
besiveržiant į Kaukazą. Smarkios kovos vyksta abejose 
Dono upės pusėse.

Ir laivynas turės 
moteris auiiliares

WASHINGTON, liepos 22 
— žemesniuose kongreso rū
muose iškeltas bilius ir karo 
laivynui sudaryti moterų 
auxiliarinę atsargą, lygiai 
taip, kaip sudaryta moterų

terų auxiliarinė atsarga bu
vo žinoma WARN (Women’s 
auxiliary reserve for the 
navy).

Moterų atsargą laivynui, 
kaip numatyta bilium, suda
ro 10,000 moterų, įėmus vie
ną leitenantę komandierę ir 
ne daugiau kaip 35 leitenan- 
tes. Auxiliarinė moterų at
sarga pavaduos laivyno ka
rininkus ir jūrininkus, kurie 
reikalingi aktyviai tarnybai 
jūrose.

NEW YORK.— Madison

Sąuare Garde n įvyko masi- ėjęs iš karo tarnybos. Dabar
nė žmonių demonstracija 
prieš nacių piktas darbus 

Europoje. Prez. Rooseveltas 
prisiųstoje telegramoje pa
reiškė, kad naciai už tai vi

sa turės užmokėti. 

--------------------------------------------------—---------------------------------

U. S. submarinai nuskandino 
tris japoną karo laivus daugiau

WASHINGTON, liepos 22. Taip pat pranešta, kad 
— Laivyno departamentas. U. S. armijos bombonešiai 
paskelbė, kad U. S. submari-1 atakavo Kiška prieplauką,

Italai žiemą turės 
mažai anglių

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 22. — Per praeitas dvi 
žiemas Italija turėjo mažai 
anglių kurui. Dabar gauta 
žinių, kad ateinančią žiemą 
ten anglių vartojimas bus 

, žymiai sumažintas.

kur yra susispietę japonai. 
Tačiau tiršti rūkai tose apy
linkėse užkloja padarytus 
japonams nuostolius.

Laivynas komunikate sa
ko, kad Aleutians salų vaka
ruose armijos ir laivyno o- 
rinės pajėgos ir toliau vei
kia prieš japonus.

Apskaičiuota, kad Aleu
tians salose ir apylinkėse 
japonų nuostoliai yra šie:

Nuskandinta: 6 naikintu
vai, vienas transportas ir 
vienas kruizeris.

Sugadinta: 4 kruize riai, 2 
naikintuvai, vienas lėktuv
nešis, vienas transportas ir 
vienas mažesnis laivas.

Be to, matyt, dar vienas 
naikintuvas sugadintas, ar
ba nuskandintas. Apie šį lai
vą neturima tikrų žinių.

Naciu suvaržymai 
žydams Prancūzijoje

LONDONAS.—Oro minis
terija pranešė, kad britų la
kūnai atakavo Duisburgą, 

' Vokietijoje. Iš 300 bombone
šių 13 negrįžo.

VICHY, liepos 22. —Oku-,

puotoj Prancūzijoj nacių YVASHINGTON.—Sovietų 

gestapo (slaptoji policija) , ambasadorius M. Litvinovas 

paskelbė naujus žydams su- lankėsi Baltuose Rūmuose
varžymus.

Žydams lankyti krautuves 
leidžiama tik vieną kartą 
dienoje nuo 3:00 iki 4:00 
popiet. Žydams uždrausta 
pasirodyti viešosiose vieto
se, net ir parkuose. Paskirti 
restoranai, kuriuos žydai 
galt lankyti. Visi turi nešioti 
ženklus, kad jie yra žydai.

Prezidentas pasiskyrė 
karo patarėją

YVASHINGTON, liepos 22. 
—Prez. Rooseveltas spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
karą vykdyti jis sau padėjė
ju paskyrė admirolą Daniel 
Leahy, kurs bus prezidento 
karinio štabo viršininku. 
Prezidentas sakė, kad jis 
patsai, kaipo vyriausias ar
mijos ir laivyno vadas, ir 
toliau pasiliks šiose parei
gose, kurioms daugiausia lai 
ko aukoja. Adm. Leahy jį 
tik kai kuriais atvejais pa
vaduos, kad tuo būdu palen
gvinti pareigų naštą.

Prezidentas toliau pasisa
kė, kad jis yra ne tik vy
riausias visų šalies ginkluo-' 
tųjų pajėgų vadas, bet dar 
ir strategas visuose karo 
frontuose ir naminiam fron
te.

Admirolas Leahy buvo iš-

gi prezidento nuosprendžiu 
jis vėl atšaukiamas aktyvion 
tarnybon. Yra 67 m. am
žiaus.

Prezidentas pareiškė, kad 
admirolo paskyrimą į nau
jas pareigas senatas turi 
patvirtinti.

Maži nuostoliai 
pristatant lėktuvus

LONDONAS, liepos 22.— 
Britų oficialiniuose sluoks
niuose iškeliama aikštėn, 
kad iš Amerikos į Angliją 
lėktuvų pristatymas pirmai
siais praėjusiais metais bu
vo sėkmingas. Iš kiekvieno 
tūkstančio siųstų lėktuvų 
995 gauta. Likusieji 5 lėktu
vai vienaip, ar kitaip sutikę 
nelaimę skrindant skersai 
Atlantiko.i

MELBOURNE, Australija, 
liepos 22. — Paskelbta, kad 
šio karo metu šešiuose di
desniuose Australijos mies
tuose gyvenimas 18 nuošim
čių padidėjo. Dėl to arbitra- 
cijos teismas pripažįsta, kad 
tuose miestuose darbinin
kams atlyginimas turi būti 
padidintas 12 iki 14 šilingų 
per savaitę.

ir tarėsi su prezidentu Roo
seveltu.

YVASHINGTON. — Prez 

Rooseveltas su kongreso ly
deriais tarėsi gyvenimo kaš
tų klausimu.

MASKVA.—Sovietų lakū
nai antrą kartą naktį ata
kavo Karaliaučių.

Naciai per liepsnas veržiasi Rostovo 
ir Stalingrado kryptimis

"Krasnaj a Zviezda" šaukia kareivius, 
kad ryžtųsi mirti gindami miestus

MASKVA, liepos 22.—So
vietų vyriausybė pripažįsta, 
kad Rostovui ir Stalingra- 
dui yra pavojus, nes vokie
čių fieldmaršalo von Bocko 
armijos per liepsnas, galima 
sakyt, per raudonarmiečių 
durtuvus veržiasi tų miestų 
link. Čia sakoma, kad kol 
kas vokiečių sulaikymas ne
įmanomas, nes jie toli gau- 
singesni už raudonarmiečius 
Visgi raudonoji armija at
kakliai gina kiekvieną že
mės pėdą. Priešui visur ten
ka labai nukentėti. Tačiau 
to jis nepaiso. Kruviniausios 
kautynės vyksta išilgai Ma
skvos Rostovo geležinkelio, 
kurio kai kurias dalis prie
šas perkirto.

Raudonosios armijos laik
raštis Krasnaja Zviezda 
šiais žodžiais pavojų apibu
dina:

Amerikiečiai su britai* išnaikino 
ašies orines pajėgas Egipto fronte

CAIRO, liepos 22.—Britų 
kariniai sluoksniai praneša, 
kad amerikiečiai ir britai 
lakūnai kuone visiškai su- 
naikino ašies orines pajėgas 
Egipto fronte ir visuose 
šiaurinės Afrikos kovų plo
tuose. Sakoma, kad retai kur 
vienas kitas ašies kovinis 
lėktuvas pasirodo. Bet po 
pasirodymo ir vėl kuo grei
čiausia nežinia kur dingsta 
—pasislepia.

Amerikiečiai ir britai La
kūnai ir toliau didelius nuo
stolius daro ašiai visomis 
Viduržemio jūros pakrantė
mis.

Pačiam Egipto fronte vien 
mažieji susikirtimai vyksta. 
Britai su australais, matyt 
rengias sukelti puolimą.

GEN. MacARTHUR STO
VYKLA.—Sąjungininkų la
kūnai atakavo japonų trans
portą Naujosios Gvinėjos 
pakrantėse. Viena bomba pa 
taikyta stačiai į transportą.

11 metą mergaitei
gimė kūdikis

CHICAGO, liepos 22. — 
Vienolikos metų amžiaus 
mergaitė Angelą Modas, 
2442 W. Madison gt., šian
die pagimdė sveiką apie 7 
svarų kūdikį.

Autoritetai ieško kūdikio 
tėvo, kurs, sakoma, esąs 
apie 30 m. amž. ir yra karo 

tarnyboje.

“Šalis yra baisiųjų dienų 
akyvaizdoj. Priešas veržiasi 
į mūsų šalies gyvybės cen
trus.”

Laikraštis atsišaukia į ka
reivius, kad pasiryžtų ver
čiau žūti ir nieku būdu ne- 
paduoti tų centrų—Stalin
grado ir Rostovo miestų. Sa
ko, būtų didžiausda nelaimė 
Rusijai, jei vokiečiai užim
tų tuos centrus. Tada jiems 
tektų aliejaus Laukai ir Kau
kazas atviras. Be to, armijų 
frontas būtų perpus perkir
stas.

Sovietų karo vadovybė sa
ko, kad raudonoji armija 
sėkmingai sulaiko ir pliekia 
vokiečius Voronežo fronte, 
bet neturi pakankamai pajė
gų su priešu grumtis pieti
niam franto gale.

Argentina nenori 
savo laivams konvojų

MONTEVIDEO, Urugva
jus, liepos 22.—Argentinos 
užsienių reikalų ministras 
Enriąue Luis Guinazu pra
eitą savaitę atstovų rūmų 
slaptoj sesijoj pranešė, kad 
jo vyriausybė nepripažįsta 
Washingtono patarimo Ar
gentinos prekinius laivus 
konvojuoti. Anot jo, toksai 
žygis Argentiną įveltų ka- 
ran, o tas Argentinai negei
stina.

Ministras dar pažymėjo, 
kad J. A. Valstybėms norė
tųsi abiejuose Amerikos že
mynuose dominuoti. Argen
tina to nenorinti.

Naciu užimtuose 
kraštuose nėra maisto

LONDONAS, liepos 22.— 
Dingle M. Foot, karo eko
nomikos ministerijos parla
mentarinis sekretorius, atsto 
vų rūmuose pranešė, kad 
nacių kontroliuojamuose Eu
ropos kraštuose yra dideli 
maisto trūkumai. Maisto sto 
ka ypač yra Graikijoj, kai 
kuriose Lenkijos dalyse ir 
nacių okupuotose Rusijos 
teritorijose. Kai kur diug 
žmonių miršta nuo alkio. 
Vietomis gyventojus smau
gia ligos, ypač plaučių ir 
džiova. Tas daugiausia pas
tebima Belgijoj ir Prancūzi
joj-



Ketvirtad., liepos 2*. 1942

LIETUVOS TREMTINIŲ SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
Mes čia patiekiame lietu- (Vaitiekus), 68, farmer, res.

vių tremtinių Sovietų Rusi* 
joje sąrašą. Daugelis krei
piasi į redakciją, teirauda- 
iniesi apie tremtinius, jų gy
venamąją vietą ir tt. Mes 
jokių ypatingų žinių negali
me apie tremtinius suteikti, 
nes jų neturime. Patariame 
kreiptis tremtinių reikalais į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
Washington, D. C., prašant 
surasti tremtinių adresus ir 
teikti jiems pagalbą.

12401 Zalieckas, 50, wor- 
ker, res. Kalvarija.

12402 Zaleskis, Antanas, 
27, farm manager, re3. Na- 
vdpolis Betygala.

12403 Zaieckaitė, Antani
na (Kajetonas), 75, farmer, 
res. Tytuvėnai Pasakarnis.

12404 Zaleskis, Juozas 
(Karolis), 41, farmer.

12405 Zaleskienė, Marija 
(Jonas), 34.

12406 Zaleskaitė, Elena 
(Juozas), 7.

12407 Zaleskis, Antanas 
(Juozas), 4. Į \

12408 Zaleskis, Edvardas į 
(Vincas), 42, employee, res. 
Vilnius.

12409 Zaleskis, Kazys 
(Juozas), 42, farmer, res. 
Kumdrinai Naujamiestis.

12410 Zaleskienė, Antani
na (Stasys), 31, farmer.

12411 Zaleskaitė, Vanda 
(Kazys), 14.

12412 Zaleskis, Juozas 
(Kazys), 12.
12.

12413 Zaleskis, Vytautas 
(Juozas), 4.

12414 Zaleskis, Aleksan
dras (Juozas), 3.

12415 Zaleskis, Richar
das (Kazys), 42, employee, 
res. Kretinga.

12416 Zaleskienė, Zofija 
(Andrius), 32, teacher.

12417 Zaleskaitė (Richar
das), 1.

12418 Zalunskis, Antanas, 
33, res. Žagarė.

Pavilais Lekeė.ai.
12469 Zarembienė-Vaizbū 

naiiė, Elena (Juozas), 69.
124440 Zasimovskauė, Al 

bina (Ignas), 63, farmer, 
res. Biliušiai S ė t, a.

12441 Zarcezkaitė, Marija 
(Vincas), born 1918, nūn, 
res. Vilnius.

12442 Zatvardnickis, Jo
nas (Valerijus), born 1923, 
worker, res. Vilmus.

12443 Zavardsais, Benius 
(Vincas), 42, army major, 
re3. Vilnius.

12444 Zavardskis, Felik
sas (Feliksas), 68, farmer, 
ies. Kerminskas Maišiogala.

12445 Zavardskienė, Jani
na (Laurynas), born 1900, 
res. Vilinus.

12446 Zabeckienė, 86, res. 
Vanagas Alvitas.

DRAUGAS
=

nas (Juozas), 22, soldier, kaitė, Bronė, 25, book-kee- 
res. Panemunė.

12478 Ziberkas,

i sys), born 1911, carpenter, 
| res. Šančiai.
I 12541 Žabas, Vladas (Sta
sys), born 1905, employee, 
res. Kaunas.

12542 Žabienė-Kaziauskie- 
nė, E.ena (Adolfas), 50, 
nurse.

da Marija (Antanas), 8, stu 
dent.

12550 Žakausaas, Juozas 
(Jurgis), born 1905, vvorker, 
res. Balbieriškis, Marijampo 
lė.

12551 žakauskaitė, Dara- 
syda, born 1911, worker,

12543 Žagarauskas, Juo- res. Kaunas, 
zas (Povilas), 40, driver, j 12552 Žalalienė, Barbora,
res. Biržai.

12544 Žagarauskas,
tanas (Mykolas), 
1920, res. Kaunas.

An-
born

80, housewife, res. Skudutis 
kiai Rutkiškiai.

12553 Žalalis, Aleksas
12554 Žalalienė, Ona, 23,

12528 Zubrickis, Robertas 12545 Žagūnas, Antanas' (Jonas), 32, farmer.
(Stasys), 3.

12529 Zubrys,
per, res. Biržai.

12506 Zubauskaitė, Bar-
sas, 70, res. Gaižūnai Vyžo-1 borą (Jonas), 56, employee, i (Edvardas), born 1905, em 
nys. res. A. Panemunė. ! ployee, res. Vilnius.

12507 Zubauskas, Kazys 
(Jonas), 52, employee.

Alfon-

12479 Ziberk'enė, Rozali
ja, 65.

12480 Ziberkas, Jonas (Al 
fonsas), 25.

12481 Ziberkaitė, Marijo
na, 24.

12482 Ziberkaitė, Marijo
na, 24.

12482 Ziberkaitė, Elefta, 
21.

12483 Zitulis, Boleslovas

12530 Zujus, Martynas

' (Mykolas), born 1920, wor- 
Pranas ker.

12546 Žagūnas, Antanas 
(Juozas), born 1905, secre- 
tary, res. Kaunas A. Pane-

(Adomas), 26, farmer, res. j munė.
Smilgiai Kaišadorys. j 12547 Žagūnienė-Morkevi-
12531 Zukovienė, Viera (Po- čaitė, Stasė, housewif

12508 Zubausaienė-Glode- 
nytė, Antanina, 48, teacher.

12509 Zubauskas, R;mvy- vilas), 62, faimer, res. Me-į 12548 žagūnaitė, Aldona
das (Kazimieras), 19, stu
dent.

12510 Zubie’a, Česlovas, 35, employee, res. Kirkėnai 
48, janitor, res. Apytlaukis. Skapiškis.

demrodė Akmenė. 'Elena (Antanas), 12, stu-
12532 Zulovas, Adomas, I dent.

12549 Žagūnaitė. Gražvy-
I

(Juozas), 40, worker, res.
12447 Zaveckytė, Zosia Bifžai.

(Vincas), born 1911, res I 12484 Zlenlu3' Juozas, 39,

12419 Zalumsklenė, Vera res. Vilnius.

Kaunas.
12448 Zavistauskas, Sa

binas (with mother), 35, 
policeman, res. Vilnius.

12449 Zavistauskienė, Ja
dvyga, 33.

12450 Zavistauskaitė, 
Liudvika (Sabinas), 13.

12451 Zavistauskaitė, Ona 
(Sabinas), 2.

12452 Zaviša, Povilas 
(Valerijus), 28, fatmer, res. 
Panevėžys.
Zinkaučiai Krekenava.

12453 Zazirskas, Kazys
(Antanas), 80, farmer, res. ' 
Grybeliai U|tena. i

12454 Zazirskienė, Graci- 
lija Nikodemas), 78, far
mer.

12455 Zazirskas, Jonas 
(Kazys), 50, physician, res. 
Suginčiai Utena.

12456 Zazirskienė-Degu- 
lytė, Elena, 40, worker.

12457 Zbžerinskis, Jonas 
(Petras), 63, farmer, res. 
Bartinikai Vilkaviškis.

12458 Zbežinskaitė, Mari
ja (Vladas), 60.

12459 Zdainauskas, Česlo
vas (Stepas), 20, worker,

(Ignas), born 1906, nurse.
12420 Zaluuskis, Mykolas, 

38, employee, res. Vilnius.
12421 Zalunskienė, Stasė, 

38, housevvife.
12422 Zalunskis, Algiman 

tas, 8.
12423 Zambacevičius, Zig

mas (Aleksandras), born 
1910, worker, res. Aleksotas 
Kaunas.

12424 Zameraitė, Zofija, 
(Stasys), 43, res. Šiauliai.

12425 Zandoras, Jonas, 
37, res. Vainutas.

12460 Zdanavičius, Juozas 
(Pranas), 27, book keeper, 
res. Rudamina.

12461 Zdanavičius, Felik
sas (Aleksandras), 36, wor- 
ker, res. Rižiškė Tverečius.

12462 Zdanavičius, Kazys 
(Vladas), 53, farmer, res. 
Vackūnai Vandžiogala.

12463 ZdandvičiU9, Kazys 
(Konstantinas), 28, worker, 
res. Vilnius.

12464 Zdradauskas, Ta
das (Stasys), 43, employee, 
res. Alytus.

captain, res. Pabradė.
12485 Zienkievičienė, Juli 

ja (Pranas), 88, res. Pane
vėžys.

12486 Ziemkevičius, Juo
zas (Juozas), 29, farmer, 
res. Mickūnai, Saduniškis.

12487 Zienkevičiene, Zofi
ja (Adomas), 35, teacher, 
res. Švenčionys.

12488 Zenkevičiūtė, Irena 
(Aleksandras), 8.

12489 Zigmantas, Vladas 
(Antanas), 33, teacher, res.
Pasvalys.

12490 Zimkus, Povilas,
50, farmer, res. Vileikiškis.

12491 Zimkienė, Zofija 
(Jonas), 42.

12492 Zimkus, Jonas (Po
vilas), 16, student.

12493 Zimkus, Vytautas 
(Povilas), 14.

12494 Zinevičius, Edvar
das (Zigmas), born 1910, 
musician, res. Šančiai.

12495 Zinevičienė, Teklė 
(Mataušas), born 1913.

12496 Zinevičius, Romu
aldas (Edvardas), 9, stu
dent.

12497 Zinkevičius, Vladas 
born 1908, farmer, res. Gi- 
nutai Juodupė.

12498 Zlatkevičius, Vikto 
ras (Vincas), 39, employee, 
res. Šančiai.

12499 Zalieckas, Jonas 
(Domas), born 1900, res.
Alytus Varėna.

12500 Zomaras, Kazys 
(Jonas), born 1918, worker, 
res Petrašiūnai.

12501 ZOmeraitė, Jadvyga 
(Ernestas), res. šarkalaunė 
Pabradė.

12502 Zomeraitė, Elena. r*. 6gB8 go. talman Ava.
12503 Zosimas, Stasys R««. Tek GROvehili 061?

(with family), 50, physician HEMlock 4848
1 res. Radvilišks.

12511 Zubinas, 70, farmer, 
res. Mažeikiai.

12512 Zubinas, Jonas, 35, 
farmer.

12513 Zubinienė-Kviečins- 
kaitė, Elzbieta (Stasys), 30, 
res. Šiauliai.

12514 Zubys, Kostas (Juo 
zas), 35, farmer, re3. Peikū- 
nųi Gargždai.

12515 Zubkaitė, Konstan
cija (Stasys), 50, res. Uk
mergė Velvonys.

12516 Zubka:tė, Emilija 
(Stasys), 30, farmer.

12517 Zubko, Konstancija 
(Stasys), 45, employee.

*12518 Zubko, Emilija 
(Stasys), 31, florist.

12519 Zubkovas, Petras 
(Boleslovas), 30, worker, 
res. Vilnius.

12520 Zubovienė, Viera 
(Povilas), 65, farmer, res. 
Nedemrodė Kmenė.

12521 Zubrickienė, Juzė, 
68, res. Giedraičiai Kovai- 
čiai.

12522 Zubrickis, Česlovas, 
37, farmer.

12523 Zubrickis, Stasys, 
51, farmer. ■

12524 Zubrickienė, Jani
na, 36.

12525 Zubrickienė, Vanda, 
30.

12526 Zubrickis, Stasys 
(Stasys), 20.

12527 Zubrickis, Eugeni
jus (Stasys), 22.

12533 Zvilnienė, Emilė 
(Kazys), 35, res. Smilgiai 
Pabiržė.

12536 Zviedrinskis, Ignas 
(Juozas), born 1882, busi- 
nessman, res. Vilnius.

12535 Zaba, Liudvika, 75, 
housewife, res. Vilnius.

12536 Žabienė, Liuda (Ar i 
kadijus), 52, housewife, res. ' 
Vilnius.

12537 Žaba, Zigmas, 56, 
res. Vilnius.

12538 Žabienė, Alina, 53. 
12539 Žadaitė; Danutė 

(Zigmas), 16.
12540 Žabas, Pranas (Sta-

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

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

gali suteikti.
?5 METAI FATVRIMO 

pririnkime akinių, kerte pašalina
visą akių įtempimų. . .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
relefonas: GANAI, 0523, CliJeagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien l:S0 a. m. iki 8:10 p. m.

Trečiad. ir fteštad. 9:10 a. m. 
Iki 7-O9 p m

(Nukelta į 3 pusi.)

EJJLlUVUS DAhiAttAa 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomlngai ui 
prieinamą kainą

JOS F. SUDRIK
KBAUTHVBJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDA R088

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 sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

12426 Zandaraltė, Helma, 12465 Zdrienickis, Pranas 
(Kazys), born 1921, wor- 
ker, res. Vilnius.

12466 Zdzichauskienė, An 
tanina (Hermanas), 60, far
mer, res. Šiauliai.

12467 Zdz chovskis, Ksa
veras (Marius), borrt 1888, 
physician, res. Vilnius.

12468 Zaleniakas, Anta-

32427 Zanievskaitė, Bro- 
nislava (Kazys), born 1899, 
nūn, res. Vilnius.

12428 ZankavičiU3, Alek
sandras, employee, res.
Švenčionys.

12429 Zapasninas, Stasys, 
born 1907, res. Vilnius.

12430 Zapasnikienė, Ceci-! nas, 36, soldier, rea. Šančiai
lija (Motiejus), born 1868.

12431 Zareckienė, Magdė 
(Juozas), born 1906, wor- 
ker, res. Šančiai.

12432 Zareckaitė, Laimu
tė (Pranas), born 1931.

12433 Zareckas, Algis 
(Pranas), born 1933, stu
dent.

12434 Žarecka:tė, Būta 
(Pranas), born 1938.

12435 Zarembiene, Adelė, 
48, farmer, res. Geledniai 
Švenčionys.

12436 Zaremba, Alfonsas 
(Vaclovas), 20, farmer.

12437 Zarembaitė, Elena 
(Alfonsas), 10.

12438 Zaremba, Romanas

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS ISTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906.

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cicero, IU 

Tet: Cicero 7681

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,

TeL YARdš 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ER AKINIUS PRITAIKO 

744 West 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 West Cermak Road 

Ofiso teL OANal 2846 
Ofiso vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 8o. Fairfield Aveniu 

Bes. toL: HEMlock 21*0

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS N ARIA f 

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Dl.
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.

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Realdendjos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofišo vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. lt 

Trečiadieniais pagal sntartį.

12504 Zosimauskaitė, Al
bina, 58, hoūsetvife, res. Bi- 
liškiai Ukmergė Panoteriai.

12505 Zovdienė-Rublihs-

DR, J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus.
2423 West Marąuette Rd.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Kaunas.
12469 žalikauskas, police

man, res. Kybartai. Į MaB# 2e met„ prakukavimra'
12470 Ze ionka, Povilas, jūsų garantavimu

40, employee, res. Lygumos I opt<mwtricai»y Aktą speeiatfetas
12471 ZelionklenS, Elena,

45. igvaigimo, akių aptemimo, nervuo-
19479 Tplinnkfl bnnar- tumo. skaudamą aklų karšt),atltal- zienonKa, L.onar lgo trUrf1pgr<.|;yStę * toiitegyuą- 

das (Povilas), 12, Student. j Prirengia teisingai akinius. Visuo-
12473 Zenčkas, Mykolas, K atsitikimuose egzaminavime* da- 

... . ... i romas su elektra parodančia ma-42, station master, re3. Mau I žisuslas klaidas. Svečiai* atyda at-
ručiai.

12474 Zenčikienė, Karoli
na, 39, derk, res. Mauručiai

12475 Zenčikaitė, Janina 
(Mykolas), 20, student.

12476 Zenčikas, Vladas 
(Mykolas), 17, student.

12477 Zemblickas, Auta- ’

kreipiama 1 mokyklos vaikus.
Kreives akya atttatsomoa. 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis tiuo pietų, o Ne

dalioj pagal Sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atltabo- 
moa be akinių. Halnoe pigiau kaip 

pirma.
<712 South Ashland Av.

YARDS

DR. STHIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1830

TeL YARda 6921.
Res.: KHNtrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nno 6:30-8 .-Oi 
756 We«i 35fh Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmint), negu auksą.

Kas bus ištvermingas iki 
galui, tas bus išgelbėtas.

{Mat 10, 22J.

Tai. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

T< YARdš 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANal 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. 

Rea. telefonas SEElay 0434.

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:80 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė. 

TaL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 0 vaL kasdien

Ofiso Tel................ VIRginia 1888

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEOAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos).

TaL MIDiray 2886 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak.

TaL OANal 0267
Ras. tel.: PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Raaidendja: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

g Iki 0 vai. vakara.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Avė.
0FI8O VALANDOS i

Kasdien nuo S:00 vai. ryto Iki l:S0 
vaL vak.: kračladlenlaia nuo

Sab MIS IM

TaL Cicero 14*4

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. I5tos 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

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kentvood 4900

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 Vai. dienfc

Rez. Tel. LAFayetto 0091
Ofiso Tel. LAFYETTE 8210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
OFFICE HOURS:

Mon., Thurs., Fri. —
2—4 & 6—8:30 P. M.

Wed., Sat. —
1Q A. M. — 2;3Q P, U.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal outartį.
Ofiso telefonas PROepect 6737 
Namų telefonas VTRginia 2421

RFMKITF
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Lietuvos tremtinių 
Rusijon vardai

(Akelta iš 2 pusi.)
12555 Žalalis, Valdema

ras (Aleksas), 4.
12556 Žalalytė, Adelė 

(Aleksas), 2.
12557 Žalalis, Stasys 

(Aleksas), 5 months old.
12558 Žaldotis, Petras 

(Stasys), born 1912, stu
dent, res. Kaunas.

12559 Žaldorienė, Elena 
(Juozas), born 1912, house- 
wife.

12560 Žaldokas, Jonas 
(Mykolas), 47, book-keeper, 
res. Pasvalys.

12561 žaldokienė, Bronis
lava (Jonas), 35, housevvife.

12562 Žaldokas, Vytautas 
(Jonas), 18, student.

12563 Žaldokynė, Felicija 
(Vincas), 43, vvorker, res. 
Panevėžys.

12564 Žaldokienė, Vikto
rija (Mykolas), 21, house
vvife.

12565 Žalgarys,

Kazlų Rūda Kajecai.
12577 Žargytė, Zofija 

(Mykolas), born 1914, tea
cher, re3. Kaunas.

12578 Žasimas, 55, physi- 
cian, res. Rokiškis.

12579 žažeckienė,
61, re3. Vilnius.

12580 žažeckas,
(Julius), bom 1912, 
res. Vilnius.

12581 Žabrauskas, Alfon-

PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Piknikas

Petras, 
poiiceman, res.

Elena
1912,

born 1911,
Kanas.

12566 Žalgarienė, 
(Hiliaras), born 
housevvife.

12567 Žalys, Stanislovas 
(Tomas), born 1894, jurist 
res. Vilijampolė.

12568 Žalys, Stasys, 35, 
res. Kaunas.

12569 Žalkauskas, Motie
jus, 40, farmer, res. Pa- 
dumbliai Kopčiamiestis.

12570 Žalkauskas, Alfon
sas (Mikas), 36, teacher, 
res. Granopas Sanuliškiai.

12571 Žalnieraitis, Vytau
tas (Jonas), 24, 
res. Šančiai.

12572 Žalpys, Jonas (Juo 
zas), 38, army seargent, 
res. Šančiai.

12573 Žapolskis, Bronius 
(Juozas), born 1905, sol
dier, res. N. Vilnia.

12574 Žalunskienė-Protai- 
tė, Veronika (Ignas), born 
1907, res. Žagarė.

12575 Žalkauskas, 
las (Povilas), 35, re3. 
nas.

12576 Žarackas, Antanas 
(Andrius), 40, vvorker, res.

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED — MOTERYS—————————«

MAŠINŲ OPERATORIŲ Ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias Išmokinslm. 
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus. 
Atsišaukdamas kreipkitės prie BO
DAS PALUTSIS, ant 4-to aukšto. 

M. BORN & CO.
1061) West Adams Street

busas lauks atsilankusių ir 
užveš ant kalnelio. Nepasi
gailėkite laiko pasigrožėti 
gamta, pasikvėpuoti tyru 
kalno oru ir padėti seselėms 
atlikti pasišventimo darbą.

J. V. S.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUSšv. Pranciškaus Sesutės 

ir Rėmėjai labai dėkingi vi- 
Balys s’ems darbininkams, kurie 

priest, nuoširdžiai dirbo Lietuvių 
Dienos pasisekimui ir vi
siems geradariams, kurie

Vladė,

sas (Antanas), born 1908, gausiai aukojo ir visokiais 
vvorker, res. Šančiai. būdais prisidėjo prie pramo

gos pasisekimo. Tiktai ne
laimė, kad tai pittsburgiečių 
dienai pakenkė lietus.

Kad išlyginus dalyką, ki
tas piknikas bus liepos 26 
dieną sesučių parke. Auto-

12582 Žebrauskas, Stasys 
(Jonas), born 1897, emplo
yee, res. Švenčionys.

12583 Žebrauskas, Vikto
ras (Pranas), born 1918, sol 
dier, res. Kaupiškiai Sintau 
tai.

12584 žaglys, Stasys, 36, 
muslcian, res. Kaunas.

12585 Žeglienė, Bronisla- rQmaj HenderSOMJI
hairdre-va (Petras), 36, 

sser, res. Kaunas.
12586 Žeima, Jonas (Ado

mas), 30, vvorke, res. Pa
bradė.

12587 žekas, Vincas (Juo 
zas), 38, secretary, res. Gra 
žiškiai Vilkaviškis.

12588 žekienė, Anelė (Ka 
zys), 32, housevvife.

12589 Želalis, Aleksas, 30, 
farmer, res. Skudutiškis.

12590 Želalienė Grudzins- 
kaitė, Ona (Zigmas), 24, 
v/orker, res. Skudutiškis.

12591 Želalis, Valdema
ras (Aleksas), 3.

12592 želalytė, Dalia
(Aleksas), 2.

12593 Želalis, Stasys
(Aleksas), 3 months old.

12594 želnys, Stasys (An
drius), 41, musician, res. 
Vilnius.

12595 Želčiūkaitė, Jadvy-
engineer, ga (Jonas), 25, farmer, res.

i Sėda Mažeikiai.
12596 Želnys, Vladas (An 

tanas), born 1902, driver, 
res. Raseiniai.

12597 Želvys, Bronius, 
28, driver, res. Alytus.

12598 Želvienė, Marcelė, 
26, salesvvoman, res. Aly
tus.

12599 Želvytė, Zita (Bro
nius), 8, student.

12600 Želvys, Zenius 
(Bronius), 6.

paskyrė 120 milijonu
WASHINGTON, liepos 21. 

—Kainų administracijos ofi
sui, kurio viršininku yra L. 
Henderson, kongreso žemes
nieji rūmai pagaliau pripa
žino 120 milijonų dol. išlai
dų fiskaliniais 1942-43 me
tais. Senatas anksčiau pri
pažino 125 milijonus dol.

Henderson iš pradžių rei- 
! kalavo 165 milijonų dolerių, 
paskiau sumažino iki 140 
milijonų dol. Kongresas ran 
da, kad išlaidos per didelės.

A. f
RICHARD

GARBAŠAUSKAS
Mirė liepos 19 d., 1942, 

11:45 v. rvto, sulaukęs 15 m.
Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėveli. Antaną ir motinėlę A- 
delę (po tėvais Petroniutė); 
seseri Dolores; močiutę Ur
šulę Petronienę; 3 dėdes — 
Antaną, Kazimierą ir jų šei
mas ir Joną Petronius: 2 te
tas — Oną Petroniutę ir Elz
bietą Garbašauskaitę ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Velionis priklausė prie Boy 
Šcouts, Troop No. 286.

Kūnas pašarvotas namuo
se, 3326 S. Morgan St., tel. 
Y AR. 1486. Laidotuvės įvyks 
penkt., liepos 24 d. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Dievo Apvaizdos par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėveliai, Sesutė, 
Močiutė, Dėdės, Tetos ir kiti.

Laid. direkt. J. F. Radžius 
— tel. Canal 6174.

A.

KAZIMIERAS BARAISIUS
Gyv. 1714 W. 46th St.
Mirė liep. 19 d., 1942, 1:30 

v. ryte, sulaukęs pusės amž.
Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me : pusbrolį Victor Raubū- 
nas ir jo šeima, ir kitas gi
mines, daug draugų ir pažįs
tamų Amerikoj, o Lietuvoje 
paliko 2 seseris, Zofiją Mar
kūnas ir Antaniną Andrunas.

Laidotuvėmis rūpinasi C. 
L. Trakselis.

Kūnas pašarvotas J. F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks penktad., liep. 24 d. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusbrolis, Gimi
nės ir Draugai.

Laid. direkt. John F. Eu- 
deikis, tel. YARds 1741.

“DRAUGAS” HEIJ1 WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

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

HEI.P VVANTED — VVRAI

DIF. MAKF.RS
$1.40 Į valanda, su užtenkamai "over- 
time.” Turi būt lst class.

UNITED SPECIAI.TIES CO. , 
9705 Cottage Grove.

REIKALINGI. •IRON WORKER" 
PAGELBININKAI lr MEKANIKAI. 
Atsišaukite j —

E. M. WEYMKR CO..
2824) West Grand Avenue

'M A KERS
Jig" lr taip-

T O O L
1 Reikalingi dirbti prie 
I gi "ftxture" darbi).

GEAR SPECIAI.TIES CO. 
3*35 W. '.Meilill Avenne

It A D I O .MERGINOS
"WIRING” ir "SOLDERING" MER
GINOS mums yra teikalln?os — su 
“eliassls line" p tyrimu. Aukščiau
sius užmokestis, pastovūs darbai. 
HAI.IJCRAFTERS CO. 2611 South 
Iniliaiut Avenue.

BEAUTY OPERATORE reikalinga. 
"All around” patyrimo ir gerai mo
kanti •‘‘ftngęr yrave” darbų. Galima 
dirbti pilną laika ar trumpomis va
landomis. 1135 IIRVN .MAUK AVĖ., 
tel. IX)Ngbc«eh 8241.

REIKALINGA moteris ar me.rg na 
prie abelnų namuose darbų. Taipgi 
reikalingos ir V> lterkos. Atsišaukite 
Į BIG TREE INN, ant Areher Avė. 
kodo. 4 blokai j vakarus nuo Keane 
Ave< Willow Springs, 1111., telefonas 
WILLOW SPRINGS 1068.

CLASSIFIED
PAIEŠKOMAS ŠOFERIS 

“DRAUGUI” reikalingas šoB-ris. ku
ris vi-žotų laikraščius. Būtų gulima 
suderinti i>areiga.s su kitu durtai, 
šaukite — CANAI, 8010 urlia kreip
kitės j 2334 Su. Oakley Avenue.

PAIEŠKOMAS VAIKINAS 
Reikalą ujama vaikino kelioms va
landoms kasdien “DRAUGE”. Būtų 
gerai, Jei gyventų U’est Sltlė apylin
kėje. šaukite — CANAI, 84)10 arba 
kreipkitės i 2334 So. Oakley Avenue.

PATARNAVIMAI

CABINET MAKERS reikalingi dirb
ti prie "parlor framea". Kreipkite 
sekančiai:
DOETSCII and BAUER, 1534 Altgeld

TOOL ir DIE MAKERS reikalingi su 
"moid rnaehine" patyrimo pageidau
jami. Gera proga tinkamiems vy
rams dirbtuvėje 100% karės darbų 
srityje. Atsišaukite prie Mr. \Valter, 
superintendent, šaukdami — VIRgt- 
nia t (8 H).

VIETOS dabar atdaros NURSfiMS 
Gimdymo kambariuose ‘ Obstetrical” 
aukšte. Abeinos slaugių pareigos, ma
lonios sąlygos, gera alga, Matykite 
Superintendent of Nuraes — 
F.DGEU’ATER HOKPITAL, LONg- 
beach 4242, — 574)4) N. Aslijand.

S Al, D AI NIV GA MI NTO.1 AI 
Kietų saldainių Gamintojai, šukėial 
(Spinners), Mašinų Operatoriai. Pa- 
gelbininkai ir Paprasti Darbininkai 
reikalingi. Pastovūs darbai. Gera 
proga išmokti amatą, gaminime aukš
tos rūšies saldainių. Dienomis dar
bai lr galima dirbti persimainant 
laiką. Kreipkitės Į —

BINTE BROTHERS 
3301 W. Franklin Blvd.

REIKALINGI AUTOMATIC SCREVV 
MACHINE OPERATORIAI ir SET
UP VYRAI dirbti prie Davenports. 
Atsišaukite prie:
WARE BROS., 4458 W. laike St.

SKALBYKLOJ PROSYTOJA
Vieta dėl moteries skalbykloje, pro- 
syti uniformas. Atsišaukite j Employ
ment ofisą, 4-tame aukšte — nuo 
9:30 vai. ryto iki pietų.

W I E B O L D’ S 
Aslilfijul. Monroe and Ogden

OPERATORES — gali uždirbti eks
tra pinigų dirbant 4 vai., 3 naktis 
ar dienas į savaitę. EKSPERTES 
prie išdirbinio "mosųuito bars” rei
kalaujamos. 4314 N. CALIFORNIA 
AVĖ., tel. IRVhig 2144.

1 ' ' s
MERGINOS AR MOTERYS operuoti 
"soda fountain” ir "luncheonette". 
Turi mokėti kaip gaminti valgius 
ir suprasti kaip pelningai galima ves
ti bizn). Taipgi vietos dėl keletos 
department vedėjų, kurias apsilmam 
išmokinti. Alga vedėjų prasideda 
nuo $20.00 ir bonus. Sekmad. nerei
kia dirbti, tik 1 ar 2 vakarus j sa
vaitę. Matykite Mr. Dunntng — 
NEISNER BROS.. 9:30 vai. ryto — 
4058 West .Mialison Street.

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kalnavimo sąrašo.

Prisiųskite plūktus paštu “parcel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

W A N T E I» TO B U Y

Want<sl For Imnieiliate l'se Free- 
Cutttaig Screw Steel 

17-64 in. hexagon; 3-8 in. hexagon; 
7-16 ln. hexagon; 7-8 ln. round and 
hexagon; 1 in. rounds, hexagon and 
sųuare. Also other bars ranging from 
17-64 ln. to 2(4 in. round and hexa- 
gon; ai o bar brass 7-16 ln. hexagon
and other sizes. Call —

STEWART-WARN ER CORI’..
lake View 604)0, Purchasing Dept.

REIKALINGI, PATYRU8I "COP- 
PERSMITHS" ir PAGELBININKAI 
dirbti prie "steam jacketed" katilų.

PHONE — VAN BUREN 1332

G A G E MAKERS
Gera proga, geriems pirmo kleso 
"Preeislon Gage Makers”. $1.70 Į [ 
valandą duodama kaipo pradinė alga. 
Atsišaukite vakarais nuo 6:00 iki 8:00 
valandos.
WOI.VF.RIXE TOOL ENGINEERING 

MANUFACTURING CO.
931 W. Nortli Avenne

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Povi-
Kau-

(Bus daugiau)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithuanian ChamhcT of Conuneree.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPubllc 4298

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

ELENA RUDAUSKIENĖ
(PO TĖVAIS VAITEKUNAITE)

Gyveno: 3328 South Lituanica Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Liepos 20 d., 1942 m., 11:20 vai. vak., sulaukus 

pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Skaisgerio par., Budraičių km.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris — Pauliną ir žen

tą Povilą Baltuti, Emilia ir žentą Joną F. Eudeikį. Oną ir žen
tą Dr. Steponą Bieži; 2 sūnus — Joną ir marčią Josephine, ir
Leo; anūkus ------- Constancią ir Angeliną Baltutis, Dorothy
Jakubs ir jos vyra Lieut. Stanley Jakubs, Jack Eudeikis, Ste- 
phen ir Yolandą Biežris, ir Jack Ruddy; seserę Oną Karpienę, 
švogeri Juozą ir jų šeimą; du brolius — Pranciškų Vaitekūną 
ir brolienę Lucią, Antana Vaitekūną ir brolienę Oną ir jų šei
mą: brolienę Marijoną Vaitekunienę ir mirusio brolio Alek
sandro šeimą; ir pusseseres, pusbrolius ir jų šeimas ir daug 
kitu giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserę 
Julijaną ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South 
Hermitage Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, Liepos 25 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero kapines.

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

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

Dėl platesnių Informacijų,' pašaukite telefonu sekančiai —
YARds 1741.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
LaiMi Direktorius

AMBUEANCH Dieną lr Nakt]

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741*1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFayette 0727

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

SU DIENR. “DRAUGU

..'L; -j ?» t ■* 'JI®
KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

v* —

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 

42-44 East 108th Street 

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 VVest 18th Street

Visi telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS
3319 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 South Michigan Avenue 

Tel. PULlman 9661

J. LIULEVICIUS
4348 South Callfornla Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHI LIJPS
3307 Lituanica Avenne 

Tel. YARda 4908

g
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teisingesnių informacijų apie tarptautinę padėtų, nors 
jai nepranešta anglų-rusų susitarimo prasmė, tačiau 
ji nepuolė prie nacių propagandistų meškerės. Lietu
vos žmonės tiki į Amerikos-Anglijoe vedamo karo lai
mėjimą, pasitiki Atlanto čarterio nuostatams ir juose 
sudeda visas savo ateities viltis.

Neutraliųjų šalių spauda dažnai pabrėžia tą faktą, 
kad devyniasdešimta devyni visų Lietuvos gyventojų 
nuošimčiai yra griežčiausiai nusistatę ir prieš nacizmą 
ir prieš komunizmą. Jie trokšta gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu. Jokia propaganda, kad ji bus 
ir gudriausia, to tvirto ir griežto Lietuvos liaudies nu
sistatymo nepajėgs pakeisti. Nepakeis jo nė kruviniau
si persekiojimai.

4li„n .......Į..........

s 'r j

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne- ,
prašoma Ui padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. (||flVCK nACICVAfllItTIAC 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus JJUJIJVVIIIIIIIUJ
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Chicagos vadovybė už laisvą Lietuvą
Kiekvienas nuoširdus lietuvis džiaugėsi sužinojęs, kad 

Illinois valstybės gubernatorius Dwight H. Green ofi
cialiai paskelbė liepos 25 d. Lietuvos Respublikos Diena. 
Nemažesnis džiaugsmas yra sužinojus, kad ir didžiojo 
vidurvakarių centro, metropolijos — Chicagos miesto 
majoras Edward J. Kelly taip pat proklamavo Lietu
vos Respublikos Dieną, kuri rengiama liepos 25 d. Lie
tuvos Respublikos pripažinimui paminėti ir Dariaus- 
Girėno brangią atmintį pagerbti.

Chicagos miesto galva jau ne vieną kartą yra paro
dęs mūsų tautai palankumą. Ne tik gražiais žodžiais, 
bet ir praktišku būdu — darbais lietuviams yra padė
jęs. Ne be reikalo jisai buvo apdovanotas aukštu Lie
tuvos Respublikos požymiu — ordinu. Jis buvo Lietu
vos bičiulis, kai ji, Lietuva, buvo laisva ir nepriklau
soma, bet neatsisuko nuo jos ir po to, kai šios gady
nės baisieji siaubai — diktatūros ją parblokškė, oku
pavo, pavergė. Jis, kiek tik sąlygos leidžia, prisideda 
prie Lietuvos išlaisvinimo darbų. Paskutinysis jo aktas 
— oficialus Lietuvos Dienos paskelbimas turi tikrai 
didelės ir reikšmingos moralinės vertės. Tą p. E. J. 
Kelly žygį, nė kiek neabejojame, giliai įvertins ne tik 
Chicagos patrij oriškoj i lietuvių visuomenė, bet visi A- 
merikos lietuviai, kurie trokšta, kad jų tėvų kraštas 
išsilaisvintų iš baisios nacių okupacijos ir kad jis vėl 
galėtų gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Ir gub. Green ir majoro Kelly padarytieji žygiai yra 
nepaprastai didelė moralinė parama federalinei vyriau
sybei laikytis pirmykščio nusistatymo — stovėti už 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, pagelbėti jai išsilais
vinti ir pasibaigus šiam karui, pasiekus visiško laimė
jimo, prie taikos konferencijos stalo ginti Lietuvos su
vereniteto teises. Jų, gubernatoriaus ir majoro, žygiai 
ir į mūsų, lietuvių, veiklą įneš daugiau ryžtingumo, vie
ningumo dirbti Amerikos laimėjimui ir tuo pačiu Lie
tuvos išlaisvinimui.

Per ketvertą metų misionieriai — katalikų kunigai 
ir vienuolės didžiausiu pasišventimu darbavosi japonų- 
kinų karo pafrontėj Kinijos provincijoj Hunan. Jie ten 
rizikavo savo gyvybes, kad pagelbėti kiniečiams karei
viams ir nuo karo nukentėjusiems civiliniams žmonėms. 
Per tuos ketverius metus, kaip rašo “Cathoiic Times”, 
misionieriai parūpino butą ir maistą 40,000 tremtinių 
iš Anhweik provincijos, kuri dabar yra japonų okupuota.

Katalikiškųjų misijų tikslas buvo taip sutvarkyti ci
vilinių žmonių gyvenimą, kad jie patys sau duoną už
sidirbtų. Dėl to tūkstančiams moterų buvo parūpinti 
darbai prie siuvimo Kinijos kareiviams uniformų, vy
rai dirbo prie kitokių naudingų darbų.

Visi misionieriai yra Amerikos Pasionistai.
Be išlaikymo keliolikos tremtiniams stovyklų, jie ve

da dvi ligonines, 10 dispensarų, tris prieglaudas ir mo
kyklas. Jiems reikia aptarnauti šimtus sužeistųjų nuo 
japonų bombų, mestų iš lėktuvų. Neseniai viena misio
nierių ligoninė buvo subombarduota, padarant didžiau
sių nuostolių.

Didįjį Amerikos katalikų misionierių darbą giliai į- 
vertina madame Chiang Kai-shek, vyriausiojo Kinijos 
kariuomenės vado žmona, kuri savo laiške aprašo di
džius misijų nuopelnus. “Jie šelpia, gydo, guodžia, švie
čia” — rašo jinai. “Visuose savo darbuose jie parodė 
didelę gailestingumo vertybę, kuri laimina tą kas duo
da ir tą, kurs priima. Savo darbais ir dvasia jų artimo 
meilės aktai, tai manna, krintanti alkstantiems žmo
nėms. Jų gyvenimas savęs išsižadant ir vidujinė draus
mė, tai šaltinis drąsos ir inspiracijos visiems tiems, 
kuriems jie tarnauja ir su kuriais jie kenčia. Sekdami 
savo Išganytojo pėdomis, jie drįsta veikti ir mirti”.

Tai yra teisingas ir gražus Amerikos katalikų misio
nierių pasiaukojimo ir darbų įvertinimas. Čia reikia 
pridėti, kad ne tik toj vienoj provincijoj Kinijoj feata- 
likų misionieriai taip pasišventusiai dirba krikščioniš
kosios artimo meilės darbą, bet visuose pasaulio kraš
tuose. Jų darbas šiuo karo metu yra šimteriopai pasun
kėjęs. Jis laukia mūsų pagalbos.

Prezidento patarėjas
Prezidentas F. D. Rooseveltas yra vyriausias Jung

tinių Amerikos Valstybių visų karo jėgų vadas. Ka
dangi šio karo laimėjimas, vedąs prie demokratijos iš
gelbėjimo, pavergtų tautų išlaisvinimo ir pastovios tai
kos atstatymo pareina labiausia nuo Amerikos, reikia 
sau įsivaizduoti, kaip didelę darbų naštą ir milžinišką 
atsakomybę turi nešti Jungtinių Valstybių Preziden
tas — vyriausias karo vadas.

Kad Prezidentui toji našta truputį palengvėtų, jią 
šiomis dienomis pasikvietė žymų karo ekspertą savo 
artimu patarėju. Tuo patarėju bus senas ir patyręs 
admirolas William Daniei Leahy, savo laiku buvęs am
basadorium Prancūzijoj.

Ir ligšiol Prezidentas Rooseveltas turėjo ir šio kraš
to ir visų santarvininkų pilniausią pasitikėjimą, bet 
dabar, kai savo patarėju turės karo ekspertą pilna ta 
fiodžio prasme, tas pasitikėjimas dar labiau padidės.

Komunacių draugijos smunka
Lietuvių bolševikų, arba komunacių, arba lietuviškai 

kalbančių ruskių draugijos, kaip dažnai jų pačių ga- 
zietos nusiskundžia, smunka nariais, štai, “Vilnis” lie
pos 22 d. laidoj aprašo LDS (Komunistų Susivienymo) 
pirmininko raportą seime ir taip verkšlena:

“Narių skaičius nėra taip džiuginantis, kaip finan
sinis stovis. Daug narių išsibraukia; nežiūrint, kad 
naujų gaunama, vistiek narių skaičius nuo pereito 
seimo nepadaugėjo — dar biskį sumažėjo”.

Vis tik prasti popieriai. Ir komunacių pakalikai, 
matyti, prasikrapšto akis ir pamato, kad jiems nepa
keliui su lietuvių tautos išgamomis.

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 23 d.).

K. Sčesnulevičius šaukia 
“Naujienas” į debatus... Yale 
universiteto studentas Ka
zys Sčesnulevičius, kuris va
žinėja Chicagos apylinkėse 
ir sako prakalbas apie dar
bininkus, dėl jam padarytų 
priekaištų šaukia į debatus 
“Naujienų” korespondentus.

•
Norėta nužudyti Kerens- 

kis..,. Polocke pasikėsinta nu 
žudyti Rusijos karo minis
teris Kerenskis. Kulka pra
ūžė pro pat ministerį, ta
čiau nepataikė. Manoma, kad 
tai bus bolševiko ar vokie
čių šnipo darbas.

v
Moksleivių veikla... A. L. 

R. K. Moksleivių Susivieni
jimo kuopa Chicagoje ren
giasi prie gegužinės ir va
karo. Komisiją sudaro A. 
Linkus, L. Šimutis, J. Poš
ka ir Pr. Juras. Paskutinia
me susirinkime daug ginčų 
kilo lietuvių kolegijos stei
gimo reikalu.

•
Rusiją valdo Kerenskis.... 

Atsistatydinus ministrui pir 
mininkui Lvov, jo vietą užė
mė Kerenskis, laikinai pasi
likdamas ir karo ministru. 
“Jei Kerenskiui nepasiseks 
pravesti reikalinga šaliai 
tvarka, tuomet, žinoma, kils 
anarchija. Po to Rusiją pa
ims savo rankosna koks 
kraugeris diktatorius”.

Badas Lietuvoje.... Valsty
bės departamentui Vašing
tone pranešta, kad Vokieti
joj trūksta 600,000 tonų kvie 
čių. Rytų Prūsijoj blogi ja
vų užderėjimai. Lietuvoj ir 
Lenkijoj žmonės badauja.

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

VIKEIŠINIŠKI
APDŪMOJIMAI

Iš vakarykščių mano del
no apdūmojimų, tavorščiai, 
matėte, kad jei kas nori nu
sikratyti kokia kvaraba, bū 
tinai turi naudotis vasaros 
šiltomis dienomis ir pama- 
rėse, paleikėse kūną tepti 
mostimis, paskui mirkyti 
vandeny ir po to deginti 
saulės spinduliuose, kad toji 
kvaraba, ar nečysta, galą 
gautų. Kitaip bloga.

Daktarai liudija, kad dau
gelis žmonių yra ožiškos 
notūros: tu jam sakyk, ge
ra patark, o jisai visuomet 
palinkęs į neklausymą, žo
džiu, kaip ožys. Imkim pri
klodą.

Štai jums Amerikos lie
tuviški tautininkai, kaip jie 
save visados tituluoja. Mos- 
ties, vandens ir saulės spin
dulių jie bijo, kaip lietuviš
ki balšavikai Stalino rojaus 
Rusijoj. Dėl to jie iki ausų 
apskretę nesutarimu ir ma
nija apie save. Jei padėsim 
ant delno Bruklyno, Klyv
lendo ir Čikagos tautinin
kus, tai turėsim tris piktus 
ožius, kurie viens kitam šo
nus daužo. Jei patys nenori 
maudytis, to, apie save ma
nijos, brudo nusikratyti, tai 
gal, viešįs pas mus svečias 
A. Smetona juos kaip nors 
supančiotų, arba užnėręs 
ant kaklo kilpą nutemptų 
kur į pamarį, ar paleikį, ten 
mostim išteptų, išmaudytų 
ir saulės spinduliais nude
gintų brūdą, kuris ne tik 
jiems patiems labai kenkia, 
ale ir kitiems dažnai kelią 
užpavietrija.

Nesinaudoja vasaros šilto 
mis dienomis ir visokie ne
zaliežninkai: patriarkai, pri 
matai, biskupai, bambizai ir

Aviacija 4 J*

Gal būt ne visiems yra žinoma, kiek reikia jėgų iš
laikyti, jei taip galima išsireikšti, lėktuvus ore. 1941 m. 
birželio mėnesyje Jungtinių Valstybių oro linijos ope
ravo 365 lėktuvais ir jų operavimui reikėjo laikyti 
17,221 vyrą. Tai reiškia, kad vienam lėktuvui “išlaiky
ti ore” reikėjo turėti 48 asmenis. Reikia tik įsivaiz
duoti, kiek reikia jėgų operuoti tūkstančiams lėktuvų 
karo metu.

kitokai cinais apsikarūnavo 
ję tautiškos vieros žmonės. 
Sakysim, šiomis dienomis 
Čikagoj vienas tokių prima
tų, užuot kuriam nors Mi
chigan byč.ujs savo griešną 
kūną patepimais ir vande
niu šventinęs, iššventino vie 
ną bambizą. Dabar saliūnai, 
bučernės turės dar vieną du 
rų varstytoją ir aprūpinto
ją tam tikrų vietų savo lite
ratūrą apie tautišką vierą.

Spicpirvirvio Dumkos
Naciai Lietuvoje lietuviui 

duoda 1,750 duonos gramų 
savaitei, o vokiečiui 3,500, 
tačiau, vistiek, nepakeitė 
mūsų protėvių patarlės; 
“durnas kaip vokietis po 
pietų”. Juo daugiau vokie
čio pilvui darbo, tuo durnes 
nis jis.

Brolis paklydėlis Prusei
ka, pasiskaitęs “Draugo” 
redakcinį “Prisidėkime prie 
pergalės” nusprendė “prisi
dėti”: — paantrino savo me 
lą būk “Draugas” “fašisti
nis”.
Beje, Pruseika gali drąsiai 

su Bergdolu sveikintis: abu 
juk pereito karo No. 1 sle- 
keriai.
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Nieks ją nusislafymo nepakeis
Patiriama, kad neutraliųjų kraštų (Šveicarijos, Šve

dijos, Portugalijos) spauda daug rašė apie tai, kad na
cių propagandistai Lietuvoje ir savo laikraščiuose, ir 
per radijo, ir gyvu žodžiu plačiai naudojo britų susi
tarimą su bolševikais savo tikslams. Jie, naciai, mė
gino šį susitarimą patiekti lietuvių tautai kaipo “įro
dymą”, kad anglai esą “pardavę Pabaltijį Sovietų Ru
sijai”.

Nors Lietuvos visuomenė šiais laikais negauna jokitj

Juos pavers "ubagais''...
Brooklyno “Vienybės” redaktorius J. Tysliava rašo, 

kad dar visai neseniai komunistų spauda tvirtino, kad 
šis karas Amerikai duos “šimtus naujų milijonierių”. 
Dėl to “V-bės” redaktorius sako: “Dabar matome, kad 
tai buvo biauri demagogija”, nes, toliau rašo: “Senieji 
Amerikos milijonieriai rimtai pradeda rūpintis, kad šis 
karas juos gali paversti ‘ubagais’ ”,

t "Draugas" Acrna taiapa

Mr. ir Mrs. Archer Burney (kairėje), Scottdale, Ga. pasodinti į kalėjimą už vaikų 
surakinimą retežiais (dešinėje), šiame paveiksle matome Burney vaikus surakintus 
retežiais, tai yra Flourney, 10, Marguerite, 12, ir Archer, Jr., 7. šiuos savo vaikus Bur
ney surakino už tai, kad jie buvo paėmę tris ar kiteris nikelius. Ketvirtasis vaikas, 
Wendell, 4 metų, kurj laiko motina prie sav ęs, nebuvo surakintas. Apie tai esame jau 
rašę “Draugo” puslapiuose.
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KELIAUJAM {BRAZILIJA, PRIEŠO SUBMAR1NAMS JŪROSE SIAUČIANT
Karo laiku pavojinga keliauti jūromis. - Šiurpūs vaizdai kyla, kai 
pamatai jūrose priešo submarinus. Nuo mūsų laivo buvo apšaudomi 
priešo submarinai.

Rašo kun. P. Ragažinskas

(Tęsinys)
Juk, žinoma, ir kaliniui die
nos greičiau slenka, kai turi 
kokį nors darbą. Vienintėlė 
pramoga ir malonumas nak
ties tamsumoj — klausytis 
bangų ošimo muzikos ir ste
bėti fosforinių žuvelių šoki
nėjimus.

Laivas vis pirmyn veža 
per banguojantį Atlanto ke
lią. Ir tai nettesiog, bet zig
zagais. Taip plaukiant leng
viau galima išvengti subma
rinų pavojaus. Plauki žmo
gus ir nežinai, ar dar pama
tysi tekančios saulės spin
dulius. Juk laivas kasdien 
gauna pranešimų, kad tai 
vienoj, tai kitoj vietoj po 
vieną ar keletą laivų nuskan
dino. O susirūpinimas dar 
labiau padidėja kai tenka 
plaukti pro tas vietas, kur, 
prieš dieną ar dvi, buvo nu- 
skandyti toki pat laivai. Ir 
šiuo momentu amžinybės 
slenkstis atrado labai arti 
Momentas — kitas, ir nėr 
tavęs — priglaus kaip ir 
daugelį kitų, šaltos jūrų ban
gos ir nurimsi amžinai. Tik 
rekolekcijoms tokia nuotai
ka labai palanki, nes min 
tys apie amžinybę ir atsi
skyrimą su šiuo pasauliui 
savaime ateina. Tokiu metu 
vienintėlis suraminimas ir 
paguoda yra tikrai Dievu- 
je. Todėl ir nemaža katali
kų jūrininkų su savimi tu
rėjo rožančius ir juos kal
bėjo vandenyno bangoms 
laivą daužant, o danguje 
šviesioms žvaigždėms ži
bant.

5. Pavojaus signalar

Vieną pavakarę nelauktai 
visuos koridoriuose ir kabi
nose suskambėjo pavojaus 
skambučiai. Nedelsiant visi 
stvėrė plūdes, užsidėjo ant 
pečių ir bėgo laivo viršun, 
než'nant, ar tai tikras pa
vojus ar gal tik patikrini
mas. Bet šposauti neapsi
moka. Duotas signalas reik 
eiti. Galima būdavo ir neiti 
ir nesirūpinti kai nebuvo 
karo, nes visa tai būdavo 
atliekama tik dėl visa ko. 
Dabar gi karo metu, už pra
delstą minutę gali prisieiti 
apmokėti gyvybe. Galvotrūk 
čiais išlėkiau ant denio prie 
gelbėjimo valties. Net ap- 
stulpau. Kareiviai jau užtai
sę patrankas ir kulkosvai
džius. Laivo įgula jai skir-

|tose vietose pavojaus metu. 
iVisų žvilgsniai nukreipti va
karų pusėn stebi už kelių 
kilometrų iš vandens kyšo- 
jančius bokštelius. Tuoj iš
šifruoja, kad tie bokšteliai 
yra priešų submarinai. Po 
keletos sekundžių patrankos 
paleidžia po pora šūvių. Nuo 
granatų trenksmo suaidi er
dvė, tolumoj ištyška keturi 
didžiuliai vandens stulpai. 
Submarinų bokštelių jau dau 
giau nebematyti. Ar grana
tų paliesti, ar gal tik sau
godamiesi nusileido giliau 
vandenin. Šis įvykis paįvai
rino, pusėtinai, nuobodų lai
vo gyvenimą.
6. Ir vėl priešo submarinas 

Praėjo trys dienos nuo
apšaudymo priešo submari
nų. Dar saulutė per visą 
kartį aukščio buvo ant dan
gaus, o mes vakarieniavo
me. Paprastai vakarieniau- 
davom ilgai, ligi visai su
temdavo, nes nieko kito įdo
mesnio veikti laive nakties 
metu nebuvo ko. Kapitonas 
pasakodavo paskiausias ži
nias iš įvairių frontų, nes 
jis turi radio, ko mes jam 
pavydėdavom. Pasakojo į- 
vairių nuotykių iš jūrinin
kų gyvenimo. Tarp kitko pa
sakė, kad laivui skęstant 
jam yra duota teisė išlipti

iš laivo paskutiniam, ir ki
tus nuotykius, tikrus įvy
kius, ar anekdotus. Bebai
giant valgyti vakarienę vi
same laive nuaidi pavojaus 
signalas. Ir vėl kas rimto 
yra — pamaniau sau. Juk 
tik dėl praktikos žmones ne
kels nuo stalo. Keletą aki
mirksnių ir vėl visi ant lai
vo prisirengę visokioms ga
limybėms. Kareiviai jau sto
vi prie ginklų, laukia ko
mandos atidaryti ugnį. Bet 
į ką? Juk nieko nematyti. 
Už kokio kilometro užpaka
ly laivo, vos tik vandens 
dengiamas, o protarpiais ir 
nugara pasirodo, plaukia 
koks tai didelis daiktas. Per 
ž’ūronus įsitikinta, kad tai 
submarinas. Keletą kartų jo 
nugara pasirodė. Laivas pa
siruošęs apsigynimui laukė 
jo iškylant, kad galėtų pa
sveikinti patrankų trenksmu 
ir kulkosvaidžių tratėjimu. 
Tačiau jau saulutė buvo nu
sileidusi, pradėjo staigiai 
temti, laivas smarkiau irėsi 
pirmyn ir submarino išky
lant nebuvo matyti. Tą nak
tį apie tai jūrininkai ir ka
reiviai tekalbėjo. Ypač ka
reiviukai apgailestavo, kad 
negavo komandos atidaryti 
granatų ugnies.

(Bus daugiau)

PIRMASIS INSPEKTAVIMAS MOTERŲ ARMIJOS PAGELIUMO KORPUSO

Mrs. Oveta Culp Hobby, director of the Womerfs Army Auxiliary Corps, inspektuoja organizuojamą Dės Momes, 
Ia., stovykloje moterų armijos pagelbinį korpusą. Inspek tarimas įvyko po to, kada buvo pravesta registracija, eg
zaminai j a ir moterys gavo sau reikalingus daiktus ir gy venamas vietas.

pakilo 3 metrus, o po to nu
krito ir sulūžo. Savo modelį 
ištobulinęs, pritaikęs jam 
srūviųjų linijų principą, jis 
pagamino kelias karo lėktų-1 
vų serijas, o po Versalio tai
kos ėmė konstruoti susisie
kimo lėktuvus. Paskutiniai
siais prieš šį karą metais 
jis ėmė gaminti bombone
šius, kuriuos vokiečiai da
bar plačiai naudoja.

Dornier, kurio tėvas buvo 
prancūzas, išgarsėjo savo 
hidroplanais; šiame kare jie

AGENTAS X PAVOGĖ "MESSERSCHMITT 110" 
PLANUS

Vokiečių lėktuvų konstruktorius profesorius 
Messerschmittas ir jo šaunusis naikintuvas
Vokiečių naikintuvas, pa

vadintas ‘Messerschmitt’, y- 
ra pagarsėjęs ir anglams ir 
amerikiečiams to naikintuvo 
planai jau dabar yra žino
mi. 1940 m. pradžioje iš Lon
dono atėjo sensacinga žinia, 
jog slaptasis anglų agentas 
X., kuriam buvo pavesta žūt
būt nutverti naujųjų vokie
čių naikintuvų planus, tą už
davinį atliko. Tasai agentas 
kažkokiu būdu pateko į vo- 

! kiečių lėktuvų fabriką Augs
burge, įsibrovė į patalpas, 
kur laikomi slaptieji planai, 
ir nufotografavo garsiojo 
vokiečių naikintuvo Messer
schmitt 110 brėžinius. Kaip 
tie planai buvo iš Vokieti
jos išgabenti — lieka pas
laptis, kuri paaiškės nebent 
tik karui pasibaigus.

Vokiečiai savo lėktuvų 
tipus mėgsta žymėti 
išradėjų pirmomis raidėmis

Do 17, He 111, Ju 86...
Ką reiškia šie cifrai?
Vokiečiai savo lėktuvų ti

pus mėgsta žymėti konstruk 
torių pavardžių p rmosiomis 
raidėmis, pridėdami prie jų 
eilės numerius. Tokiu būdu 
šie šifrai reiškia Dornier, 
Heinkelio ir Junkr 30 pavar
des; tai trys išgarsėję vo
kiečių aviacijos konstrukto
riai.

Junkers iš Dessau buvo 
pirmutinis, kuris lėktuvus 
ėmė statyti vien iš metalo 
Nenusiminė jis, kai dessa- 
viškiai jo aparatą pravadi- 
no “skardiniu asilu”; nenu
leido rankų ir tada, kai pir 
masis metalinis jo lėktuvas

VEDASI

("Draugaa” Acme telephoto)

taip pat dažnai naudojami. 
Bet plačiausiai žinomas bus, 
turbūt, Do X, 12-kos motorų 
transatlantinė oro pabaisa.

Heinkelis buvo tikras a- 
viacijos nutrūktgalvis; jis 
lėktuvais susidomėjo po to, 
kai išliko gyvas iš vienos 
baisios cepelino avarijos. Už 
simojęs konstruoti lėktuvus, 
jis su dideliu vargu padarė 
pirmąjį modelį; atsirado me
cenatas, kuris apsiėmė su
mokėti už jį didelius pini
gus, jeigu tuo lėktuvu jis 
paskris bent 100 metrų. Bet 
Heinkelio pirmapradis lėk
tuvas sudužo už 25 metrų... 
Kitą kartą krisdamas Hein
kelis persiskėlė galvos kiau
šą, sutriuškino abu žandi
kaulius, išs suko koją ir iš
sinėrė kelis pirštus; bet a- 
viacijos nemetė ir išsimušė 
į konstruktorius. Didž. karo 
metu jo naikintuvai austrų 
ir vokiečių armijoje buvo 
plačiai vartojami.

Bet Heinkelio modelius vi
sais atžvilgiais pralenkė 
Messerschmitto naikintuvai.

Prcf. Messerschmittas 
visus vokiečių lėktuvų 
konstruktorius subyri no

Messerschmitt 110 yra nai 
kintuvas, skirtas lydėti bom
bonešiams, skrendantiems 
priešo bombarduoti. Didžiau 
sias Messerschmitt 110 grei
tis yra 585 km per valandą; 
šituo greičiu skrisdamas jis 
nenusileidęs gali atlikti 1,- 
300 km (mylia pusantro ki
lometro) kelią. Bet greitį 
Messerschmitto naikintuvas 
gali kaitalioti; skrisdamas 
po 300 km per valandą jis 
gali nenusileidęs atlikti 3,- 
000 km. Toji ypatybė Mes
serschmitt 110 leidžia lydė
ti ir lėtesnius bombonešius.

Bet Messerschmitt 110 y- 
ra sukonstruotas taip, kad 
gali pasiimti ir bombų; va
dinasi, jis gali atlikti bom
bonešio darbą su naikintu
vo greičiu. Tatai labai svar
bu. Be to, Messerschmitt 110 
labai gerai apginkluotas — 
dviem patrankėlėmis ir ke
turiais kulkosvaidžiais; pat
rankos gali šaudyti į žemę 
ir į priekį, o kulkosvaidžiai 
— į priešo lėktuvus. Lėktu
vo įgulą sudaro tik du žmo
nės; lakūnas aptarnauja a- 
bi patrankas, du kulkosvai
džius ir bombų mėtomąjį a-

paratą; likusius du kulko
svaidžius aptarnauja antra
sis įgulos žmogus, kuris, be 
to, yra žvalgas ir radijote- 
legrafistas. Messerschmittas 
110 turi du galingus Daim- 
ler-Bcnz motorus po 1.150 
AJ. Benzino jis gali pasiim
ti 2,000 litrų. Benzino bakai 
iš vidaus išmušti odos ir gu
mos izoliacija, ir kulkos nie
kada nepadarys jame sky
lės: jos savaime tuoj pat vėl 
užanka.

Nėra ko nė kalbėti, kad 
anglai, turėdami Messer
schmitt 110 planus, jo tobu
lumus pasiskubins pritaiky
ti savo aviacijai, be to, kuo 
rūpestingiausiai išstudijuos 
galimybes, kaip sėkmingai 
kovoti su vokiečių naikintu
vais.

Žinoma, vokiečiai turi ir 
daugiau brangių paslapčų, 
prie kurių prieiti stengiasi 
ne tik slaptasis agentas X. 
bet ir agentas Y., ir Z. ir vi
sa jų armija. O vokiečių 
žvalgyba, galim būti tikri, 
nelieka skolinga.

Geras išauklėjimas atida
ro visas duris. (Moltke).

Sophie Boychuck, gazoli
no stoties tarnautoja, ir 
Walter Pew, Jr., generalinio 
of Inn Oil Company mene- 
džeriaus sūnus, gavo leidi
mą apsivesti Philadelphia, 
Pa.

Prof. Willy Messerschmit
tas yra jauniausias iš visų 
keturių vokiečių aviacijos 
konstruktorių; jam dabar 
42 m. amžiaus. Heinkelis per 
25 metus pagamino apie 
1,000 lėktuvų projektų, gi 
Messerschmittas vokiečių o- 
ro laivynui tedavė tik vieną 
naikintuvo modelį. Bet tas 
naikintuvas pasiekė nepri
lygstamą greičio rekordą; 
tai tikras aerodinamikos še
devras.
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Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių 
KALĖDOMS.

Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky- . 
mus j “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (14 lie
tuviškų ir 7 angliškų). Vienas 1943 m. 
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam 
skaitytojui uždyką! Neskaityto jas moka 
25c.

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

----------------
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KO MUMS REIKIA?

Chicagoje, Bridgeporto k< 
lonijoje gyvuoja daug lietu 
vių draugijų su įvairiai? 
tikslais. Vienos iš jų yr? 
dvasinės, kitos ekonominės 
idealinės ir dar kitos gry
nai politinės. Prie grynai po
litinės reikia priskaityti 11 
Wardo Lietuvių Demokratų 
organizaciją.

Atrodo, kad esant susior
ganizavus, neturėtų rastis 
vietos trūkumams. Bet jų 
yra ir net skaudžių. Pavyz
džiui, Bridgeporte nėra mie 
sto knygyno. Toks knygy
nas yra buvęs prie 29 ir 
Halsted gatvių — parko pa
talpose. Darbšti lietuvaitė 
buvo jo vedėja. Dabar kny
gyno patalpos yra tuščios, 
o prieš keletą metų jis nu
keltas prie 26 ir Wentworth 
gatvių.

ši vieta lietuviams yra to
li. Knygynu daugiausiai nau-, ti 
dojasi jaunimas, enąs mo-Į --------------------
kyklon Toji apylinkė, kur jjnjįJSj-j jS f y Mykolo 
dabar randasi mums teikia- Ii J". I IJAUIU
mas knygynas, daugiausia! parSpljOS piklllkO

3ridgeporto žmonės vežami 
ta p sukimšti, kaip silkės 
bačkoj. Halsted gatvės gat
vėkariai yra seni, nešvarūs, 
atgyvenę savo amžių ir jiemr 
jau seniai vieta tik muzie
juj.

Mums reikia gatvėkariu 
tokių, kaip kad važinėja Ma
dison gatve. Gatvėkariu ko
mpanija pasistengė pakelt' 
mokestį už savo patarnavi
mą, bet nei kiek nesistengia 
pagerinti tą patarnavimą. 
Jei pati kompanija nesusi 
pranta gerinti gatvėkariu 
patarnavimo, tai politinės 
organizacijos yra užduotis 
per tam tikrus šaltinius kom 
panijai įteikti reikalavimus.

Yra pripažinta, kad orga
nizacija tada auga ir bujo
ja, kada dirba, veikia. Tad 
politinės organizacijos, jei
gu jos nori augti, turi veik 

Demokratas

DIEVO KŪNO ŠVENTE NAUJOJ KALEDONIJOJ 
3F

VISOJ CHICAGOJ IR CICEROJ TĖVŲ MARIJONŲ 
BENDRADARBIŲ VEIKLA VIRTE VERDA

Išvažiavime, Marijos Kalneliuos, Hinsdale, III., 
suvažiavusius svečius linksmins muzika, 
skambios lietuviškos dainos ir kiti įvairumai
Artinantis liepos 26 die-1 rakandų ir radio krautuves,

“W« oaimot have *11 we want 
ii qut •oldiera and aaUora are to 
have all they need.”

—Franklin D. Roosevilt

Amerikiečiai kareiviai išrykiuoti stovi abiejose pusėse, 
Kanakos vaikučiams ir Kanakos vadui belydint Dievo 
Kūno procesiją atgal į bažnyčią.

MŪSŲ DARBAI AMERIKOS PERGALĖJ

nai, Tėvų Marijonų Bendra
darbiai visoj Chicagoj ir Ci
ceroj savo veiklą taip išvys
tė, kad visur, kur tik išgir
si, jų darbai paskutinėmis 
dienomis virte verda. Dva
sios vadai — kun. J. Dam
brauskas ir jo pagelbinin- 
kas, kun. A. Sandys, nuo te
lefono negali nei pasijudin
ti. Taip ir reikia. Iš to aiš
ku, kad tik tokiu būdu bus

3241 So. Halsted St. ir 3409 
So. Halsted St., kaip praei
ty kas met, taip ir šiemet, 
atvyks su savo garsiakalbiu 
palinksminti suvažiavusius 
svetelius linksma muzika ir 
dainomis. Marijonų Bendra
darbiai privalo nepamiršti 
savo geradario

BUY
WAR

BONDS

čiosios Chicagos malonūs 
biznieriai ir profesionalai ir
gi neatsiliks neatsilankę, pa
matyti savo skaitlingus kos-

biznieriaus tumėms ir draugus. Vienu

Zodis —pergalė, mūsų tar- to padaryti, aukokime švi- 
pe pasidarė tiek populiarus, ną, kulkas, kuriomis priešas Taigi, mielas brolau ir se- 
kad, kur tik pasisuksi, vi- turės būti sugniuždintas. šuo, kur važiuosi ateinantį 
sur jį išgirsi. Juomi prade- Liepos 25 d. įvyks Lietu- sekmadienį, liepos 26 d., ne
darni įvairūs darbai, puošia- vos Diena, kurioje bus pa- užmiršk užsukti į Tėvų Ma-
mi rūbai, taisomi darželiai minėta 20 metų sukaktis rijonų ūkį, kur gerieji jų naujausių dainų. Na, o kiek 
ir t.t. 'kaip Amerika pr'pažino Lie- bendradarbiai rengiasi taip'dar kitų įvairių grupių dai-

Juozo F. Budriko, progai pa
sitaikius aplankyti jo krau
tuves ir atsilyginti už paro- 

galima atsiekti tą tikslą, į dytą prielankumą, 
prie kurio rengiamasi. Teko nugjrati * A

teitininkų draugovė irgi va-
žiuoja į Marijos Kalnelius, 
kur turės savo susirinkimą, 
ir ta pačia proga padainuos

apgyventa juodukais. Tad 
ypatingai vakare mŪ3 jau-1 
nimui ten yra labai nepa
ranku tas knygynas lankyti. 
11-to Wardo Demokratų or
ganizacija turėtų pasirūpin
ti, kad knygynas būtų at
keltas į s e n ą buveinę — 
Mark White Sąuare parką, 
kurs apgyventas baltais žmo 
nėmis ir mūs vaikams ne
reikia važiuoti gatvėkariu, 
kad pasiekti knygynas.

Ant 33 Place, pačioj Bri
dgeporto širdy, yra taip va
dinama Armour viešoji pra
džios mokykla, kurioj mo
kosi daug lietuvių vaikų. 
Mokytojos visos svetimtau
tės. ši demokratų organiza
cija privalėtų pasirūpinti, 
kad su modernišku pedago
giniu išslavinimu į šią mo
kyklą būtų atkeltos kelios 
lietuvaitės mokytojos.

Garsiausia pasauly gatvė 
Halsted eina per Bridgepor
to vidurį. Vardas šios gat
vės žinomas net ir pačiuose 
tamsiuose pasaulio kampe
liuose. Bet gatvėkariai šios 
gatvės tiesiog apgailėtini ir 
tų pačių nėra pakankamai.

Liepos 19 d. Vytauto par- 
kan, į Šv. Mykolo parapijos 
pikniką prisirinko daug žmo 
nių — parapijonų ir svečių, 
kurių tarpe matėsi nemažai 
kunigų iš kitų parapijų, biz
nierių ir profesionalų, veikė
jų, kolonijos reporterių ir x.

Piknike judėjimo, įvairu 
mo netrūko. Prie vieno sta
lo sėdėjo Aleknienė su kita 
moterim, o ant stalo stovėjo

Ištikrųjų, mūsų dar nepa
lietė karo baisumas pilnai. 
Jei savo akimis pamatytu- 
mėm tą kruviną areną, ko- į 
kioje dabar randasi Europa 
ir kitos pasaulio dalys. Bet 
ir mūsų šalis, Amerika, ga
li atsirasti tokioj pat padė
ty jei nebus nusukta spran
das siaubūnams — gyvų 
žmonių ėdikams. Tad, dabar 
nebelieka mums kitokio pa
sirinkimo, kaip tik visoj pil
numoj siekti pergalės arba 
žūti.

Septynių mėnesių kovos į- 
rodė, kad toji pergalė nebus 
pasiekiama lengvai, o tik di-

tuvą “de jure”. Taip pat bus j stropiai prie metinio išva- 
paminėta 9 metų sukaktis, žiavimo. Kiek ten linksmy- 
kaip žuvo mūsų garbingi did Į bės bus, sunku ir aprašyti, 
vyriai Darius ir Girėnas. Į tik atvykę patirsite.

Su tomis sukaktuvėmis'
sykiu bu3 demonstruojama 
ir mūsų ištikimybė šiai ša
liai. * Bus platinami Apsau- , ._ . . , v • *uns užlaiko dvi dideles.gos Bonai ir karo ženklai.

nininkų atvyks, sunku visus 
ir išvardinti, nes visi skai
to sau už pareigą ne vien 
kad nuvykti savo sveikatą 

Štai, turiu pranešti, kad' atgaivinti, Ut ir prisidėti
mūsų žymusis Chicagoje biz- kas tik ku0 ®ali Prie link‘" 
nierius, Juozas F. Budrikas, 'raaus įvažiavimo.

Be abejonės, ir mūsų pla-

žodžiu, laukiami visi — se
ni ir jauni, dideli ir maži, 
kiekvienas bus maloniai su
tiktas, priimtas, pavaišintas 
ir palinksmintas.

Taigi, brangieji, pajudin
kime Chicagą, parodykime, 
kad Tėvai Marijonai ir jų 
gerieji bendradarbiai turi 
galybes nuoširdžių prietelių 
ir bičiulių, suvažiuokime lie
pos 26 d. į Marijos Kalne
lius, Hinsdale, III., kuo skait
lingiausiai ir paremkime re
ngėjų sunkias pastangas. K.

LEIS SHARE OUR CARS 
AND SPARE OURTIRES

didelė dėžė saldainių porai 
ir “lišnam”. Ir aš išbandžiau I deliu pasiaukojimu bei ryž- 
savo laimę. Bet laimingiau- j tingumu. Jaunimas, tėvynei
šia prie to stalo buvo Kun- 
drotienė, viešnia iš Phila
delphia, Pa., klebono kun. J.
Šaulinsko giminė. Jai tiek nikams, gal būt, nėra visoj 

V. Faiza

ir laisvei atiduoda pats sa
ve. Gi mes, kurie negalime

Tad lietuvi, kai Amerikos 
Raud. Kryžiaus sesutė iš
ties tau ranką prašydama 
aukos bei paskolos, nenu- 
gręžk veido, o iš tikros šir
dies suteik paramą perga
lei tos šalies — Amerikos, 
kurioje radai sau prieglau
dą ir patogų gyvenimą ir 
kuri dabar aukojasi ne tik 
už savo ir tavo, bet ir už 
viso pasaulio demokratijos 
pergalę, Laisvutė

h

sekėsi, kad nebūtų galėjus 
net visų saldainių panešti, 
dėl to visus atgal supylė. ... .

Negalima praeiti nepagy (MetldlS pikniKdS 
rus šeimininkių, kurios pa
gamino skanaus valgio. O 
kugelis, o boy, tikrai buvo 
nepaprastai skanus! Neži
nau tiktai, kuri buvo jo eks
pertas: tur būt Kizelevičie- 
nė.

Chicagoj.
nutarė šį metinį parengimą 
turėti parapijos pastogėje 
ir iš anksto kviečia visus 
atsilankyti ir linksmai pra
leisti laiką. Įžanga 10c. Su 
tuo t’kietu visi galės tikė-

Gicero. — Šv. Antano drau 1 tis laimėti “cash” dovanų, 
gija rengia metinį pikniką, Komisija: E. W. Mikutis,

A. Zakaras, J. Zaura, J. Sta
naitis, J. Gribauskas.

kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, liepos 26 d. 3 vai. po
piet šv. Antano parapijos 
svetainėje ir kieme. Kadan-

Vytauto parkas piknikams gi iš priežasties karo trans- 
tikrai patogus. Visokie įren-1 portacija yra suvaržyta ir 
girnai. Kito tokio parko pik- apsunkinta, todėl draugija

^‘THAT LITTLE CAME” l«tar»—yiCartae«Oa^M.T«—By B. Link Į
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VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taupykit apsangotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateitį. Apart ap-
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4]/2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS*N. OF CHICAGO

Justin Mackievrich, Pres. and Mgr.
4192 ARCITER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141

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

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

Šį vakarą Budriko 
programa j

I
Nepamirškite šį vakarą• 

pasiklausyti puikaus radio' 
programos iš Cicero stoties j 
WHFC, 1450 kil, nuo 7 iki 1 
8 vai. vakaro. Išgirsite gra
žių liaudies dainų: moterų 
choro ir kitokių įvairių nu- 
merų. šias programas kas 
ketvirtadienį tuo pačiu lai
ku leidž'a Juozo Budriko ra
kandų ir radio krautuvė Chi
cagoje, 3241 S. Halsted St., 
o sekmadieniais programos 
būna 9 vai. vak. iš WCFL 
radio stoties. K.

YOU, Too,
CAN SINK U-00ATS

Unitd Stato War Savinas Baadt

K
$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 Cicėro gatvių)

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA
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ATSISAUKIMAS Į CHICAGO IR CICERO 
LIETUVIUS, JŲ DRAUGIJAS IR KLUBUS

Broliai ir seserys lietuviai rioje mes gimėm ir augom,
ir lietuvaitės!

Chicago lietuviai rengiasi 
iškilmingai paminėti tris is
torinius įvykius. Būtent, 9 
metų sukaktį nuo tragingo 
žuvimo mūsų didvyrių arų 
Dariaus ir Girėno; 20 metų 
sukaktį, kaip A. J. Valsty
bės pripažino Lietuvos ne
priklausomybę de jure ir 
Žalgirio mūšį, kuriame lie
tuviai, lenkai, gudai ir sla
vai vadovybėj Didžiojo Ku
nigaikščio Vytauto liepos 15 
d., 1410 metais sutriuškino 
kryžiokų galybę.

Nuo to mūšio vokiečiai 
nedrįso užpuldinėti Lietuvą, 
plėšti jos turtą, kaip darė 
prieš tai. Dabar vėl tų kry
žiokų ainiai pavergė mūsų 
gimtinį kraštą — Lietuvą. 
Mūsų broliai ir sesutės ken
čia neapsakomą vargą ir vel
ka skurdų gyvenimą būda
mi nacių, fašistų vergijoj. 
Jie trokšte trokšta, kad grei 
čiau ateitų toji valandėlė, 
kada jie galės pasiliuosuoti 
iš tos vergijos, kad Lietuva 
vėl bus laisva ir nepriklau
soma ant demokratinių pa
grindų, kokius jai tuvo pa
dėjęs jos pirmutinis seimas, 
kurs buvo legaliai jos pilie
čių išrinktas.

To paties trokštame ir 
mes. amerikiečiai, kad mūsų 
brangi tėvynė, Lietuva, ku-

Rengėjų padėkos 
žodis

A'
Pereitą šeštadienį buvo 

surengta prelatui Juliui Ma-1

būtų laisva nuo įvairių oku
pantų ir kad ji vėl susilauk
tų pilnos savo nepriklauso
mybės, kad mūsų broliai ir 
sesės galėtų liuosai tvarky
ti savo gyvenimo reikalus.

Iškovojimas Lietuvai lais
vės daug priklausys nuo mū
sų, amerikiečių. Šiandie ir 
mūsų šalis veda mirtiną ko
vą su naciais, fašistais ir 
mes ją turime būtinai lai
mėti. Suvienytos tautos su- 
krušins nacių ir fašistų gaš
lybę, kaip kad jų protėviai 
buvo sukrušinti Žalgirio lau
kuose. Ir bus visos paverg
tos tautos paliuosuotos iš 
nacių vergijos. To paties su
silauks ir mūsų brangi Lie
tuva, tik mums reikia budė
ti, pasirodyti šios šalies žmo 
nėms, kad mes mylime savo 
seną tėvynę ir trokštame jai 
pilnos laisvės ir nepriklau
somybės.

Taigi, šiame iškilmingame 
trijų istorinių įvykių pami
nėjime, bus pradžia it kovų 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Y- 
ra pakviesti žymūs kalbėto
jai: Chicago majoras Ed- 
ward J. Kelly, valstybės gub. 
Green, buvęs Lietuvai minis
teris N. Norem ir kiti. Bus 
paruošta atatinkamos rezo
liucijos Lietuvos nepriklau
somybės reikalu.

Tad visi, kurie jaučiamės, 
kad mūsų gyslose teka lie
tuviškas kraujas, kad mūsų 
širdyse dega patrijotišku- 
mas ir meilė Lietuvos ne- 

, ►priklausomybės, visi mū
sų draugijos ir klubai su 
Amerikos ir Lietuvos vėlia-

mu

X Noveną į šv. Oną Auš- X Garbašauskų, Dievo 
ros Vartų parapijos bažny- Apvaizdčs parapijos oldtai- 
čioje veda patsai klebonas merių ir veikėjų sūnus Ri- 
kun. J. Dambrauskas. No-1 čardas praeitą sekmadienį 
venos pamaldos labai įspū- j pikniko metu nuskendo Au-1 laikų, 
dingos, o pamokslai labai roro3 maudymosi tvenkiny.1

nuo lietuvių krašte buvo di
delis malonumas kasdien 
gauti “Draugą”, kurio skai
tytojai Sutkai yra nuo senų

riiis: P. Baltinį, 1414 E. 59 
St.; Ed. Martinaitį, 2004 W. 
40 Pi.; tel. Laf. 6447; Eleną 
Šliterytę, 4029 Brighton PI., 
tel. Laf. 8250; A. Skiriu, 
4358 S. Fairfield Avė., tel.

vomis dalyvaukime iškilmė
je. Sudarykime desėtkų tūks 
tartčių minią. Pasirodykime

ciejauskui pagerbti vakaras 
tikslu paminėti jo 51 m. ku
nigystės sukaktuves. Nors 
jubiliatas buvo išvargęs posvetimtaučių akyse, kad mes 
savo kelionės, vienok kalbo- esamc pasiryžę kovot už Lie-
je apie ateities perspekty
vas kalbėjo entuziastiškai.

tuvos išlaisvinimą.
šios iškilmės įvyks atei-

Jis yra suorganizavęs lietu- nanti šeštadienį, 25 d. liepos.
vių šv. Kazimiero parapiją, 
Los Angeles, Californijoje, 
prie kurios taip pat nori 
įkurti ir mokyklą, kad ir 
Kalifornijoje lietuvių kalba 
ir religija klestėtų kaip ki
tose lietuvių kolonijose A- 
merikoje. Šio vakaro pelnas 
buvo skirtas jo parapijos 
reikalams.

Nors oras buvo labai karš
tas, vienok lietuviai nekrei
pė į tai dėmesio: skaitlingai 
dalyvavo ir su dideliu pasi
šventimu išklausė trumpos 
programos. Tarp dalyvių bu
vo: kun. Albavičius, kun. A. 
Baltutis, kun. Deksnys, prof. 
Pakštas, red. L. šimutis ir 
adv. Kai, kuris buvo vaka
ro programos vedėjas. Prog
ramoj dalyvavo Cicero Mo
terų Ratelis, kuris labai gra
žiai palinksmino publiką dai
nomis.

Visiems atsilankusiems ir 
programos dalyviams nuo
širdžiai dėkojame už para
mą.

Prašome grąžinti nevarto
tus bilietus, kad būtų gali
ma sutvarkyti sąskaitas.

Rasta vieno dalyvio kepu
rė. Savininkas prašomas at
sišaukti į adv. Kai raštinę, 
6322 So. Western Avė., te
lefonas Prospect 1012.

Komisija

Paradas prasidės 7:30 vai. 
vakare nuo Western Avė. ir 
69 gatvės. Maršuosime link 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Marąuette Park. Iškilmėse 
dalyvaus 16 Am. Legijono 
postų. Tad ir mes būtinai 
turime skaitlingai pasirody
ti svetimtaučių akyse, kad 
nebūtų sarmatos.

J. Ju-člus, kom. narys

X Lietuvos Respublikos 
Diena, kaip pranešta užva
kar buvusiam rengimo ko
miteto susirinkime, bus iš
kilminga ir turininga savo 
programa. Susirinkime nu
tarta pasiųsti padėkos laiš
kus gubernatoriui D. Green 
ir miesto majorui Ed. Kelly 
už proklamavimą Lietuvos 
Dienos liepos 25 d. Tos die
nos iškilmės bus prie Da
riaus ir Girėno paminklo.

X Papuoškime savo na
mus vėliavomis. Illinois gu
bernatoriaus D. Green pro
klamacija, liepos 25 d. pas
kelbta Lietuvos Respublikos 
Diena. Dėl to būsimų tą die
ną iškilmių Marąuette Par
ke (prie Dariaus ir Girėno 
paminklo) rengimo komite
tas ragina visus lietuvius, 
kad tą dieną savo namus 
papuoštų Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis.

X Slaviškųjų grupių va
dai, ypatingai lenkai, kaip 
patirta, labai nepatenkinti 
Grunvaldo mūšio minėjimu, 
kurs nesutraukė pakanka
mai žmonių ir nesukėlė jo
kio entuziazmo. Mat, noras 
sufalsifikuoti-istorijos fak
tus ir slaviškajai visuome
nei negalėjo patikti.

X Chicago angliškoji spau 
da jau garsina Lietuvos Die
nos programąHiepds 25 d. 
prie Dariaus ir Girėno pa
minklo, Marąuette Parke.

X Šv. Mykolo parapijos 
piknikas praeitą sekmadie
nį, Vytauto parke, sutraukė 
ne tiktai buvusius northsai- 
diečius, dabar gyvenančius 
kitose kolonijose, bet ir sve
čių iš Waukegan, Kenosha, 
Kankakee ir kitų miestelių. 
Klebonas kun. J. Šaulinskas 
džiaugiasi tokiu reiškiniu ir 
visiems dėkoja.

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

Nervous! Shaky! 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ OftRTMŲ VAR
TOTOJAI tankia) kenčia sknuamus 
n< rviSknrno, dr bulio, nemigos, 
fkausmo ar silpnumo kolų (neu- 
rlt s ar rheumatizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug lluos- 
nūs. Širdies skausmus. Vartotojas 
Ir aanklai gali p-adčtl neglrdStus 
halsus girde-:I, |sl al-dlntl n -bfltus 
da ktus ar kalbštt su savimi. 
VI-MIN pagelbsti apga 6tl mais
tingumo trūkumų nuo ko svaiga
lų vartotoja, tanktel kenčia. Tai 
yra las trflkųmaa kuris priveda 
prik kenkimo nervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN yra vartoja
mas Ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MIN nčrn nuodingas Ir nepri
veda prie blogo |pr timo. Pamė
ginkit ■ ir “pastokiae ant savb ko
lų” gr-ital.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
per paštų, pris’unčiant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsilių 

kainuoja 82 00
Bonkulfi su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $8.f 0.
Parsiduoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

»O3 W. IlSrd Streel, Tel. ENG. 0515 
CHICAGO, ILL.
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pamokinanti ir ugningi. Žmo' Laidotuvės įvyks rytoj, penk X Town of Lake, Marijo-j vir, 9577; ir G. Mozerytę, 
nių lankosi gana daug, bet i tadienį, liepos 24 d. 
gal«ų būti daugiau: Tikrai j x E|eIla sllte,yt8i Ed 
verta atsilankyti ir pasiklau-1 Mart)naltls lr A. Sitirius J|ą
syti.

X
j savaitę lanko lietuvius biz- 

Mažeikienė su dukrele nierius ir profesionalus pra- 
štekiene ir anūku smagiai šydami studentų seimo pro- 
atostogauja Beverly Shore,! gramai sveikinimų. Pirma- 
Ind. Mažeikiai buvo ilgame- sis Chicagoj ALRK Studen- 
čiai Bridgeporto gyventojai,
o dabar pasistatė savo na
mą Marąuette Park. Jų sū
nus jau kelintas mėnuo tar
nauja U. S. karo laivyne.

X Novena į šv. Oną Die
vo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje sėkmingai veda mi
sionierius kun. J. Vaškys, 
pranciškonas. Žmonių lanko
si gaustai. Iškilmingoji pro
cesija įvyks sekančio sek
madienio vakare.

X Jonas Pilipauskas vie
nas “Draugo” redakcijos na
rių, su savo žmona Betty, 
šią savaitę maudosi Michi
gan ežero Beverly Shore,
Ind., pakraščiuose.

X Kun. A. Valančius, Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
vikaras, šią savaitę pradėjo 
atostogas. Kub. S. Petraus
kas iš atostogų jau grįžo.

----------------------

tų ir Profesionalų seimas 
reikalingas moralinės ir me
džiaginės paramos.

X Jonas Stočkus, Maria
napolio kolegijos studentas, 
marketparkietis, atostogau- 

. ja. Dabar Lankosi pas vai- 
I šingąjį Omaha, Nebraska 
kleboną, kun. J. Jusevičių. 
Džiaugiasi nepaprastai gra
žia gamta ir miestais.

X Jonas Sutkus, 3225 So. 
Green St., kurs su savo šei
myna buvo išvykęs vakaci- 
jų net į Graceville, Minn., 
jau sugrįžo. Kelionė buvo 
laiminga į abi puses ir va-1 
kacijas pas sūnų Antaną ant 
farmos šauniai praleido. Da 
bar pažįstamiems turi daug 
ką apsakyti apie matytą te
nykščių farmerių gyvenimą 
ir apie indijonus. Tolimame

nų Bendradarbių skyrius 
praneša, kad paėmė P. Nor
kaus troką, kuris sekmadie
nį, liepos 26 d. stovės prie 
bažnyčios. Išvyks 9:45 į Ma
rijos Kalnelius, Norintieji 
važiuoti troku, prašomi ij 
kalno arba viršminėtu laiku 
būti.

X Tikietų į Studentų ir 
Profesionalų Sąjungos sei
mo bankietą, kuris įvyks 
rugpiūčio 2 d., Morrison 
viešbuty, galima įs'gyti dnr. 
“Draugo” ofise ir pas sei-

Ciceroje.
X Labdaringosios Sąjun

gos 5 kp., kaip kitais metais, 
taip ir šiemet dalyvaus su 
bizniu metiniame Marijonų 
Bendradarbių išvažiavime 
Marijos Kalneliuose sekma
dienį, liepos 26 d. Troka.s su 
darbininkais ir pasažieriaiy 
išeis nuo Gudų krautuvės 
prieš 10 vai. ryto. Todėl, vi
si, kas tik norės, galės su
spėti šv. Mišias išklausyti 
Tėvų Marijonų koplyčioje. 
Vietas ant troko užsisakyki-

mo rengimo komisijos na- te iš anksto.

J

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:

GENUINE POCAHONTAS, AR
Mine run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q CA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV. U V 
5332 SO. LONG AVE. TEI.. PORTSMOUTH 9022

*8.65
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WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

■

Listen to
PALANDECH’S 

RADIO BROADCAST
Ytatorbif a Pragram af

YUGOSLAV FOLK MUSIC
Etery Saturday, 1 te 2 P.M.
STATION WH1P 

nteaf

Išveilojame po vl.-ą Clilcago-

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. KANTER, sat.
MUTUAL LlQUOR CO.

4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

_

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms šyrai ir Suknelės
Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

n A R A P ™ Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsą Jardą Ir apžiūrite sto
ką Ir ankštą rflSi LENTŲ—KlLL- 

,WORK — (STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERlJOLA. Dėl netik, porrių, vtt- 
kų, skiepą Ir tiara. PASITARK SU 
MPSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos Ir pertaisymo tarną.

ITATyMAS bYKAI •
Cash arba lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER,CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

8089 South Halsted St Tet VICtory 1272

APROKA V IMAS IR

WHOLESALE 
FURNITURE 

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

Stovės.

Nationally advertised items.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MCSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO M C7. ĮKA

LINI Ų INSTRUMENTŲ. 
PA8INAUDOKIT PROGA DABAR KOL DAR NEI6PARDUOTI

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLU- 
TES su “cases" — 835.00. 137.50. 
845.00 Ir 875.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS —
86.50, 88.50, 812.50 Iki 835.00.
STRIUNINIAI BASAI — 860.00, 
8125.00 lr 8150.00. BASO UŽ- 
DENOALAS — 812.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS Ir 
CfcLLO — 81 50. 83,00, 85.00,
810.00 ir 815.00. Striūnos dčl vi
sų virSinlnėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - 818.50.
823.50. 835.00. 850.00. PEDAL8,
HI BOYS, CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir “reed“ instrumentams 
pritaikomi Jūsų IQpqms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarnc- 
tams. Triūboms, Saxaphones, 
Smuikoms lr Gultararns.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Mazwell St., Clilcagn.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Jr

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

lAIGIIIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

(Ai

j t j -

Vlenintėlia 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 kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0R<W
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
9riAu/U*/l 
Protection 
(nr your

’/vioi

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 31/2%- Jūsų pinigai greitai iimoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TĖL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED ST.
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Amerikiečių jūrininkų šiurpūs pergyvenimai
Kelias valandas jūrininkai plūduriavo ant laivo skeveldrų 

jūrose. Amerikiečiai jūrininkai vokiečių submarine.
Karas yra baisus, nes jis 

pareikalauja ne tik ašarų, 
bet ir kraujo. O kiek kartais 
jūrininkams jūrose, sutorpe
davus jų laivą, tenka pergy
venti skaudžių ir baisių va
landų, kada mirtis čia pat 
žiūri tau į akis.

Du Amerikos jūrininkai, 
sutorpedavus nacių submari 
nui jų laivą, turėjo kelias 
valandas plūduriuoti jūrose, 
kol juos paėmė naciai į savo 
submariną. Kada amerikie
čiai jūrininkai įžengė į na
cių submariną, tai jiems da 
vė gerti romo, kad vyrai at 
sigaivintų ir galėtų ką nors 
iš jų patirti.
Kada buvo
paskandintas laivas

Tų amerikiečių jūrininkų, 
kurie buvo patekę nacių sub 
marinan, prekybinis laivas 
buvo paskandintas birželio 
3 d. Caribbean jūroje. Ketu- 
risdešimt penki iš jų dingo, 
o trsdešimt jūrininkų buvo 
išgelbėta. Du amerikiečiai 
jūrininkai buvo patekę net į 
nacių submariną ir vėliau 
juos naciai paleido, tai buvo 
F. O’Connor, 19 m., Norfolk, 
Va., ir Raymond Smithson, 
24 m., Galveston, Tex.

STEBĖTINOS VESTUVES

('•Draugas" Acme telephoto)
Aktorius Joan Crawford 

ir Phillip Terry, apsivedė vi
durnakty ūkyje, netoli Hol- 
lywood.

Šitie du jūrininkai kokias 
tris valandas plūduriavo jū 
rose užsikabinę ant laivo 
skeveldrų, o po to atvyko 
nacių submarinas ir juos iš
gelbėjo.

F. O’Connor ir R. Smith
son iš savo pergyvenimų pa 
pasakojo kai kurias smulk
menas. F. O’Connor pasako
ja:

“Kai mus vokiečiai paėmė 
į submariną, davė išgerti ro
mo, mes atsigavom, mažas 
laivo kapitonas, su barzdele 
kalbėjo gerai angliškai. Tik 
staiga pasirodė amerikiečių 
orlaiviai, submarinas tuojau 
niurkt į vandenį ir mus su
sodino ant žemės. Mes pap- 
rašėm kavos, vokiečiai paša 
kė, kad neturi, todėl mums 
davė arbatos su pyragai
čiais”.

O’Connor ir Smithson na
ciams buvo kokia tai atrak
cija, nes galėjo pasikalbėti 
anglų kalba.
Pažadėjo paleisti

O’Connor ir Smithson pap 
rašė nacių, kad juos nuvež
tų ten, kur prieš kelias va
landas paskendo jų laivas ir 
leistų jiems įsėsti į laive
lius, kurie pluduriuoja jūro
se, nuskendus jų laivui. Na 
ciai pažadėjo juos nuvežti 
prie jų nuskandinto laivo ir 
leisti įsėsti į laivelius.
Nacių ginčas su amerikie- . 
čiais jūrininkais

Kada amerikiečiai jūrinin 
kai buvo nacių submarine, 
tai nacių submarino komen
dantas paklausė:

“Ką amerikieč'ai mano 
apie šį karą, kas jį laimės”. 
Į šį klausimą O’Connor 
trumpai atsakė:

“Aš manai, kad šį karą 
laimės Amerika, tik karas 
bus ilgas”. Tada vokiečiai 
nusijuokę tarė: “Vokietija 
yra stipresnė, negu jūs ma
note”.

Chicagoje Susirgimai
paralyžiumi
Pastaruoju laiku Chicagos 

sveikatos departamentas ga 
vo penkis pranešimus apie 
susirgimą infantaliniu para
lyžiumi.

Dar tris japonų naikin
tuvai paskandinti

Jungtinių Amerikos Vals
tybių submarinas paskandi
no dar tris japonų naikintu
vus Aleutian salyne.

Pasakė, kaip
pasiekti krantą

“Nacai mus nuvežė prie 
laivelių, davė keturis galio
nus vandens, indelį vande
niui iš laivelių išpilti ir šį 
bei tą valgio atsargai ir pa
rodė, kaip pasiekti krantą”, 
pasakoja O’Connor. Toliau 
O’Connor pastebi: "Su mu
mis vokiečių submarino ka
pitonas atsisveikino, pridė
damas ranką prie galvos ir 
mes negalėjom likti skolingi 
už jų vaišingumą, todėl vo
kiškai paskiau — dėkų 
jums, tiek ir tegalėjau paša 
kyti vokiškai”.

Amerikiečiai jūrininkai iš 
leisti iš vokiečių submarino 
pateko į laivelius ir penkias 
dienas plūduriavo laiveliuo
se ir po penkių dienų buvo 
paimti Brazilijos laivo.

Kunigų seimas 
liepos 28 dienų

Šiais metais svarbus ku
nigų vienybės seimas įvyks
ta liepos 28 dieną, Wilkes 
Barre.

Šis kunigų vienybės meti
nis seimas bus svarbus tuo, 
kad teks aptarti daug ak
tualių klausimų.

Trylikos metų berniu
kas pakviestas pasi
matyti su prezidentu

Delbert Hudson, 13 metų 
laikraščių pardavėjas, iš Re 
no, Nevada, pardavė už 
$13,000 karo štampų ir už 
$12,000 karo bonų.

Delbert Hudson, už tokį 
gražų pasidarbavimą kraš
to reikalams, pakviestas pa 
simatyti su prezidentu Roo
sevelt. Jis vykdamas į Wa- 
shington buvo sustojęs Chi
cagoje.

Lietuvos diena
Vakar Chicagos dienraš

tis “Sun įdėjo žinutę apie 
įvykstančią Lietuvos dieną 
Chicagoje, kurioje bus pa
minėta Jungt. Amerikos 
Valstybių Lietuvai pripaži
nimas laisvės ir nepriklauso 
mybės ir devynių metų Da
riaus ir Girėno tragiškos 
mirties sukaktis.

NUMUŠĖ SEPTYNIUS JAPONŲ LĖKTUVUS

i'urauifin" Acme teiepnoto I
Trečios klasės radio operatorius John Liska, 19 m., Los 

Angeles, Calif., šypsodamasis pasakoja, kaip jis ir lėktu
vo pilotas bombomis numušė septynius japonų “zero” lėk
tuvus, Coral jūros kovose.

Dešimts taisyklių automobilistams
Chicagos apylinkės trans- 

portacijos direktorius pa
duoda dešimt taisyklių, kad 
būtų sutaupyta reikalingų 
daiktų karo reikalams: 1. 
Priklausyk prie grupių klu
bo, kad galėtumėme važiuoti 
automobiliu į darbą susidėję 
keli asmenys; šeiminiškės 
pirkti kokių daiktų tegu va
žiuoja kelios; 2. Nevažiuok 
niekur bereikalingai automo 
biliu; 3. užlaikyk gerai ir 
saugok savo automobilio pa
dangas; 4. Keiskite savo au

AMERIKOS INDIJONE

("Draugas” Acme telephoto) 
Bumu Acąuanetta, kuri 

buvo skelbiama kaip “Vene- 
zula’s dovana judomų pa
veikslų teatrui, pasirodo, 
kad ji) yra gryno Amerikos 
Araįphahoe indijonų kraujo 
ir niekada nebuvo išvykusi 
iš Jungtinių Amerikos Val
stybių.

tomobilių padangas nuo vie
no rato ant kito; 5. ant gat
vės kampų sukis palengva;
6. palengva vartok stabdį;
7. pradėk važiuoti iš paleng 
vo; 8. niekada nevažiuok 
greičiau kaip 40 mailų; 9. 
niekada nestatyk automobi
lio arti prie šaligatvių, kad 
padangos nenusibraižytų; 
10. dažnai duok savo auto
mobilį prižiūrėti mechani
kui.

Tai yra taisyklės, kurių 
prisilaikant, gailma bus il- 
ilgiausiai naudotis automo
biliu.

Paskandinta 409 
prekybiniai laivai

Daugiau kaip trijų Jung
tinių Tautų Amerikos van
denyse paskandinta viso 
409 prekybiniai laivai.

Po Pearl Harbor už
puolimo buvo nuskan
dinta 392 prekybiniai 
laivai

Po Pearl Harbor užpuoli
mo buvo Amerikos ar ki
tuose vandenyse nuskandin
ta 392 prekybiniai laivai. 
332 laivai buvo nuskandinti 
netoli Jungt. Amerikos Val
stybių krantų, iš šių laivų 
11,098 išgelbėti, 2,038 už
mušti ir 1,872 dingo žmo
nės.

Įsteigė namų savininkų sąjungų 
federaciją Chicagoje

Namų savininkai nepatenkinti butų
nuomomis

Šios savaitės pradžioje 75 
stambūs namų savininkai ir 
realestatininkai buvo susi
rinkę Chicagoje, Morrison 
viešbuty ir įsteigė Namų sa 
vininkų sąjungų Federaciją. 
Šiame namų savininkų pasi
tarime nutarta reikalauti, 
kad kainų kontrolės ofiso ve 
dejas Leon Henderson su
šauktų per dešimt dienų na
mų savininkų ir realestati- 
ninkų konferenciją Washing 
tone, ir kad šioje konferen
cijoje būtų išlyginti dabarti
niai namų rendų kontrolės 
netikslumai.

Naciai sako, dar 
104,000 laivu tonu 
nuskandinę

Nacių aukščiausioji karo, 
komanda praneša, kad vo- 
submarinai dar kitus 104,- 
000 tonus priešo laivų nus
kandino, 51,000 tonų buvo 
nuskandinta, Jungtinių Ame 
rikos Valstybių pakrantė
se.

15,000 tonų buvo nuskan
dinta St. Lawrence upėje ir 
38,000 tonų Azorose. Nacių 
aukščiausioji karo komanda 
nepasako kokio periodu mi
nimos laivų tonos buvo nu
skandintos.

Brightonparkiečig
dėmėtai!

Brighton Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 35 
skyrius turės net du trokus, 
kurie išvažiuos į Marijonų 
ūkį. Pirmas trokas išvažiuos 
9:30 vai. iš ryto nuo Navic
kų namo, 4538 So. Washte- 
naw Avė. Kitas trokas iš
važiuos po paskutinių šv. 
Mišių 12:30 vai. po pietų, 
liepos 26 d. Kelionė į abi 
puses tik 50 centų. Naudo
kitės visi tie, kurie neturite 
automobilių, nesigailėsite nu 
vykę.

Vėl priimami vyrai 
į laivyną

Chicagoje per birželio mė
nesį buvo gauta daugiau 
kaip 10,000 naujokų karo 
laivynui.

Vakar vėl pradėta nauja 
kompanija verbavimui vyrų 
į karo laivyną.

Namų savininkai ir reales 
tatininkai yra nepatenkinti 
esamomis namų nuomomis 
ir norėtų aukštesnių.

Penkios Chicagos 
kompanijos pažadėjo 
$848,500 Rusijos 
karo fondui

Penkios Chicagos firmos 
pažadėjo Rusijos karo fon
dui $48,500. The Internatio
nal Harvester company pa
žadėjo $30,000; The First 
National bank $7,500; The 
Inland Steel ir Preu Oil 
kompanijos, kiekviena po 
$5,000 ir The City National 
Bank ir Trust company 
$1,000.

Kiek japonu kariu 
Aleutian salyne
Pasak Anthony J. Dimond, 

Alaskos delegato Kongresui, 
japonai Aleutian salyne yra 
išlaipinę nuo 20,000 iki 25,- 
000 karių.

Žymusis Chicagos 
biznierius

Juozas J. Budrikas, kuris 
užlaiko dvi dideles rakandų 
ir radio krautuves adresais: 
3241 So. Halsted St. ir 3409 
So. Halsted St., kaip praei
ty kas met, taip ir šiemet, 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių išvažiavimui Marijos 
Kalneliuose, Hinsdale, III., 
suteikė garsiakalbį, kuriuo 
palinksmins suvažiavusius 
svečius gražia muzika ir dai
nomis. Bendradarbiai nuošir 
džiai dėkingi J. F. Budrikui 
už prielankumą, ir progai 
pasitaikius neužmirš savo 
biznieriaus.

Tėvų Marijonų Bendradarbių Metinis
___________________________

lšvažiavimas!!|
Marijos Kalneliuose - - - Hinsdale, Illinois
DIENOS PROGRAMA:-
Prieš piet bus Iškilmingos Šventos Mišios su 
pamokslu 10-tą valandą. Po pietų bus įvairi 
programa susidedanti iš muzikos, kalbų ir link
smų, pritaikintų žaidimų jauniems ir seniems.

Sekmadieni, Liepos (July) 26-tą d., 1942 m.
Visa plačia lietuvių katalikų visuomenė yra 

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

PIKNIKO KOMISIIA.
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