D> R X TT Cf ’A’ S

fRat goverament ot

The Lithuanian Daily Friend

the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”

PUBLISHElf BY THE LITHUANIAN
CATHOLIC PRESS SOCIETT
2384 So. Oakley Ave., Chicago, UUnola
.

The moet lnfluentlal Lithuanian Daily
ln Amertoa

—Abraham Lincoln
THE

3c a Copy

No. 174

Teiephone Canal 8010—8011

LITHUANIAN

DAILY

FRIEND

VoL XXVI

Kaina 3c

Chicago, III., Antradienis, Liepos (July) 28 d., 1942

Tūkstančiai Bombų Virš Hamburgo
2
Jon. Vaiva

SUŠAUDĖ...

Naciu uostas
liepsnose

Per Raudonąjį Kryžių
šiandie iš anapus Atlanto
LONDONAS, liepos 27 d.
atplaukė nelaukta žinia:
—Pereitą anktį britų avia
“Vladą rusai sušaudė” ...
cija pravedė vieną smarkiau
Tik tiek.
šių atakų ant Vokietijos an
Rodos, tūkstančiai žūsta tro didumu miesto ir didžiau
kovos laukuose, milijonai šio submarinų statybos cen
dar žus. Ką reiškia vieno tro Hamburgo.
žmogaus mirtis. Tačiau, kai
Šalia smarkaus sprogimo
prisimeni, kad jis žuvo savoj
bombų britai numetė ant
žemėj nuo negailestingos
miesto 175,000 padegamųjų
priešo rankos tik dėl to. kad
bombų.
jis savo žemę mylėjo, daro
Pasak aviacijos ministeri
si ir liūdna ir pikta. Kad,
sakytum, jis būtų nors bu jos pranešimo, į 35 minutes
vęs turtingas žmogus, val “didelė dauguma senojo mie
dęs dvarus ar fabrikus. Bet sto buvo paskendusi liepsno
... jis buvo vienas tų netur se.”

tingųjų Lietuvos vaijtų, ku
ris tik sunkiu savo darbu
išėjo mokslą ir prasimušė į
šviesesnę ateitį. Ir sušaudė
jį tada, kai Lietuvoje buvo
taip vadinamoji “Tarybinė
vyriausybė,” kai buvo “dar
bo žmonių valdžia.” Kokia
skaudi gyvenimo ironija!

Ieško trijų nacių agentų

*

Amerikiečiai laikraštininkai japonų
'V

buvo žiauriai kankinami
NEW YORKAS, liepos 27
d. — Lietuvis Otto D. Tolischus, New York Times ko
respondentas buvęs Tokijo

C'Draugaa"

Acme

telephoto,

Užėmę Balaiską

U. S. teisingumo departamentas iškėlė ai kštėn, kad federaliniai agentai ieško šių vo
BERLYNAS, liepos 27
kiečių ekspertų sabotažninkų, kuriuos Voki ėtijos nacių vyriausybė, kaip sužinota, pa
siuntė į J. A. Valstybes sprogdinti karo fab rikus. Nėra žinoma, ar jiems pavyko įeiti į d.—Berlyno radio paskel
Ameriką. Tad FBI kreipiasi į visuomenę, ka d ji budėtų ir padėtų susekti šiuos šnipus, bė nacių karo vadovybės
jei jie atvyko. Jie vadinasi (iš kairės): Wal ter Kappe, Joseph Schmidt, Rheinhold Barth pranešimą, jog užimtas

Aršus Pasipriešinimas.

Pranešimas pažymi, jog
šiuo tarpu vokiečiai daug
smarkiau pasipriešino negu
anksčiau.
Nors ministerija nepaskel
bė atakoje dalyvavusių bom
banešių skaičiaus, bet savo
pranešime pažymėjo, kad iš
atakos negrįžo dvidešimt de
BALSAS TYRUOSE!
vyni orlaiviai. Iš to kai ku
“Lietuviškieji” komu n i s- rie sluogsniai spėja, jog
tai, Pruseikos ir Andrulio atakavusių orlaivių skaičius
tipo, šiandie vėl pradėjo di turėjęs būti^apie 600.
džiu balsu šaukti, jog vy Virš Prancūzijos.
riausybė turinti pradėti inTuo tarpu Amerikos avia
vestigaciją tų lietuvių tarpe,
kurie nėra komunistai. Mat, cijos Europoje viršininkas
jie esą priešvalstybininkai. maj. gen. Spaatz paskelbė,
Mums norėtųsi tų “didžių jog septyni Jungtinių Vals
jų” patriotų paklausti nuo tybių orlaiviai kartu su bri
kada, demokratinėje Ameri tų aviacijos daliniais daly
koje nebuvimas komunistų vavo atakose virš Prancūzi
partijos nariu tapo prieš jos. Atakų metu pašauta de
vyni nacių orlaiviai ir žuvo
valstybiniu veiksmu.
trys sąjungininkų, kurių
tarpe vienas amerikiečių or
SALIONUOSE.
laivis.
Tuo pačiu laiku pavieniai
Iš paskutiniųjų spaudos
pranešimų paaiški, jog tur britų bombanešiai atakavo
tingųjų salionuose rado sau Ruhro kraštą.

Lietuvis laikraštininkas šešis
mėnesius japonų kalėjime

Šnipai Australijoj
CANBERRA, liepos 27
d.—šiandie vyriausybė pa
skelbė, jog manoma, kad
priešo agentai, greičiau
siai iškeldinti submarinais, veikia Australijoje
ir japonai nu žinoję slaptus
karo veiksmus.
Platesnių smul k m e n ų
nepaduodama. Tačiau pa
reiškime pažymima,. jog
įtariamieji agentai galė
jo būti išlaipinti submarinais nuošaliam. pajūryje
ir laikomi antibritų ele
mentų.

Prancūzai pasirengę
sukilt prieš nacius

NACIAI PRADĖJO SMARKIAS
TANKŲ ATAKAS PRIE DONO
MASKVA, liėpos 27 d. —
Rusai praneša, jog naciai
pradėjo milžiniškas tankų
atakas Tsimlyanakos apy
linkėje, bet raudonoji armi-

Susirėmimai su japo
nais Naujojoj ūviėjoj
Sąjungininkų štabas Aus
tralijoje, liepos 27 d. — Gen.
MacArthur štabas praneša,
jog sąjungininkų sargybi
niai susirėmė su japonijos
kariuomenės daliniais Papuan iškyšulyj, Naujojoj Gvi
nėjoj, kai tuo pačiu laiku
sąjungininkų orlaiviai bombardavo japonų bazes Naujojoj Gvinėjoj ir kitose japo
nų okupuotose salose į šiaurę nuo Australijos.

LONDONAS, liepos 27 d.
-Prof. Andre Philip, pran-i
cūzų slapto veikimo vadas,
pabėgęs Anglijon pareiškė,
jog sąjungininkų invazijos
metu “visoj okupuotoj Pran
Japonų trys orlaiviai pe
cūzijoj tuojau įvyktų revo reitą naktį bandė bombar
liucija.”
duoti Danviną. Tačiau kaip
prieglaudos nacizmo idėjos.
Tačiau tuo pačiu laiku jis ir pereitose šeštadienio ata
Mes tuo negalime nustebti.
įspėjo, jog po nesėkmingos kose priešo aviacijos pada
FREEPORT, N. Y., liepos
Labai dažnai visko pertekę
invazijos Prancūzijoj vokie rytieji nuostoliai yra menki.
27d. — Šiandie Long Island
salionų ponai ir ponios, ne
čiai pravestų baisų terorą.
geležinkelio traukinyj suim
i
turėdami ko veikti, ieško
“Jei pasikartotų du ar trik
ta trys svetimšaliai, kurie
pramogų įvairiose gražiai
kartus St. Nazaire įvykis, ku Naciai deportuoja
sakėsi esą išsigelbėję iš su
skambančiose'idėjose, nori
rio metu žmonės kovojo kar
torpeduoto laivo.
prasimušti į viršų, į visuo
tu su c om man d os, vokiečių visus žydus
menės dėmesį savo ekscen
skerdynės palaužtų žmonių
ISTANBULIS, liepos 27d.
triškumu. Todėl mes taip DAUGIAU DRAUSMĖS,
' dvasią,” įspėjo jis.
—Čia gaunamos žinios skel
pat nesistebime, kad tuose
Prof. Philip taip pat pab bia, jog iš Vokietijos šiuo
Mes žinome lietuvių nuo
pačiuose salionuose \ randa širdumą, mes žinome jų mil rėžė, jog Petainas griežtai metu deportuojama visi žy
prieglaudos ir kita, Ameri žiniškas pastangas karo lai pasisakytų prieš Lavalio žy dai ir jog Vokietijos polici
kai svetima idėja—komuniz mėjimui, bet mes taip pat gius perleisti Prancūzijos ja išleido įsakymą, kad iki
mas. Sios abi idėjos Ameri žinome, kaip žino ir kiekvie laivyną vokiečiams.
rugpiūčio pirmos dienos visi
kai svetimos, jos abi nepri nas lietuvis, jog tos pastan
Vokietijos žydai turi būti
imtinos ir jų skleidėjai ir gos galėtų būti daug našes
Lenkijoje.
Karo teismas
propagatoriai turi būti visu nės, jei mes būtumėm draus
Pranešimas skelbia, jog
griežtumu baudžiami.
įeit. com. Aroff
mingesni.
žydai deportuojami gyvuli
SAN FRANCISCO, liepos niais vagonais.
Mes, tačiau, reiškiame i Neužtenka pasiųsti sūnų
didžiausio džiaugsmo žino kariuomenėn, neužtenka nu 27d.—Leit. com. Maurice N.
Olandų pranešimai skedami, kad Amerikos ateitis pirkti vieną ar daugiau bo Aroff, U.S.N.R. teisiamas
nesprendžiama išsikvepi n u- nų. Mes turime visą savo karo teismo. Kaltinamajam bia, jog iš Olandijos žydai
sių ponų ir ponių salionuose. dėmesį atkreipti į karo lai akte pabrėžiama, jog jis pri pradėta deportuoti pereitą
Ji kuriama paprastųjų kas mėjimą. Turime rinkti vis ėmęs iš kino ir radio daini ketvirtadienį ir jog iš Ams
dienių amerikiečių, kurių ką, kas reikalinga karui, ninko Tony Martin $950 ver terdamo Lenkijon jau iš
prakaitu ir darbu išiaugo aukoti Raudonajam Kryžiui tės automobilių už paskyri siųsta 60,000 žydų.
milžiniškos dirbtuvės i r —savo kraują ar savo pini mą Martino į laivyną.
Aroff, jo paties pasirinki
miestai ir tiems asmenims gą. Tik bendromis pastangoSaulė teka 5:40 vai., saulė
nė komunizmas, nė naciz- į mis mes galime laimėti karą mu, bus teisiamas viešam,
ne slaptam teisme.
leidžias 8:13 vai.
mas nemielas ir svetimas. ir kartu taiką ir laisvę.

ja tebelaikanti savo pozici
jas.

Bataiskas, “stipriai fortifikuotas ir smarkiai gina
mas miestas” 20 mylių į
pietus nuo Rostovo, prie
geležinkelio į svarbiausįjį
aliejaus uostą Baku, prie
Kaspijos jūros.

Tankų ir aviacijos kovos
tebevyksta visu aršumu ir
Nacių komunikatas pa
vokiečiai deda visas pastan skelbė, jog miestas užim
gas pereiti Dono upę. Kiek tas šturmuojant, kai avi
anksčiau rusai buvo paskel acija nuvaliusi kelią.
bę, jog naciams pavykę dvie
jose vietose Doną pereiti,
bet rusai sulaikę juos.
Japonę ataka ant
Bombarduoja Rostovą.
Tuo pačiu laiku vokiečiai
be pasigailėjimo bombarduo
ja Rostovą ir vienoje vieto
je naciams pavykę prasi
laužti į rusų apsaugos linijų
Vidų.

Chungkingo nepavyko

CHUNGKINGAS, liepj o s
27 d.—Šiandie po vienuoli
kos mėnesių laikinojoj Kini
jos sostinėj Chungkinge pa
skelbta priešo orlaivių pavo
Rusai tebetvirtina, jog jus, bet Amerikos orlaiviai,
smarkiausios kovos vykstan pakilę sutikti priešo, japonų
čios Rostovo priemiesčiuose, neprileido prie miesto.
nors vokiečiai jau anksčiau Ar amerikiečiams pavyko
paskelbė, kad Rostovas esąs japonus pasiekti iki šiol dai
neteko sužinoti.
paimtas.

Bryansko fronte rusai pa
skelbė apie naujus veiksmus
ir raudonosios armijos dali
nys išsklaidęs vokiečių
10-tąjį motorizuotą regimentą.

Kovos

Tebevyksta.

pranešė iš Lourenco Marquess, jog septyni amerikie
čiai laikraštininkai ir viena
kanadietė laikraštininke buvo japonų areštuoti Tokijo
ir Yokohamoj ir išlaikyti
šešis mėnesius kalėjime,
sunkiose sąlygose.
Pasak Tolišiaus, jie buvo
kaltinami špionažu nesilai
kymu Japonijos saugumo
akto siunčiant laikraščiams
politines, ekonomines ir di
plomatines žinias.
Buvo Kankinami.

Tolišiaus pasakojimu, laik
raštininkai buvo fiizinai kan
kinami.
“Miss Argall buvo nuola
tinai daužoma per veidą, kol
veide pasirodė žaizdos.” Pa
našiai buvo elgiamasi ir su
kitais raikraštininkais.
Pačiam . Tolišiui japonai
grasino sušaudymu, jei jis
neprisipažintų. Vėliau jie
privertė jį vaikščioti kelia
klupsčiais, kol jo keliai tapo
vienos žaizdos.
Visi Esą šnipai.

Japonijos policija pareiš
kusi, jog “visi laikraštinin
kai yra šnipai.” Japonijos
laikraštininkai už s i e n y j e
esą šnipai. Taip ir visi japo
nų laikraštininkai pačioje
japonijoje esą šnipai.
Gegužės mėnesį, anot To
lišiaus, visi suimtieji laik
raštininkai, išskyrus Mr. Bei
iinger (Japonijos Times Advertiser tarnautoją) buvo
nuteisti nuo 18 mėnesių iki
dviejų metų kalėjimo.
Visam amžiui kalėti nu
teisti du ašies laikraštinin
kai už tariamąjį šnipinėjimą
Rusijos naudai.

Tuo tarpu karo vadovybė
paskelbė, jog kovos tebevyk
sta rytinėj Kiangsi provinci
jos dalyj, kur kinai bando
pratęsti dalį Chekiango - Ki
angsi geležinkelio, kurią jie
Žuvo 1,250 Vokiečių.
paskutiniuoju
laiku atsiėmė U. S. aviacija
Šiose kovose, pasak rusų,
sunaikinta dvidešimt nacių iš japonų.
puolė Tobruką
tankų ir nukauta 1,250 vo Kovos kinams vykstančios
kiečių. Likusieji regimento ir ypatingai sėkmingos ata KAIRO, liepos 27d.—Bri
dalis, apie 300 karių, paim kos pravestos į šiaurryčius tų sluogsniai šiandie paskel
bė, jog pereitą naktį britų
ta nelaisvėn.
nuo Shangjaoi.
•
kariuomenės daliniai prave
Dono fronte kovos vyksta
dė ribotas atakas Egipto
visu smarkumu ir pasiuntė Naciai sunaikino
fronto šiaurinėj dalyj.
frontan naujai iš Amerikos
Šiandie oficialiai paskelb
ir Anglijos prisiųstus orlai norvegę kaimą
ta, jog aviacijos atakos ant
vius.
LONDONAS, liepos 27 d. ašies okupuoto Tobruko da
Iš pranešimų atrodo, jog —Norvegijos vyriausybė pa lyvavo ir Amerikos lakūnai.
Ant uosto numesta dideStalingradui pavojus suma skelbė, jog naciai sunaikino
žėjęs, bet padidėjo pavojus norvegų kaimą Televaag lis skaičius sunkiųjų bombų
120 mylių fronte tarp Ros Sotra saloje, netoli Bergeno. ir pranešimai skelbia, jog
tovo ir Tsimlyanakos.
Kaimas sunaikintas už nu didžioji miesto dalis pasken
šovimą dviejų slaptosios po dusi dūmuose ir liepsnose,
kai bombos padegė didžiuo
licijos agentų.
sius gasolino sandėlius.
Prieš kaimo padegimą su
WASHINGTON, liepos 27
šaudyta 18 norvegų įkaitų.
Kaimo sudeginimą tvarkė d.—Senato laivyno komisija
nacių vyriausias komisionie- paskyrė $30,000,000 slaptam
riua Terboven. Liko tarp apmokymui ir naujam slap
400 ir 500 benamių šeimų. tam ginklui.
K
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DRAUGAS
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GYVENIMAS IR DARBAI

Antradienis, liepos 28, 1042

NOKS C TEIKIA PAGALBĄ MCŠIO METU
r

vo namuose ir, nežiūrint susilpnėjusios sveikatos, ne tik
tai dalyvavo vakarienėje, bet
dar ir kalbą pasakė. Turiu
Philadelphia, Pa. — Dnr. dar priminti, kad kun. Bal
“Draugas” iš dienos 15-tos tutis pernai dalyvavo mano
liepos pranešė, kad vietinių jubiliejuje Los Angeles ir
viengenčių, Jono ir Elenos žymiai prisidėjo prie įren
Sabų sūnus Jonas įstojo į gimo Šv. Kazimiero bažny
Tėvų Marijonų vienuolijos čios, net paaukojo labai granovicijatą, kas reiškia, turi žią šv. Kazimiero stovylą.
pasirįžimą tapti marijonu- į Dėkingas esu ir klebonui
vienuoliu.
kun. Albavičiui, kuris teikės
Tai, prie progos šio įvy mane aplankyti Los Ange
kio, pažymiu, kad kada jis les, Californijoje surado lai
su savo sese Terese kartu ką atvykti į vakarienę ir pa
baigė mokslą Šv. Jurgio pa reikšti savo nuoširdžius lin
rapijos mokykloj, tai jų gra kėjimus. Branginu apsilan
žus atvaizdas grupėje tilpo kymą kun. Deksnio, kuris,
l 'Uruufftui’' Acme loieuuovol
vietiniame mėnrašty: “The r.ors pats auksinis jubilia Nina Kuranova, pirmosios pagalbos instruktorė, kovoms vykstant suteikia sužeistam
Keystoner” su tokiu parašu: tas, nepatingėjo atvykti į rusų fronte kareiviui pagalbą. Už savo žygdarbius norsė liko apdovanota pasižymėjimo
“Shown just below are a vakarienę ir pasakyti kal ženklu.
pair of youngsters who, bą. Imant dėmesin tą visuo
though they have būt gra.- meninį darbą, kurį atlieka šnos. Jis taip pat visados nei, J. Petrauskui ir Leonui žnyčiai. Jų vardai bus pra
duąted from grammer school profesorius Pakštas ir dnr. būdavo dalyviu visų mano Pilsuckiui ir kitiems, kurie syti į parapijos knygą, kad
are apparently tricked out “Draugo” red. L. Šimutis, pagerbimui vakarienių ir vi- paaukojo arba pinigais, ar- prisidėjo prie išmokėjimo
in all the ęollegiate trap- kurie rašydami knygas ir sados pasakydavo k a 1 b a s į ba produktais, kad vakarie- užtrauktos skolos, o aš, ir
pings.
straipsnius taip nuvargsta, “žemaitiškai”.
! nė buvo ne tiktai gražiai parapijonai, stengsimės mal“Sąlad-lass Helen Sabas kad jiems dalyvavimas va Kas dalyvavo vakarienė_  I parengta, bet svečiai ska- į domis atsilyginti,
of 244 N. Broad is the proud karienėje buvo trigubas pa je, tas nemažai pasiaukojo,
niai pavalgė. Nežiūrint labai, Nemažai pri8idėjo prie remother of these young siaukojimas. Todėl ypatin bet ką besakyti apie komi žemos įžangos, R. Mazeliausngimo vakarienės adv. Kai
grads; John the lad on the gai dėkoju jiems ne tiktai už siją ir rengėjus vakarienės. kienė dar įteikė per vaka-, Mkretorė
Liudvika Jurionai.
left and Teresa the lass on dalyvavimą vakarienėje, bet Surengti vakarienę ir su rienę 25 dolerius šv. Kazithe right, both of whom ir už kalbas. Prie tos pro traukti tiek svečių — daug naiero bažnyčiai. Yra vilties, tė, kuri visus rašto darbus
gražiai atliko.
were handed the sheepskins gos turiu priminti, kad prof. vargo ir darbo kainavo.
kad daugiau bus paaukota,
at St. George’s School. And Pakštas nemažai prisidėjo J Pirmą vietą iniciatyvoj u- kaip bus grąžinti visi tikie Atleiskite, jei, reikšda
John is quite a scholar, hav- prie organizavimo parapiji- »žima mano giminaitis adv. tai ir padaryta galutinai iš mas viešą padėką, pamiršau
ing bagged the American . nio choro Los Angeles.
Kazimieras Kai, o pirmą vie laidų ir pajamų apyskaita. išvardinti kieno vardą. Ne
Legion award for Scholar- j Malonu man buvo pama- tą iniciatyvoj — Rožė Manoriu nei vieno įžeisti. Vi
Pareiškiu
dar
ypatingą
pa
ship, Leadership and Sci- tyti vakarienėje Arbačauską zeliauskienė. Labai dėkingas
siems esu dėkingas: rengėK. V. iš Los Angeles, kuris yra jiems, taipgi ir kitiems gi dėką Barborai Daukšienei,
ence
vienas organizatorių Šv. Ka minėms: Jurgiui ir Paulinai kad jos rūpesčiu būrelis cizimiero parapijos choro, ku Paukščiams, kad man, se- ceriečių moterų padainavo Būkit Malonūs
lietuviškų dainų. O
SAVO AKIMS!
Padėka
ris atvykęs į Chicago su nam dėdei, suruošė tą įspu-, gražių
kas 1Lečia aukaa, ui vargiai Tik viena pora akių visam gy
venimui.
Saugokite jas. leisdami
svarbiais reikalais surado dingą vakarienę. R. MazetSeg^aminuoti Jas nmderniSkiausia
Liepos 18rtą dieną vaka
kas
su
Daukšiene
gali
susi

laiko dalyvauti vakarienėje liauskienė sukvietė keletą ki
metodą, kuria regėjimo mokslas
gali teteikti.
rienė, kuri buvo surengta iš,
lyginti:
nea
ne
tiktai
kum

h savo kalboje man prisi tų darbščių moterų, kurios
SS METAI PATYRIMO
priežasties mano 51 metų
akinių, kurie pašalina
minė, kad reikalas grįžti į ne tiktai dirbo, bet ir daug piu ir pyragais mus vaišino, pririnkime
visa akių Į tempimą. ..
kunigystės sukaktuvių, liu
bet dar ir gražią man dova
Los Angeles.
aukojo, kad liktų pelno iš ną įteikė. Daukšienė turi ge Dr. John J. Smetana
dija, kad Chicago lietuviai
Negaliu praleisti seno ma vakarienės Šv. Kazimiero, rą draugę Dobužinskienę, ku
manęs dar nepamiršo. Aš įDr. J. J. Smetana. Jr.
vertinu, ir labai branginu, no garbingo pažįstamo že Los Angeles, Californijoje, ri jai padėjo; todėl ir DobuOPTOM ETRISTAI
visų vakarienės dalyvių pa maičio — A. Valančiaus iš bažnyčiai.
1801 So. Ashland Avenue
I žinskienei tariu ačiū.
Kampas 18-tos
Turiu viešai padėkoti Osielgimą, kurie padarė ne Cicero, kuris visados savo
CANAL 0533, CbJcago
Per vakarienę visi daly-( Telefonas:
VALANDOS:
mažą auką, kad, vietoj iš simpatiją pareikšdavo per nai Vilimienei, Mortai Va-r- viai padarė gražią auką šv. KasdienOFISO
9:S0 a. m. iki 8:10 p. m.
Trečiad. ir SeStad. 9:80 a. m.
važiavimo į tyras laukus, visas tas vakarienes, kurios kalienei, Elzbietai AndreliūIki 7-ne p. m
Kazimiero, Los Angeles, ba-l
susirinko į salę, nors šiltą 1 kada tik buvo surengtos ma- nienei, Barborai Daukšienei,
Marijonai Lekavičienei, Pra
vakarą turėjo daug prakai no pagerbimui.
Turiu dar priminti apie nui Jaisui, Jadvygai Žilvitie- AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
to išlieti.

ir dabarties
viengenčiu Sabu vaiku
Iš praeities

Ypatingą padėką reiškiu vieną dalyvį ir kalbėtoją — nei, Onai Šiūrienei, Petronė
klebonui kun. Baltučiui, kurs Leo Hil — žydelį iš Gargž lei Treitikaitei, Agotai Juvisados mane priglaudžia sa* dų, kurio žmona yra iš Švėk- raškienei, Domicėlei Lekie-

HOLE-IN-ONE HELPS NELSON TIE AT TAM (PSHANTER

jams, komisijai, darbinin
kams, aukotojams, kalbėto
jams, chorui ir dalyviams.
Nepamiršiu chicagiečių nors
ir toli būsiu. Kasdien mal
dose prašysiu Dievo, kad
Jis šimteriopai atmokėtų už
visą tą, ką man, senam ku
nigui, gera padarėte. Aš su
prantu, kad mane pagerbda
mi turėjote omenyje pareikš
ti V. Jėzui dėkingumą, jog
įsteigė Kunigystės Sakra- į
mentą, o man leido per 511
metus dalint žmonėms tas I
ma'ones, kurios yra su Ku
nigystės Sakramentu sujung
tos. Todė1, tegu1 bus didžiau
sia padėka V. Jėzui, kad
man leido tame aukštame
luome tarnauti.
Gal kada nors garbingi ir
mylimi chicagiečiai būsite
Los Angeles, tai malonėki
te ir mane aplankyti ir duo
ti man progos jus nors orandžiais pavaišinti.

Dėkingas,
Pral. Jul. Maciejauskas
Darbas, ypač tas, kurs ki
tą džiugina, yra geriausia
skausmo metu paguoda. (Dr.
Tihamar Toth).

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

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.1L

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Telefonu: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. VVestern Avė.
Chicago, UL
OFISO

VALANDOS:

» ftO*V »■

Unitcd Stat« War Savinąs Boadu$tMp

taJLtaAuvia uaaiakas
OPTOMETRISTAS
Pritaikina akinius
atsako mingai
prieinamą kainą,

si

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DHL RADIO PATAISYMO
PAŠAUKITE:

YARDS S088

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

DAKTARAI
TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IB AKINIUS PBITAIKO

744 VVest 35th Street

3147 S. Halsted St., Chicago Valandoo: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
TaL CANaI 6968

DR. F. C. WINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2156 VVest Cermak Road
Ofiso UL CANaI 2346
Ofiso vai.: 2—4 lr 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenae
Bes. teL: HEMIock SU0
TsL YARda 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

Ofiso UL VIRglnia 0038
Rmidencijoa UL: BEVerly 8244

YOU.Tm,
CAN S IMK U-00AK

4645 So. Ashland Avenue
arti 47tk Street
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak

Seredoj pagal sntartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rosidencija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo T iki 8:30 vaL vakarais

ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.
ToL OANal 7171

Nuo 8 vaL ryto lkl S vaL kaadieS

Ofiso Tel................

VlRginia 1888

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
LIGONIUS PRIIMA:
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai,
Trečiadieniais pagal sutartį.
6757 So. VVestern Avė.
Trečiad. ir Sekmad. tik susitartus.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
OFISO VALANDOS:
Rm. 6958 So. Talman Ava.
rais pagal sutartį.
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak,. 7 iki 9
Rm. ToL GROvehilI 0611
Nedėliomia pagal autartį
Tai. CANaI 6188
Office UL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. PETER J. BARTKUS

2201 Wcst Cermak Rd.

Vai.: 2—4 ir 7—8 vak.
<
Ketvirtad. ir Nedėliomia soeitania. Valandos: 1-3 popiet lr 7-8 v. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marquette Rd.

Sekmad., Treūiad. ir šeštad. va
karais ofisas uždarytas.

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9
ir pagal antartį.

DR. STRttflLTS

RF.ZIDENCTJA:

Sekmadieniais taipgi pagal antartį

3241 Wcst 66th Place

PHYSIOIAN AND SURGEON

ToL REPnbUc 7868

4645 So. Ashland Avenue

TaL CANaI 0267
Rea. UL: PROepect 6659

OFISO VALANDOS:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
Nedėliomis pagal sntartį.
Offlo* UL YARda 4787
Namų UL PROspact 1930
TaL YARda 5981.
Rm.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
Dine

tutephoto).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vaLt ano 1-3; nno 6:30-8.00
756 W«tf 35fh Street

Byron Nelson, Toledo, O., smiling as he pieks bąli from cup after making holednKur kas yra geriau turėti
oiM on 133 yard eleventh at Tara O’Shanter Country Club, Chicago, during $15,000 Tam
O’Shanber Open. Nelson’s ace helped o hot third round in which he tied the course re- Išmintį, negu auksą.
Kas bus Ištvermingas iki
coad r>fl 06. ln finai round Cteyton Haefner, Linville, N. C., caught him to tie for first.
Gene Sarazan (extrėmė left), and Frank Stranahan Jr.,

Nelson.

(next to Sarazan), wabch

Telefonas CANaI 4796

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

("Draugas"

DR. S. BIEŽIS

galui, tas bos Išgelbėtas.

{Mat M,

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Residencija: 8600 So. Arteaian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6

iki 9 vai. vakar*.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA

1913 So. Halsted St
Rea. telafonaa SEElar 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALAND08:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
ir pagal autartį.

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

Rez. Tel. LAFayetU 0094
Ofiso Tel. LAFYKTTE 3210
Emergency KEDZIE 2808

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

DANTISTAS

4146 Archer Avenue

6558 So. Western Avė.

OFFICE HOURS:

OFISO VAI.AK DOS:
Kaadlen nuo 9:00 vai. ryto Iki l:OO

vak.: trečledlenlale nuo l:M

tos tu uiu ak tete

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

1Q A. M. — 2;3Q P, M.

DR. CHARLES SERAI

GYDYTOJAS IR OHZRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
,(2-troa luboe).
TaL MIDiray 8880

Chicago, QL

OFISO VALANDOS:
Noo 10 iki 12 vai. ryto, noo 2 iki •
vai. popiet ir noo 7 iki 8:30 vai. vok.
Sekmad. noo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
Ofbo Tel.: Yards 0994
Bes. Tel.: Keowood 4300
VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia one 10 iki 12 vai. dieną.

DR. A. JENKIHS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

2590 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS.Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonaa PROapeet 6737
Namą telefonai VIRglnia 8421

BEMUIE ‘•DKAUG£'"_

niinaii

Xhlra<Y!en’s, ftepos 23, 1942

SPAUDOS APŽVALGA
(Nr. 9- Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. liepos 20)
I. ANGLIŠKOJI SPAUDA

■ poravo j Sovietų Sąjungą.

Nors Sovietai ir pravedė
žinomos rūšies plebiscitą
bet jų paduoti skaitmenys
negali būti rimtai traktuo
Londone išeinantis savait jami dėl dviejų lietuvių būraštis “Tablet” gegužės 16 , do ypatybių. Pirmiausia, jie
dienos numeryje įdėjo lenkų | yra karšti katalikai; antra,
žurnalisto Stanislavv Mackie- jie yra ūkininkų tauta, ar
wicz straipsnį “Lithuania: ba kilę iš ūkininkų, labai
an Outpost of Catholic Eu prisirišę prie individualinės
rope”.
nuosavybės. Lietuva yra gry
Savo pastaboje savaitraš nai žemės ūkio kraštas, jos
tis nurodo, kad šio straips ūkininkai yra, palyginti, pa
nio autorius yra lietuvių kil siturintys, todėl pagal So
mės lenkas (a Pole of Lith vietų terminologiją devynias
uanian descent), buvęs dide dešimts nuošimčių gyvento
lio (great) konservatyvaus jų turi būti laikomi “prole
Laikraščio “Slowo” Redakto tariato priešais”, ir “galimi
kontrarevoliucionieriai”. Bol
rius Vilniuje.
ševikų agitatoriai, kurie
Straipsnio pradžioje auto karts nuo karto turėjo pa
rius pažymi, kad 1939 m. sisekimo neturtinguose Bal
spalių mėn. Sovietų Sąjun tarusijos ar Lenkijos kai
ga pareikalavo Lietuvą įsi muose, neišdrįso net pasiro
leisti Raudonosios Armijos dyti pasiturinčiuose Lietu
įgulas j savo teritoriją ir vos kaimuose.
mainais gavusi Sovietų oku
Toliau Mackiewicz prabė
puotą Lenkijos miestą Vil
nių. Po Prancūzijos žlugimo gom pamini, kad Anglijoje,
1940 metais bolševikai oku Amerikoje, Šveicarijoje ir
pavo visą Lietuvą ir inkor- prie Šv. Sosto Lietuvos miVilnius niekuomet nebuvęs
Lietuvos sostinė —
sako lenkas

NULIŪDIMO

nistrai dar pripažįstami, prantamas užsieniečiams, ši
nors S. Lozoraitis Romoje tas sunkumas kyląs iš ter
gyvenąs kaip privatus as minologinio nesusipratimo,
muo. Visi tie ministrai kai būtent, būk tai Vilnius bu
po valstybės galvą tebepri- vęs Lietuvos sostine nuo ke
pažįsta Smetoną.
turiolikto šimtmečio iki Len
šiaip lietuviai tikį į ang kijos-Lietuvos Respublikos
lų-amerikiečių pergalę ir ant padalinimo aštuonioliktam
to bazuoja savo politines šimtmetyje. Tas esą ir veda
kalkuliacijas.
lietuvius reikalauti, kad Vil
Lietuvių, lenkų, latvių ir nius būtų valstybės sostine
estų teritoriją, kurią vokie ir šiandien. Jo žodžiais ta
čiai užkariavo pradedant riant: “Faktas esąs, kad Ge
1941 metų birželio mėn., pa dimino dinastijos sukurtoji
vadino “Ostland”. Kas esą tryliktam, keturioliktam ir
bent kiek apsipažinęs su is penkioliktam šimtmetyje Lie
torija, tuojau pastebėsiąs, tuvos vardu valstybė ir ga
kad tai esąs plotas Didžio lutinai inkorporuota į Len
sios Lietuvos Kunigaikštijos kiją 1569 metais, niekuomet
Zigmanto Augusto (Jogai- nebuvo etnografiniai ar ling
laičio) viešpatavimo laikais vistiniai lietuvių šalis.
(1548-1572).
Gedimino dinastijos Lietu
Toliau Mackiewicz nurodo,
va susidėjo arba iš etnogra
kad esą vokiečiai favorizuofiniai lietuviškų, arba etno
ja lietuvius prieš lenkus. Per
grafiškai gudiškų plotų, ir
pirmąjį Pasaulinį Karą esą
Vilnius niekuomet neprikišu
vokiečiai Vilniuje ir Kaune
sė prie etnografinės Lietu
spaudę lenkus, bet favorivos. Ir kaip tik priešingai,
zavę lietuvius. Vokietija bu
kada po Gedimino mirties,
vusi pirmoji, kuri Vilnių,
keturioliktam
šimtmetyje,
grynai lenkišką miestą, pri
Lietuva buvo padalinta tarp
skyrus! prie etnografinės
jo dviejų sūnų, Keistučio ir
Lietuvos ploto. Tas pat esą
Algirdo, pirmasis gavo Lie
daroma ir dabar. Vokiečiai,
tuvių plotus, o antrasis baltgirdi, ir dabar esą agituoja
! gūdžių, Keistutis savo sos
lietuvius prieš lenkus ir sa
tinę įkūrė Trakuose, o Al
ko, kad ir jie esą gali save
girdas Vilniuje”.
skaityti “valdovų tauta”.
Labai savotiškai MackieIš to, kad Keistutis savo
wicz nušviečia Vilniaus gin sostinę padaręs Trakuose,
čą, kuris esąs sunkiai su Mackievvicz mėgino išveng

TT
ti, kad Vilnius niekuomet
nebuvęs Lietuvos sostine,
bet jis “užmiršta” paminė
ti, kad Trakai nuo*Vilniaus
yra vos keli kilometrai ir
kad Trakai, panašiai kaip
ir Vilnius, buvo Lenkijos okupuoti. Jeigu jau Vilnius
niekuomet nebuvo etnogra
finės Lietuvos sostine, tai
kodėl patys lenkai 1920 me
tais iš Lietuvos atplėštą Vil
niaus sritį pavadino “Vidu
rine Lietuva” (Litwa Srodkowa). Pagaliau paties Mac
kievvicz argumentas, k a. d
Keistutis savo sostine pasi
rinko arti prie Vilniaus esan
čius Trakus kaip tik ir ro
do, kad Vilnius visais lai
kais buvo Lietuvos centras.
Mackievvicz savo straips
nyje sako, kad po susijun
gimo su Lenkiją lietuviai
laisva valia priėmę lenkų
kalbą, kultūrą ir pradėję
jausti lenkišką patriotizmą.
Aštuoniolikto šimtmečio ga
le ir taip pat per visą de
vynioliktą šimtmetį Kaunas,
Vilnius ir Minskas visiems
stebėtojams atrodęs tiek
lenkiškas kiek ir pati Varšava.
Lietuvių valstybė kaip ji
egzistavo tarp 1918 ir 1940
metų, anot Mackievvicz, ne
galinti būti laikoma įpėdi
ne senosios Lietuvos Didžio-

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

---------------------- ,-----------“DRAUGAS” HELP VVANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel.: RAN'doLnh 94KM-94S9

DIE

ANTHONY B. PETKUS
Ai A

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.

MAKERS

$1.40 ) valandą, su užtenkamai ‘'over
time.” Turi būt lst class.

Gyv.: 2212 W. 23rd Street

Mirė liepos 25 d., 1942 m., 9:00 vai. ryte, sulaukus
pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Telšių miesto. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; sūnų Pran
ciškų; dukterj Katariną ir žentą Petrą Copek ir anūką; 3 seseres — Petronėlę Pranckūnas ir vyrą Antaną, Sofiją Kelią
ir vyrą Dr. Joseph Kelią, Eleną Zaurą ir vyrą Kazimierą ir
Jų šeimas; dėdę Vladislovą ir jo šeimą ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Lachavvicz koplyčioje, .2314 West 23rd
Place.
Laidotuvės jvyks trečiadienį, liepos 29 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos
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: Vyras, Sūnus, Duktė, Žentas, Seserys, Dėdė
ir Giminės.
Laidotuvių direktoriai — Lachawicz ir Sūnai, CANai

2515.

PROSYTOJA

VVIEBOLDT’S
Ashland, Monroe and Ogden

UNITED SPECIAI.TIES CO. ,
9705 Coltngo Grove.

MERGINOS

JAUNOS

SINGLE COAT MAKERS — prie
puikią "custom” drabužių, pastovūs
darbai.

Apie 20 m. senumo, dirbti kirpimo
kambaryje. Patyrimas nereikalingas,
lengvas darbas, proga jsidirbti.

I SPENCKR A CO.. 820 S. Eranklhi

.hulistn Blvd.

HAND SCKEVV MACHINE OPERATOKS, ENGINE LATHE OPERATORS, TOOL AND DIE MA
KERS. — PRGTEtTOSEAI. CO.,
1920 S. VVestern Avenue
VV A N T E D

TO

BUY

AMERICAN

MAID

S47

CO.,

VVest

REIKALINGA OPERATORE. paty
rusi prie dvejų adatų ''Metropolitan
Ruffing Machine". Atsišaukite į —
HYGIF.NE SHOVVER CURTAIN CO.
552 VVest Adams Street

MOTERYS

VVanted For Immedlate I'se FreeCuttfang Serew Steel

17/64 ln. hexagoii; 3/8 ln. hexagon:
7/16 in. ht*xagon; 7/8 in. round and
hexagon; 1 in. rounds, ht*xagon and
aųuare. Also other bars runging from
17/64 in. to 2V4 in. round and hexugon; also Bar brass 7/16 in. hexagon
and other sizes. Call —
STEWART-VVARNER CORP.,
Lake Vievv OOOO, I’urchasing Dept.

Tikrą draugą tik bėdoje
pažinsi.

Hand Srrevv Operatorės, prie maši
nų. pat vi usios, išmokti hand srrevv
operavituo darbą. Turi būti pilietės,
tvirtos, tarp 26 ir 32 m. amž. ir ne
mažiau 5 pėdų 3 colių ūgio. Puiki
darbo proga ir pastovūs darbai De
fense dirbtuvėje. Telefonu šaukite:
SEELEY 7400, Antradienį.

OPERATORS, single and double
needle machines. Experlenced on
vvhite duck clothing.
OTTENHEIMER and CO.
407 So. Green Street

Geras išauklėjimas atida

(Ruckert) ro visas duris. (Moltke).
Oras, saule, maistas stipKaip negalima kalti gele
kilnūs jausmai, dorybių vyk žies be ugnies, taip negali
rina kūną; sveikos mintys, ma išauklėti gero būdo be
dymas stiprina sielą.
tikėjimo.

(Nukelta į 5 pusi.)

Vienerių Metų Mirties

+

A.

A.

Sukaktuvės

MATILDA RUMBAUSKIENfi
(jm> tėvais Nainultė)
9:10 vai.
amžiaus.

(po tėvais Vetartaitė)

SKALBYKLOJ

HELP WANTED — VYRAI

VALANDOJE

Stanislava Balčiūnienė

EDGEVVATER HOSPITAL. I.ONgln’eeh 4242, — 5700 N. Ashland.

Vieta dėl moteries skalbykloje, -prosyti uniformas. Atsišaukite ( Employ
ment ofisą. 4-tame aukšte — nuo
9:30 vai. ryto iki pietų.

Gyveno: 1613 S. 50tli Court,
Cicero, Illinois.
Mirė liep. 27 d., 1942 m.,

Kreipkitės į -

VIETOS dabar atdaros NVRSCMS
Gimdymo kambariuose ' 'Obstetrieal"'
aukšte. Abelnos slaugių pareigos, ma
lonios sąlygos, gera alga, Matykite
Superintendent of Nurses —

ryte,

sulaukus
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Gimus Lietuvoje.
Kilo iš
Šiaulių apskr., Jaučiunų km..
Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
dukterį Eleną ir žentą Anta:
ną Priban; sūnų Vineentą ir
marčią Julijoną; brolį Adomą
Nainį Ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko motiną Antaniną:
seserį Jievą Ir švogerį p. Kauk

A
ANTANINA ŠIMANIS
(po tėvais Galio: te J

Gyv.: 444 1 South VVood St.
MlrS llep. 27 d., 1942 m.,
9:25 vai. ryte, sulaukus pusės
amžiaus.
Gimus Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskr., Tuelno knlino.
Amerikoje išgyveno 4n m.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Nikodemą; 2 duKtercs —
Stefaniją įr žentą Petrą Torblk, ir Julijoną; 3 sūnus —
Nikodemą, Antaną ir Sllve trą:
ir daug kitų g.minių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas I. J. Zolp
koplyčioje. 1646 VV. 46tn St.
lAidotuvės jvyks ketvirtad.,
llep. 30 d. Iš koplyčios S:30
vai. ryto bus atlydėta į šv.
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamainų Ims
nulydėta j ŠV. Kaz miero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuves,'.

ti-

Velionė priklausė prie Chieagos Lietuvių Draugijos ir Lie
tuvos Ūkininko draugijos.
Kūnas bus pašarvotas antra
dienį, liepos 28 d., po 4-tos v.
popiet Petkaus koplyčioje, 1410
S. 50th Ct., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks penktadie
nį, licp. 31 d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bus atlydėta J
Aušros Vartų par. bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė', Žentas, Sū
nus,

Marti,

A.

Brolis ir Giminės.

I-aid. direktorius A. H. Pet
kus. telefonas Cicero 2109.

t

A.

MARIJONA
STANISLAUSKIENft
Jau sukako vieneri metai,
kai negailcf tinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą žmoną
ir motiną Marijoną.

Netekome savo mylimos ilcp.
30 d., 1941 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos
niekados negalėsime užmiršti,
loii gailestingasis Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv.
Mišias, su egzekvifomis, už jos
sielą liep. 30 d. 1942 m.. Gi
mimo Panelės švč. par. baž
nyčioje, 7:30 vai. ryte.

Kviečiame visus mūsų gimi
nes, d.raugus. kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šioee lai
dotuvėse ir kartu su mumis
pasimelsti už a. a. Marijonos
sielą.

Nuliūdę: Vyras Feliksas,
Sūnus Eduardas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

Nuliūdę:-— Vyras, Dukterys,
Sūnai, Žentas ir Giminės.

PRUZIN FUNERAL HOME

T,aid. direktorius I. J. Zolp,
tel. YARda 07 81.

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

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKI,AI
PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Al firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

P. J. RIDIKAS

LEONARD F. BUKAUSKAS

Memorials Erected Anywhere

8354 Sonth TIalated Ttreet

10821 Sonth Michigan Avenne

Skyrlna: 710 Weat IRth Street

Tel. PULIman 9661

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

Visi

telefonai:

YARda

1419

I. J. ZOLP

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

1646 Weat 46th Street

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornla Avenue
Tel. LAFayette 3572

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

Tel. YARda 0781-0782

JOHN W. PACHANKIS

LACHAVVICZ IR SCNAI

3307 Lltnanlea Avenne

2314 Weat 23rd Plaee

Tel. YARda 4908

Member of the IJthnanlan Chamher nf Onmmeroe.

MODERNI Išvidinė PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tek ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPublic 4298

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

ir

Tel. CANai 2515
42-44 Eaat lORth Street

Tel. PULIman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

8319 Lltnanlea Avenne

Tel. YARda 1138-1139
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Lietuvos pripažinimo diena
Ši diena yra labai svarbi ir reikšminga lietuvių tau
tos istorijoj. Šiandien sueina lygiai 20 metų, kai Jung
tinės Valstybės pripažino Lietuvos Respubliką de jure.
Tuo pačiu kartu buvo pripažintos ir kitos Baltijos val
stybės — Estija ir Latvija.
Manome, kad šia proga nebus pro šalį susipažinti su
oficialiu pripažinimo akto turiniu. Pirmoje vietoje ten
ka pažymėti, kad oficialiame leidiny “Foreign Relations
of the United States”, 1922, Vol. II, 870-871 puslapiuo
se, yra įdėtas specialaus Jungtinių Valstybių reprezen
tanto Baltijos valstybėms p. Evan E. Young raportas
šio krašto vyriausybei, kuriame tarp kitko pabrėžta:
“These States (Latvia, Eetonia and Lithuania) will
encounter comparatively little difficulty in mraintaining themselves as political entitiee... Each one of
< these 'States has made considerable and very substantial progress in the primary and essential work
of the successful administration of their several territories. It is also important to bear in mind the fact
that in each one of these countries the Balionais of
the

government in power make

up the

great majority

of the populatien.... The operation of the administra
tion machinery has on the whole been attended with
a very large meaaure of success. Taxes have been
imposed and collected in a legal and orderly manner.
Small, thoųgh well trained and disciplined armies
have been organized and eąuipped. Commence and
trade is being carried on with neighboring countries
and with the world at large. Law and Order is fully
maintained. The leaders of these States fully realize
that the strength of one lies in the strength of all...
The simple fact is that these nationalities.... preferred
the creation and establishment of what may be termed modern civilized government”.
Šiuo puikiu raportu pasiremdama ir Amerikos lie
tuvių prašoma Amerikos vyriausybė per valstybių sek
retorių Charles H. Hughes 1922 m. liepos 28 d. paskelbė
šį istoriškąjį Baltijos valstybių pripažinimo aktą:
“The Governments of Estonia, Latvia and Lithua
nia have been recognized either de jure or de facto
by the principai Governments of Europe and have
entered into treaty relations with their neighbors.
, “In extending to them recognition on its part, the
Government of the United States takes cognizance
of the actual existance of the Governments during
a considerable period of time and of the successful
maitenance within their borders of pol’tical and economic stability.
“The United States has oonsistently maintained
that the disturbed oondition of Russian auffairs may
not be made the occaston for the alienation of Rus
sian territory, and these principle is not deemed to
be infringed by the recognition at this time of the
Governments of Estonia, Latvia and Lithuania wich
have been sėt up and maintained by the indigenous
populabion”.
Šis dokumentas yra nepaprastai svarbus ir reikš
mingas visais atžvilgiais. Juo ne tik pripažįstamos de
jure ir de facto Baltijos valstybės, bet taip pat pasa
koma, kad tos tautos yra visiškai atskiros, kad jos
nieko bendro neturi su Rusija ir jų pripažinimas nėra
Rusijos skaldymas.
Tas aktas, kaip žinom, ir dabar tebėra galėję. Jung
tinių Valstybių vyriausybė jo neatšaukė ir neatšauks.
Dėl to mūsų tauta džiaugiasi ir į Amerikos rankas su
deda laisvos ir nepriklausomos Lietuvos ateities viltis.

lo kelias dešimtis tūkstančių žmonių minią, kuri, reikš
dama Amerikos vyriausybei pilniausią pasitikėjimą ir
giliausią padėką dėl dedamų milžiniškų pastangų iš
laisvinti iš* nacių priespaudos Lietuvą ir kitas tautas,
išpirko U. S. karo bonų už apie $100,000.00.
Pripažinimo iškilmėse pasakyta visa eilė reikšmingų
kalbų. Viena pagrindinių kalbų pasakė Lietuvos konsu
las Chicagoj dr. P. Daužvardis, kurioj tarp kitko jisai
pažymėjo:
“Nepriklausoma Lietuva išgyveno virš 20 metų. Per
tą laiką ji padare nepaprastai daug pažangos visose
gyvenimo srityse. Ji pilnai įrodė, kad gali laisvai ir savystoviai gyventi ir tvarkytis. Joje gyveninio sąlygos
ir žmonių ekonominė bei kultūrinė padėtis buvo pra
lenkus net kai kurias senąsias ir didžiąsias valstybes.
Ir tas buvo todėl, kad lietuvis nieko svetimo netrokš
damas, savo kraštą mylėdamas, sunkiai dirbo, ir ame
rikoniškai kūrė.
Lietuva norėjo ir žadėjo greitai pasivyti pavyzdin
giausias pasauly valstybes. Deja, priešai ją sutrukdė,
jos laisvąsias rankas surakino, ją apiplėšė ir dar vis
plėšia. Ji dabar kenčia kankinio kančias. Tos kančios
prasidėjo 1940 m. Pirma ji buvo okupuota Rusijos, da
bar yra okupuota Vokietijos. Kuomet Rusija Lietuvą
okupavo, tai Vokietija ir Italija tą okupaciją mielai pa
tvirtino ir Lietuvos atstovybes savo valstybėse uždarė.
Italijoje ir Vokietijoje Lietuvos pasiuntinybių ir kon
sulatų nebėr nuo 1940 m.
Lietuvos okupacijos ir aneksijos, deja, demokratinės
valstybės, su Amerika priešaky, nepripažino ir nepri
pažįsta. Tose valstybėse ir dahar Lietuva yra laikoma
suverenine valstybe okupuota Vokietijos. Lietuvos at
stovybės šitose valstybėse, įskaitant ir Vatikaną, tebė
ra po senovei, su visomis teisėmis, pareigomis ir privi
legijomis.
Amerika yra skaitoma Lietuvos ir kitų mažųjų bei da
bar okupuotųjų valstybių užtarėja ir globėja. Per ją ir
jos sąjungininkus Lietuva ir kai kurios kitos valstybės
po prarito karo gimė, per ją ir joe sąjungininkus po šio
karo Lietuva ir kitos okupuotos valstybės atgims ir vėl
laisvomis bei nepriklausomomis taps.
Kad tas bus taip, tai nėra abejonės. Sąjungininkai
karą laimės, o agresoriai ir mažų tautų priešai, veikiau
siai atsiras ten, kur po praeito karo atsirado carai ir
kaizeriai. Po šio karo, kaip nusakyta Atlantic Chartery
ir Amerikos bei Didžiosios Britanijos vyriausybių de
klaracijose, okupuotoms valstybėms suverenumai bus
grąžinti, o svetimų valstybių globoje esančioms tau
toms bus leista apsispręsti ir nepriklausomomis tapti.
Iš to seka, kad po šio karo gali būti ir turėtų būti
daugiau mažų, taiką mylinčių ir sutartis pildančių val
stybių, ir mažiau didelių karą gerbiančių ir sutartis lau
žančių valstybių. Nes, praeitis rodo, kad mažosios val
stybės didžiumoj yra ir taikingos ir drausmingos —
teisę bei teisingumą gerbiančios ir pildančios; sugeban
čios gyventi savo teritorijose be strateginių punktų ir
be ekstra gyvenimo erdvių.
Amerikos ir Anglijos paskelbtiems pokariniams pla
nams mažosios valstybės, nėra abejonių, pilnai pritars
ir tarptautinio teismo jurisdikcijai noriai pasiduos, jo
sprendimus vykdys. Lietuva, nors ir ryt, visas savo
bylas mieliausiai sutiktų pavesti bešališkam tarptautiniui tribunolui.
Lietuva yra begaliniai dėkinga Amerikai bei jos va
dams už visokią globą ir visokią paramą. Lietuvių tau
ta Amerika pilniausiai pasitiki ir žiūri į ją, kaipo į tik
rą motiną ir užtarėją. Lietuviai mato Amerikos laimėji
me Lietuvos laimėjimą; jie, nežiūrint kur bebūtų, ar
Lietuvoje, ar Rusijoje, ar Vokietijoje, ar Amerikos kon
tinente, trokšta ir linki Amerikai ir jos idealiems talki
ninkams karą laimėti ir agresorių sužalotą pasaulį iš
skausmų iškelti ir į sveiką bei praktišką gyvenimo ke
lią įstatyti — sudemokratinti ir suteiainti.”

kurios iškilmės sutraukė prie Dariaus ir Girėno parniūk-

įkarščių jiems nuėjus į dabartinį frontą!”

'

•

Nuskendo

kunigas...

No

rėdamas išgelbėti Fox upėj
skęstantį vaiką, nuskendo
kun. Fleege.
•
Lietuvos likimas.......... “Foot”

praneša, kad Vokietija svare
tanti prijungti Lietuvą prie
Lenkijos. “Apsaugok Dieve,
Lietuvai patekti po vokie
čių letena, arba būti prijung
tai prie Lenkijos. Po visą
pasaulį išsisklaidę lietuviai
turi vieną troškimą: savo
tėvynei atgauti neprigulmybfr”.

Buvo pabėgęs Leninas.-....Vokiečių agentas anarchis
tas Lenin pabėgo iš Petro
grado. Bet jis buvo sugau
tas besislapstąs Suomijoj.
Gen. Pershingne fronte....
Jungtinių Valstybių genero
las Pershing, Amerikos jė
gų Europoj vadas, kartu su
generolu Joffre aplankė pra
ncūzų karo frontą.
•
Rusų moterys mūšyje.....
Lietuvoj, Minsko fronte, vei
kia rusų moterų pulkas, pa
vadintas “mirties pulku”. Aną dieną jos stojo pirmu
kartu mūšin prieš vokiečius
ir jos laimėjo kai kurias vo
kiečių pozicijas.

Po svietą pasidairius
Delnui esant
užimtam
koktomis rokundomis, liko
nepadėta ant jo korespon
dencija iš lietuviškų balšavikų seimo, kuris šiomis die
nomis buvo Čikagoj.

Atsilankę į seimą
pirmą dieną niekaip
jo išfigeriuoti, kam
balšavikams ekstra
su baltu paukščiu.

svečiai
negalė
reikia
flegės

Jonas Builionis eina aną
dien
strytu. Prie vieno
kampo sėdi ubagas ir prašo
Prieš dvyliką metų tuo aukos. Builionis išėmė kvopačiu čėsu, taip pat Čika terį ir įmetė į kepurę uba
goj, buvo kruvinas seimas
gui.
— Susivienymo Lietuvių
— Denk ju, mister, denk
Amerikoj. Nežinia kokiam
j u, — tarė Builioniui uba
mūšiui paminėti, kai kurie
gas. — Pasimelsium, kad
balšavikų delegatai apkram
misteris po smerties su sa
tė rankas poliemonams, ku
vo žmona nueitum į dangų.
rie juos norėjo nutarabanyti
Išgirdęs tai Builionis, su
į polisteišiną dėl to, kad nei
stojo ir, duodamas ubagui
seimo maršalkos, nei pats
kitą kvoterį, tarė:
prezidentas Gegužis su Ba— Še dar kvoteris, tiktai
gočium nepajėgė jų nei nuiš savo maldos išskirk ma
malšyti, nei susodinti. Kai
no žmoną.
kurie net sulipę ant kėdžių
kačių koncertą kėlė.
Mirė Kirvienei bučernėj
To įvykio paminėjimui šį bučeris piauna mėsos gaba
met seime buvo iškelta dvi lą. Merė raukosi ir sako:
raudonos flegės: viena su
— Ar ši mėsą tikrai švie
kuju ir piautuvu, o kita — žia. Man atrodo, kad ne.
su baltu paukščiu.
— Tikrai šviežia, — at
Praėjus pirmai seimo die sakė jai bučerys. — Tiktai,
nai susirinkę delegatai nus jei tamstelė parsinešus na
tebo pamatę, kad salėj nėra mo greit nekepsi, arba ne
vienos raudonos flegės — virsi, tai tuojau pasens
su baltu paukščiu. Tat, kai pasmirs.
kurie delegatai, užuot seimą
vę, pradėjo ginčus provyti
JUST DUMB
ir betus daryti, kur dingo
toji flegė. Vieni betino, kad
baltasis paukštis, pajutęs,
jog čia susirinko tavorščiai
Stalino, kuris prieš porą me
tų su Hitleriu buvo sutaręs
per pus jo plunksnas ir kau
lelius pasidalinti, nėrė pro
langą lauk su visa marška
ir kartim. Kiti gi betino, kad
tą paukštį dženitorius sude
gino. Ši misterija neišsiaiš
kino per visą seimą.

ATAKUOJA Į RUSIJĄ VYKSTANTĮ KONVOJŲ

Dar dėl Žalgirio

Praėjusį šeštadienį Chicagos lietuviai ša.umiai pami
nėjo Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo sukaktį,

Lietuvos konsulo žodis

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 27 d.).
Mūšiai Lietuvoj..., Rusųvokiečių kruvinuose mūšiuo
se Lietuvoj, rusai paėmė nuo
vokiečių
Vilniaus-Dvinsko
geležinkelio dalį.
•
5 bilijonai karui... Karo
sekretorius MvAdoo prane
šė kongresui, kad Jungtinių
Valstybių karo reikalams
bus reikalinga dar penkių
bilijonų dolerių.
•

•
“Amerika” rašo:
“Mūsų komunistai, iš kailio nerdamiesi, giriasi ir
didžiuojasi, kad dalyvauja Žalgirio mūšio minėjime.
Giriasi dėlto, kad niekas jų negiria. Mat, tą Žalgirio
minėjimą rengia visų slavų kongresas. Kiekvienam
žinoma, kad lietuviai nėra slavai. Bet ne taip galvoja
mūsų bolševikėliai. Jie manosi esą ne tik slavai, bet
ir dar ypatingi slavai-rusai komunistai. Tad jie gal ir
tinka į tą virtinę, kur iš kuklumo jie atsistojo sąraše
pačioj uodegoj — po lenkų, čekų, rusų ir dar kitų.
To kuklumo šiuo tarpu mes neturime, nes žinome,
kad Žalgirio mūšis buvo lietuvių ir Vytauto Didžiojo
laimėjimas.
Mūsų komunistai rusams pardavė ne tik Lietuvą,
bet atiduoda slavams ir mūsų praeities turtus.
Tai darydami, jie kaltę suverčia ant kitų: nedaly
vaujančius tame minėjime “lietuviškais izoliacnankais” apšaukė.
šaunūs jie strategai, nes kovoja su visu įkarščiu
1410 metų fronte. Daugiau naudos betgi būtų, su tuo

• k .I — . - ♦

Antradienis, liepos 28, 1942
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Gauta pirmoji nuotrauka, kaip naciai lakūnai atakuoja į Rusiją vykstantį sąjunginin

ku konvojų ir kaip laivai ątsišaųdo. (Photos passed by U. S. and British censors^jp*
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AMERIKIEČIAI SKRENDA BOMBARDUOTI VOKIETIJOS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

90’

Nuoširdi padėka

Trys prigėrė

Patekus į ligoninę sunkiai operacijai, visu sirgimo
metu sulaukiau daug užuo
jautos ir suraminimo.
Didžiausią padėką reiškiu
pirmiausiai man reikalingo
kraujo aukotojoms: daini
ninkei Irenai Aitytutei ir
West Side vaistininko žmonai — Verutei Žilinskienei.
Už Šv. Mišių aukas ir ap
lankymą ligoninėje Tėvų
Provincijolui
Marijonų
Rėklaičiui,
kun. dr. K.
MIC.,
Vice Provincijolui
MIC., Marianapolio Kolegi
jos Rektoriui kun. dr. J.
Vaškui, MIC., “Draugo” aaministr. kun. P. Cinikui,
MIC., ir kun. K. Barauskui.
Už pareikštą užuojautą ir
dovanas: Moterų Sąjungos
United Service Organiza- centro valdybai — pirm. E.
tion fondan iki praeito sek- l’aurazienei, vice pirm. J.
madienio Chicagoj surinkta Čepulienei, sekret. M. Vai1,427,842 dol., arba 82 nuo- čiūnienei, iždin. E. Statkiešimčiai nužymėtai kvotai, nei, Illinois vai. direktorei
Kvota yra 1,749,432 dol. Da M. Paukštienei; M. S. Chibar stengiamasi likusią 18 cago apskričiai, kurio varnuošimčių kvotą kuo veikiau du užuojautą įteikė pirm.
surinkti.
j A. Poškienė, ižd. K. Sriu-----------------bienė ir M. Paukštienė; už
lankymą ir dovanas savo
geriems bičiuliams: P. ir B.
šiandie 7 vai. vakare iš j <.ižauakamSj j. ir E MlcVe.
stoties WGES bus transliuo-|lj0nam3 A jr A Mon4t,.
jama reguliarė radio prog- k
, Brafc.čiui, M ir
rama, leidžiama pastangomis iM. JaunauskaniM. J.
, .r J.
T
Peoples
Furniture Co. k rau- L.,
..
, „.
r
Čepuliams,
J.r. Alkimav*
tuvės, 4183 Archer Avė. Pro- į.' i j r J J- ’. kūnams, 1
gramoj dalyvaus “granadie- ir O. Grybams (iš Detroit,
riai”, “dėdė” B. Vaitekūnas Mich.), M. Aitutienei, Ig. ir
ir kiti. Bus gražios dainos, Onai Pikeliams, Savo kū
šauni muzika, juokų, dra
mui S. Šimuliui, A. Poškie
mos, patarimai, pranešimai
nei, D. Kaminskienei, M. S.
bei geros žinios iš Peoples
55 kuopai, M. ir E. KarlaviFurniture krautuvės apie di
delį vasarinį išpardavimą, čiams, Tėvų Marijonų bro
kuris eina šioje krautuvėje. liams: Jonui Peldžiui ir
Malonėkite pasiklausyti.
. Vincui ,Žvingilui, “Draugo”

Trys asmenys šį sekmadie
nį prigėrė Fox ežere, Lake
apskrity. Aukos yra: Samuel George Fecura, 43 m.
Arthur J. Wittchen, 51 m.,
ir John Anderson, 5 m. amž.
berniukas. Nelaimė įvyko ap
virtus valčiai.
Valty buvo dar kiti keturi asmenys, bet jie išvaduo
ti.
Cedar ežere, Ind., prigėrė
7 metų amž., mergaitė Joanne Hughes.
Visi žuvusieji, išėmus A.
J. Wittchen, yra chicagie
čiai.

Trumpa tik 18
nuošimčių

Prtflin

Rep XXX Vyr' ret^ L‘ Slmuclul- R- Ma

____

Ar žinai, kad

zeliauskienei, E. Samienei,
muz. K. Gaubiui, J. ir E.
iVOLk STtDIO Kass ir S Žekienei (iš Wau1945 West 35* Street | kegan, III., už šv. Mišių au
ką).
Už pareikštą, užuojautą
laiškais (kortelėmis): M.
Jokubaitei, art. J. ir M. Ol
šauskams, dr. S. Šlakis, Šv.

_

tais.

Baudžiavą Lietuvoje pa
Fielelo Columbian muzienaikino Rusijos caras Aleksandras II po Krymo karo
Chicagoje, atidarytas
r
i 1894 metais.
kuris parodė, kad Rusijos
tvarka ant baudžiavos ir
Miesteliai: Norwood Park,
dvarininkų rymanti, yna silp
Maine ir Niles prie Chicago
na.
prijungti 1924 metais.

Dviratininkų grupė sveikina amerikiečius, skrendančius bombarduoti Vokietijos. A1880 metais pradėta gry
merikiečiai skrenda bombarduoti Vokietijos iš vienos nepažymėtos bazės, kuri randasi ninti lietuvių kalba visose
bažnyčiose giedamų suplika
Irlandijoje.
cijų žodžiai: “šventas mocvertės klausimas lyginant su nas, šventas nesmertelnas”. SVAIGINANČIŲ GĖRIMŲ VAR
Kazimiero seselei M. Augus
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
nepriklausomos Lietuvos Pirmiausiai tai daryta Za nerviškumo, drebulio, nemigos,
tinai, M. Vaičiūnienei, Mass.
skausmo ar silpnumo kojų (neuklausimu.
pyškyje.
rit s ar rheumatlzmo), tankiai vi
vai. M. S. direk. L. Venčieduriai užkietėja ar perdaug lluos(Atkelta iš 3 pusi.)
nei, A. Šatkienei, M. ir K.
nūs. Širdies skausmus. Vartotojas
aankiai gali pridėti negirdėtus
Kokias tris mažas šalis
kymą sulyginti su redakci irbalsus
girdit i. įsivaizdinti nbūtus
Sriubams, dr; ir Mrs. Atko
daiktus ar kalbėti su savimi;
sios
Kunigaikštijos,
nes
ji
Rusija okupavo prieš
jos paduotoju.
čiūnams, M. ir O. Šimo
VI-MIN pagelbsti apga ėti mais
tingumo trūkumą, nuo ko svaiga
apėmė
grynai
etnografines
dvejus
metus?
niams, M. Aliošienei, O. Dolų vartotojai tanki; t kenčia. Tai
Birželio 21 dienos laidoje yra
tas trūkumas kuris priveda
Lietuvos
ribas,
kurios
vi

brovolskienei ir A. Poškie
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
buvo
toks
klausimas
(Nr.
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
suomet, kaip tryliktame taip
“The New York Times”
nei.
mas ir rekomenduojamas šimtų.
14):
Į
lygiai
kaip
ir
šiandien,
teVI-MIN nėra nuodingas ir neprisekmadieninė
laida
vedamų

Be galo esu dėkinga savo
■ veda prie blogo įpratimo. Pamė
apėmė
tiktai
Labai
mažą
da

jų
skyriuje.
Kiekvieną
sek

“
Kokių
trijų
mažų
kraštų
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
daktarui S. Biežiui už sėk
jų" greitai.
kapsules galima gauti ir
mingą operaciją ir stropią lį Didžiosios Kunigaikštijos madienį duodama dvidešimts karišką okupaciją Rusija VI-MIN
per paštą, prisiunčiant pinigus,
arba C. O. D.
priežiūrą ligoninėj ir namie. teritorijos, į kurią neįėjo net vėliausius pasaulio įvykius pradėjo prieš dvejus metus Bonkutė su
60 VI-MIN kapsilių
Vilnius.
liečiančių klausimų. Atsaky pereitą savaitę?”
kainuoja 12.00.
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių
S. Sakalieoė
mai būna kitame puslapy j,
kainuoja $3.<'O.
Kitam
puslapyje
paduotas
Straipsnį baigdamas Mactaip kad savo išsilavinimą toks atsakymas; “Rusija už Parsiduoda tiktai prie:
kiewicz pažymi, kad Vilnius
STEVEN’S PHARMACY
benorįs patikrinti skaityto ėmė Estiją, Latviją ir Lie #03
W. 6»rd Street, Tel. ENG. 6515
esąs ne tik lenkiškas mies
jas visuomet gali savo atsa- tuvą”. .
CHICAGO. ILL.
tas, bet tai esanti lenkiško
patriotizmo šventovė. Mar
šalas Pilsudskis paliepęs sa
WHOLESALE
vo širdį palaidoti Vilniaus
SHOOT STRAIGHT
WHOLESALE
karo kapinėse. Bet vis tik
With Our BoysJ
LIQUOR
lenkų-lietuvių ginčas dėl Vil
BUY WAR BONOS
FURNITURE
ĮSTAIGA
niaus esąs žymiai žemesnės

Nervous? Shaky?
No Pep?

Spaudos apžvalga

BROKER
rx

COAL

CRANE

Hveikojame
po »l-»
Chkago.

CO.

WEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS

REMKITE
SENĄ
LIETI'VIŲ
DRAUGĄ.

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

MUTUAL LIQUORCO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD 0014

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South W este m Avenue, Chicago
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
MILŽINIŠKO STARO M l'ŽIBA

TEL. PORTSMOUTH 9022

fOSSIBI.K »’Kl< Ks

Jr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
KAINOMIS
PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

Telefonas — REPUBLIC 6051

LINIŲ INSTRUMENTŲ.
PASIN'AUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR N EI SPAUDUOTI
TŪBOS, CLAJtlNETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES.
ELUTE8 su “cases" — $35.00, $37.50,
$4 5.00 Ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI OUITARAI, 8PANIŠKJ MANDOLINAI. BANJOS,
SMUIKUS. TENOR BANJO8 —
• $6.50. $8.50,
$12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00.
$125.00 ir $150.00. BASO U2DBNUALA8 — $12.00. SMIČELAI
SMUIKOMS,
STRIUNININIAJtfS BASAMS,
VIOLAS
ir
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 ir $16.00. Striūnos dėl vl[ sų viršinlnėtų Instrumentų. BASS

PIIONE 1.4FAYETTE 2*13

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

nARCUTI/
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintglis lr Smaginusias
Vakarinis Lietuvių Programa*
Amerikoj*!

DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50,

SIUTŲ IR KAULIŲ
Jaunavedėms šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLfS CLGAR and BR1DM SHOP
1711 W. 47th St

Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs
— Radios — Refrigerators —
VVastrers — Mangels — and
Stovės.

N. KANTER, sav.

AD\ iNi'ED PHCTOGRAI'IIY

TIE IN TAM O’SHANTER OPEN

»-■
"i1

~ "

Žemaičių seminariją rusų
valdžia perkėlė iš Varnių į
Kauną tam, jog čia po akių
gubernatoriaus galėtų būti
didesnėje rusų valdžios prie
žiūroje. Tai įvyko 1865 me

Kun. A. Vienožinskis, va
dinamas liaudies dainium,
prieš mirtį daug savo para
šytų dainų sudegino. Tik
maža dalis pavyko išgelbė
ti ir jam mirus buvo išleis
tos knygutės Tilžėje 1892 m.
Jo dainos žmonių labai mė
giamos.

- VIENUOLIKTI METAI! — I

$23.60, $35.00. $60.00. PEDALS.
HT BOYS.
CTMBOL8,
DRUM
> H E ADS pataisomi jums palau
kiant
MT»UTH PIECE visiems
I b rasa lr "rced” Instrumentams
pritaikomi Jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
Triūboms,
Hasaphones,
’ Smuikoms ir Oultarams.

p. p.

SEKMADIENIAIS 1 vai.
KITOMIS Dienomis 9:30 v. w»*
PENKTADIENIAIS 7 v. ▼.

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avena*
Phone: GROvehill 2242

GOLDRTEIN’S MV8IC SHOT
•14 Msiwi>ll St, Chicaga.

Yards 2588

Mrs. K. P. Thinbak lr Duktė, Sav.

H A R A P Yr>

laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L'*XDZ\l\ Nam* Materijolą Dar žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
f

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

9nAu/uuz

Atvyk J mfluų Jardą Ir apžiūrėk ata
ką, Ir- aukštą rūšį LENTŲ—MILL-

.WfTRK — STOGŲ IR NAMŲ ■»
’TERTOOLy DM garai*, porftų, vM-

Prc+Tction
for you r i

.xa

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

kq,. skiepų Ir flatų. PASITARK SU

RŪMŲ EKSPERTAIS (MI komtrab."Ltaugas

Acuio

lelepnuio)

Byron Nelson, Toledo, O., (left) and Clayton Haefner
Durham, N. C., shake hands after Nelson flnished finai
round in Tam O’Shanter $15,000 Open in 77 for a totai
of 280 and a tie for first with Haefner. The two will meet
in an 18 hole play-off on the tourpament course Tam
O’Shanter Country club, Chicago.

dptfv (r pertaisymo namą.

PRISTATYMAS dkkal
Cash arba Lengvais IAmnkftjlmals
STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted. St

Vi 0*3

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi <5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3l/2%« Jūsų pinigai greitai iAmoka,mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA rR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI ĮSTAIGA
— 40 Metai Sėkmingo l’&iarnavimn ! —

Tel. VlCtory 1272

J

TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.
1

n f a n fl * *

8
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Traukinys sudaužė sunkvežimį
su vaikais; 3 žuvo ir 11 sužeista

SAVIŠ KIUS

KOVOTOJUS

pRAyTOR THEIR FIGHTERS

Trys asmenys užmušta ir Washington parke, Michigan
11 sunkiai sužeista, kai šį City, Ind. Vienas sunkveži
sekmadienį prieš pusiaudie mis su apie 40 mergaičių
nį elektrinis traukinys su laimingai nuvyko pikniko
daužė skersai bėgių važiavu vieton. Kitas sunkvežimis,
sį sunkvežimį su vaikais pik kuriam buvo 32 bernaičiai ir
nikininkais. Nelaimė įvyko 8 mergaitės užtruko Gary,
arti Michigan City, Ina., Ind., vienai padangai susi
plojus. Ėmė laiko pataisyti
ant plento 12.
žuvo Mike Celemica, 65 ir po to skubėta važiuoti į
m. amž., sunkvežimio savi Michigan City parką.
ninkas; Michael Fred Solo- 1 Sankryžis apsaugotas švie
non, 29 m. amž., vairuoto somis. Sunkvežimio vairuo
jas, ir George Mateja, 13 m. tojas matė atlekiantį trau
amž., Visi žuvusieji ir su kinį. Sparčiai važiuojant jis
žeistieji yra Šv. Jono Bap bijojo sutrenkti vaikus štai
sunkvežimio
tisto katalikij
parapijos, ga paleidus
Whitinge, nariai. Sužeistieji stabdžius. Tad leidosi sker
yra 14-os —15-os metų am sai bėgių, tikėdamas prasi
lenkti su traukiniu. Kaip tik
žiaus berniukai.
Po ankstyvųjų mišių mi sunkvežimio priešakis užva j
nėtos parapijos berniukai ir žiavo ant bėgių, tuo momen
mergaitės dviem sunkveži tu traukinys ir smogė į
miais buvo vežami piknikan “cab” (priešakinę sunkve
žimio dalį). Priešakyje prie
vairo sėdėjusieji žuvo, o vai
kai iš užpakalinės sunkveži
mio dalies išgarmėjo lau
Cragino distrikto polici kan. Kai kuriems traukinys
sulaužė kojas arba rankas.
ninkas Carl Pablovvski nušo
vė bėgantį ir atsišaudantį Kiti smarkiai apdaužyti. Su
plėšiką, šaudydamas į poli žeistieji paimti į Šv. Antano
ligoninę, Michigan City.
cininką plėšikas sužeidė pa
Pirmiau
nuvažiavusios
šalinį vyrą.
Nušautas plėšikas pasiro piknikininkės mergaitės tik
dė George Karch, 26 m. popiet patyrė apie įvykusią
nelaimę.
amž., 4714 N. Albany avė.
Pas jį kišeniuje rasta 78 do
leriai, kuriuos jis buvo vos
tik pagrobęs iš svaigiųjų gė
rimų krautuvės, 4103 Elston avė. Krautuvės manaže
Federalinis
senatorius
ris ir klerikas jį vijosi ir
Brooks
Springfield,
III., kal
prie šių prisijungė kiti žmo
nės ir minėtas policininkas. bėdamas pareiškė, kad šian
Nušautasis neturi jokio dieninis racijonavimas yra
policinio rekordo. Matyt, jis tik paviršinis, tik pradžia.
pirmą kartą leidosi plėši Jei karas ilgai tęsis, reikės
kauti. Jo brolis, su kuriuo didelio visų pasiaukojimo.
jis gyveno, sako, kad George Nes priešai turi būti nuga
niekad nekalbėjęs apie, jo lėti. Kiekvienas daiktas bus
kius plėšimus. Neturėjo dar racijonuojamas. Tas yra
bo ir, matyt, tas jį pastūmė tampriai surišta su šalies ap
sauga ir žmonių laisve.
šin piktan kelian.

Pirmą kartą leidosi
slidu keliu ir žuvo

mu

Ii <1

X Prel. M. Krušas, Šv.
Jurgio parapijos klebonas,
vakar išvyko į Kunigų Vie
nybės seimą, Wilkes Barre,
Pa., ir sveikatos pataisymui
ilgesnį laiką pabuvos Rytuo
se.

1

Domlnick V usis.

Peter

Yakatls.

.v fc

A.

.’ohn Juraite* z.

Juraw.rz.

L•£

i.w

Dan Maller.

Ju

S f

.
Paul Benny.

X YValter Cinikas su savo
žmona Mildred, iš Pitts
burgh, Pa., vieši pas Cini
kus, 2310 S. Leavitt St. Abu
yra Maironio choro nariai
ir žymūs dainininkai. Walter taip pat priklauso ir
prie Šv. Kazimiero parapi
jos choro.

Krank Pocius.

John

Vulchaltla.

X YVest Side naktį iš sek
madienio į pirmadienį ištiko
nelaimė vieną lietuvį biznie
rių: sudegė bučernė ir gro
sernė buvusiam Meldažio na
me. Sakoma, gaisras kilęs
iš elektrikinio šaldytuvo.

*w
i

a
Joe Shlllls.

Kelia Mlscvlch.

Ray SerelkM.

Joe Brur'.ius.

M LV

X Juozo ir Marijonos Vai
čiūnų, 1927 So. 49 Avė., Ci
cero, sūnus Juozas, tarnau
jąs Dėdės Šamo kariuome
nėj, šiomis dienomis atosto
gauja pas tėvus. Grįš rugp.
3 d. Jis liuosnoriai yra įsto
jęs į Coast Guards Merchant
Marines.

■ '—-Al

A
.'uB

X Stepas Petravičius, gy
venąs Cicaroj, šiomis dieno
mis per Raud. Kryžių gavo
net tris laiškus iš Lietuvos
nuo savo giminių. Be kitko
rašrf, kad Lietuvos mokyklo
se naciai neleidžia mokyti
anglų kalbos.

Tai tik pradžia,
sako šen. Brooks

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS
Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
SS

<,!:3^»:«*******

X Jonas Pilipauskas, vie
nas “Draugo” redaktorių, už
vakar grįžo prie savo parei
gų. Besivartydamas po smė
lį Beverly Shore, Ind., taip
nudegė, kad atrodo lyg būtų
varis. Jis atostogavo su savo
žmona.

S. Emerald avė. 3200 bloko rezidentai gar bina Nukryžiuotąjį ir meldžia Išganytojo,
kad Jis apsaugotų esamus karo tarnyboje to bloko jaunus vyrus, kurių atvaizdai čia
matomi. Maldininkų gnujpėje (iš kairės): Mrs. Mary Dolar, Mrs. Frank Barzunas, kun.
Juozas Prunskis, Mrs. J. Shillis, Mrs. John Juravvicz ir William Zalagenas. Nuotrauka
padaryta šv. Jurgio parapijos šventoriuje, Bridgeporte. (Photo Chicago Herald-Ame
rican).

The Chicago Sun rašo
apie Bridgeporlą
Sekmadienio laidoje, lie
pos 26 d., The Chicago Sun
laikrašty kažkoks reporteris
Paul T. Gilbert rašo apie
Bridgeporto (Chicagos mies
to dalis) kolonijos praeitį ir
dabartį, jos pažangą ir au
gimą. Pažymi, kad Bridge
porto kolonijoj daug žymiųpolitikų yra gimę ir au
gę. Prieš keliasdešimts me
tų Bridgeporto plotai buvę
daugiausia pelkynai ir vieto
mis nusagstyti daržais, kur
kopūstai buvo auginami. Jis

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Tanpyktt apsaugoto] įstaigoj, kad užtikrinti savo ateltf. Apart apdraudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

teisingai rašo, kad tais lai
kais kolonijoj gyvenę dau
giausia airiai, tik paskiau
kitų svetimšalių antplūdis
airius iš ten išstūmęs. Tie ki
ti svetimšaliai, daugiausia
lenkai ir lietuviai, kolonijai
davę moderninę išvaizdą.
Bet p. Gilbert neteisingai
rašo, kad Bridgeporte prie
lenkų šv. P. Marijos Nuola
tinės Pagalbos bažnyčios be
lenkų dar susispietę ir lietu
viai. O Šv. Jurgio lietuvių
majestotišką bažnyčią vadi
na
liuterioniška (Saint
George’s Lutheran Church).
Jei p. Gilbert ištikrųjų taip
rašęs, tai jis vargiai yra
chicagietis. Norėtųsi manyti
renkant jo raštą spaustuvė
je padaryta klaida — vieto
je Lithuanian surinkta Lu
theran ir paskiau nepataisy
ta.
i

Duodam paskolas už 41/z% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS’N. OF CHICAGO*
Jnstln Maektewlcli, Pres. and MgT.
4192 ARCHER AVENUE__________________ Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OP FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., VVashington, D. C.
Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

Mažiau pajamų,
daugiau išlaidą
International City Managers’ Association praneša,
kad Amerikos didesnieji
miestai šiemet turi mažiau
pajamų, tačiau daugiau iš
leidžia, negu 1941 metais.

Negali gauti negrą
muzikininkų
Laivynui savanorių naujo
kų rekrūtavimo Chicagoj
viršininkas,
Įeit. D. N.
Goldenson, pareiškia, kad
jis mūsų mieste negali gauti
23 negrų muzikininkų, kurie
reikalingi laivyno negrų jū
rininkų dalinių “benui”.
Anot leitenanto, buvo atsi
šaukę, apie 100 negrų. Bet
jie moka tik “džiasų” dalis
triubyti. Laivynui gi reika
lingi kariniai maršai ir muzikininka turi mokėti skai
tyti gaidas, ką retas kuris
tai moka.

Speciali karo boną
pardavimo talka
Chicagoj ir visoj Illinois
valstybėj vakar pradėta spe
ciali penkių dienų karo bonų
pardavimo kampanija tiks
lu surinkti liepos mėnesio 85
milijonus dol. Kvotą už bo
nus. ši talka yra žinoma
“V-Days”. Visi gyventojai
turi prisidėti prie kvotos
sudarymo. Illinois neturi at
silikti. Karo vykdymas ir

X Adv. Kancevičius iš She
nandoah, Pa., — pirmoji
kregždė studentų ir profe
sionalų seime. Jis šiomis die
nomis atvyksta Chicagon.
Laukiama atstovų iš Rytinių
Šeštosios kariuomenės sri valstybių, taip pat Detroit,
ties Fort Sheridane vadas Cleveland ir k.
maj. gen. George Grunert iš
X Phil Klikūnas, nors pa
kėlė aikštėn, kad eilinis ka šauktas Dėdės Šamo karo
reivis Hans Geisler, gimęs tarnybon, tačiau gyvai da
1905 metais Vokietijoj, Ame lyvauja stud. ir prof. ren
rikon atvykęs 1926 m., 1940 giamo seimo darbuose. Jam
metais naturalizuotas ir pavesta suredaguoti specia
drafto keliu pašauktas karo lus jaunimo puslapis “Drau
tarnybon karo teismo nutei ge” ateinantį penktadienį.
stas į drausminius (discipli
X Ona Pikiel, žmona se
narinius), barakus Fort Lea
no
biznieriaus aštuonioliktoj
venworth penkeriems me
Igno Pikiel, 1818 So. Hals
tams.
ted St., savo vardines pra
Geisler pradėjo viešai pa eitą sekmadienį šventė Pa
sakoti, kad jis verčiau išsi los parke, nes namuose ne
žadės Amerikos pilietybės, būtų galėję sutalpinti tokio
negu kariaus prieš Vokieti gausaus būrio svečių. Dai
ją ir Japoniją. Jis įvertino nuota, linkėta Onai ilgiausių
Hitlerį ir jo režimą ir teisi metų. I. ir O. Pikieliai yra
no Vokietijos žygius.
stambūs tautos ir katalikų
reikalų rėmėjai.
šalies apsauga reikalinga
X Mirė Jonas D. Simans,
milžiniškų išlaidų.
gyvenęs adresu 2520 West
70 St. Kūnas pašarvotas McPhee koplyčioje, 7133 So.
For Victory.,. Western Avė.
X Agota Jaukšlenė, žymi
U. S. DEFENSE Cicero veikėja, šiomis die
BONDS nomis išvyko į žieminę WisSTAMPS consino dalį atostogų.

Kareivis įvertino
Hitlerį; nubaustas
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