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ANTRASIS FRONTAS.
“Lietuvių” komunistų ka

ro “strategai” paskutiniuo
ju laiku pamiršo viską ir 
tik bežino du žodžius—antra 
sis frontas. Komunistų laik
raščiuose nuo pirmo iki pas
kutinio puslapio beveik kas 
antra eilute—antrasis fron
tas. Sakytum, nieko kito ir 
nebesuranda svarstytino.

Jei rusai priversti pasi
traukti—kalti sąjungininkai, 
nes antrojo fronto nepradė
jo; naciai paėmė Rostovą— 
kalti sąjungininkai, kam an
trojo fronto nepradėjo ir t.t. 
Žodžiu, visur kaltas antra
sis frontas, šaukia “lietu
viai” komunistai.

DEFITYZMAS.
Toks nuolatinis šauksmas 

taip ir kvepia neskaniu de- 
fityzmu. Iš komunistų šauk
smo taip ir susidaro vaiz
das, jog Rusija jau žuvo. 
Naciai užvaldys pasaulį. Tik 
antrasis frontas Europoj 
tegali išgelbėti žmoniją.

Jei jie kartais išdrįsta 
mums užmesti tarnavimą 
naciams ir skleidimą nepa
sitikėjimo sąjungini n k a i s, 
mes nežinom kuo galima 
pavadinti tokį nuolatinį ko
munistų įrodinėjimą Sov. 
Rusijos nepajėgumo? Į tai 
tik Prūseika ir Cie. galėtų 
atsakyti.

NEABEJOJAM.
Mes, nors ir žinom, kad 

kova bus sunki, kad ji pa
reikalaus daug vargo, daug 
kraujo ir ašarų, neabejoja
me Amerikos ir sąjunginin
kų laimėjimu. Mes taip pat 
neabejojame, kad mūsų ka
ro vadovybė gerai žino ką 
ji daro. Mes neabejojame, 
kad mūsų vyriausybė taip 
pat geriausiai supranta sa
vo tikslus. To mums užten
ka.

Jei vyriausybė ir karo va
dovybė pramatys, kad an
trasis frontas Europoj rei
kalingas ir kada jis praves- 
tinas, mes nedvejodami tą 
žygį remsim, kaip rėmėm ir 
visus kitus žygius. Tai pat
virtina Amerikos lietuvių 
gyvybės aukos Filipinuose, 
Lietuvos lietuvių aukos An
glijoje ir kituose frontuose. 
Tuo tarpu karo strategiją 
paliekame karo vadovybei, 
žinoma, komunistai to nesu
pranta.

PATAIKYTA.
Šiandie “lietuviai” komu

nistai pyksta ir sielojasi, 
kad nekomunistinė Chicagos 
lietuvių visuomenė paminė
jo Lietuvos pripažinimo su
kaktį, pyksta dėl pasakytų 
kalbų ir išpirktų karo bonų.

Tačiau jiems ypač neska
nu, kai priminta, kad jie pa
našių pastangų neparodė.

N aciu Tankai Par ašutais So v.Rusij on
Vokiečiai veržiasi Kaukazo 
šiaurėn plačiu frontu

Naciai skelbia užėmę Azovo miestq 
ir Orlginskajq. Rusai aršiai laikos.

Naciai atakavo 
Birminghamą

LONDONAS, liepos 28 d. 
—Pereitą naktį 50 ar 70 vo
kiečių bombanešių atakavo 
didelį britų industrinį cen
trą Birminghamą. Atakose 
sunaikinta aštuoni nacių or
laiviai.

Tuo pačiu laiku Londono 
apylinkėje numesta padega
mųjų bombų. Tai pirmoji 
nacių ataka Londono apy
linkėje nakties metu nuo 
birželio 3 dienos.
Bombų Nenumesta.

Londono priešorlaivin i a i 
pabūklai smarkiai atsišaudė 
ir aukštai padangėse buvo 
girdėti lėktuvų užimąs, bet 
bombų nenumesta.

Tačiau artimose prie Lon
dono apylinkėse vokiečiai 
numetė keletą sunkiųjų bom
bų.

Šį rytą britai pašovė de
vintąjį nacių bombanešį prie 
pietvakarių pajūrio.

Nenori amerikiečio 
karo vado

LONDONAS, liepos 28 d. 
—Londono laikraštis Daily 
Mirror šiandie pareiškė, jog 
sąjungininkų vyriausias va
das antrajam frontui netu
rėtų būti amerikietis.

Laikraštis rašo, jog kai 
britų, amerikiečių ir kanadie 
čių kariuomenės atidarys 
antrąjį frontą “tinkamas as
muo joms vadovauti yra ge
nerolas, turįs aktyvaus pa
tyrimo šiam*kare prieš vo
kiečius.”

“Amerikos vadų pajėgu
mas, nežiūrint kaip didelis, 
dar neišbandytas už egzami- 
nacijos kambario,” rašo 
laikraštis. Tuo pačiu laik
raštis kritikuoja “mažumos 
opiniją šiam krašte,” jog j 
britų generolai netinką va-- 
dovauti sąjungininkų pajė
goms.

BERNAS, liepos 28 d. — 
Karo teismas Bitolj, Jugo
slavijoj nuteisė 11 asmenų 
mirti ir 18 visam amžiui ka
lėti.

Na, yra priežodis, jog “pa- 
į taikytas šuo loja.”1 a
ŽCSTA DAUGIAU.

Mes giliu susirūpiniihu se
kame pranešimus iš karo 
frontų, nes bijomės, kad 
kartais neateitų nelaukta 
žinia, jog garbingai žuvo 
mums brangus asmuo.

Tačiau labai retai tepagal- 
vojam, kad iki šiol Ameri
kos gyvybės nuostoliai na
mų fronte nelaiminguose at
sitikimuose šešis kartus di
desni, negu karo fronte ir 
šešiasdešimt tris kartus dau 
giau sužeista auto nelaimė
se negu kovose su priešu.

DEGA AUSTRALŲ TRANSPORTAS
A

("Draugu" Acme telephoto)
Port Moresby, Naujojoj Gvinėjoj, japonai lakūnai orinėmis bombomis padegė aus

tralų transportą, kurs dega, kaip čia vaizduojama. (Passed by War Department of 
public relations).

Italai užėmė 
Egipto oazę

KAIRO, liepos 28d.—Šian 
die pripažįstama, jog nedi
delės italų, pajėgęs okupavo 
Sivva. bazę,. 175 mylios. } 
šiaurę nuo Sidi Barrani... .

KAIRO, liepos 28d.—Bri
tų štabas šiandie paskelbė, 
jog šiauriniame EI Alamein 
fronto sektoriuje vakar iški
lo karštos kovos.

šią fronto dalį laikė Aus
tralijos ir pietų Afrikos ka
riuomenės pajėgos, kurios 
ir pravedė pirmąsias atakas 
sekmadienio vakare. Atakos 
į platesnes kovas išsiplėtė 
vakar.

Britų bombanešiai pakar
totinai bombarduoja marša
lo Rommelio reikmenų bazę 
Tobruką ir aviacijos įrengi
mus EI Daba apylinkėje. Tuo 
tarpu ašies aviacija praplėtė 
savo veiksmus Maltoje.

Ieško parašutininkiį 
netoli Washingtono

BALTIMORĖ, liepos 28 d. 
—Pranešama, jog karo pa
reigūnai ir FBI agentai ty
rinėja pranešimus, jog “pa- 
rašutininkai ar kokie kiti 
objektai numesti iš nežino
mų orlaivių” netoli Doubs, 
Md. ir Shenandoah Junction, 
Md. pereitą naktį.

Pranešama, jog apie nepa- 
kįstamą orlaivį kariuomenei 
pranešta apie 10:30 vai. va
kare. Doubs yra apie dvide
šimt penkios mylios į šiau
rę nuo Washingtono.

Prezidentas konferavo 
su karo, laivyno vadais

WASHINGTON, liepos 28 
d.—Prezidentas Rooseveltas 
šiandie sukvietė konferenci-

Japonų žygiai Naujoj Gvinėjoj
Gen. MacArthur štabas, 

liepos 28 d. — Sąjungininkų 
bombanešiai ir kovos orlai-

1
Kinai praplėtė .. 
gelžkelio ruožtą

CHUNGKINGAS, liepos 
28d.—Trys japonų orlaiviai 
vakar bombardavo Heng- 
yang, Hunanprovincijoj. Tuo 
pačiu laiku bombomis apmė
tytas miestas į šiaurę nuo 
Hengyarig.

Kiangsi provincijos fron
te kinai atsiėmė iš japonų 
platesnį Nanchang - Hang- 
chow geležinkelio ruožą.

Lietuvos Draugų 
susirinkimas

CHICAGO, liepos 28 d.— 
Šiandie įvyko Lietuvos Drau 
gų (Friends of Lithuania) 
susirinkimas, kuriame sąry
šyj su Lietuvos neprikalu- 
somybės pripažinimo sukak
timi susirinkusieji sudarė re 
zoliuciją, kurioje pareiškia
ma, jog pasiremiant nepalau 
žiamu Jungtinių Valstybių 

i nusistatymu nepripažint gro 
buoniškumo ir Prezidento 
Rooaevelto pareiškimais, už
tariančiais Lietuvą tiesiogi
niai, paantrinama nuolati
nis pasitikėjimas vyriausy
be, kad jis ir toliau laikysis 
nusistatytosios linijos.

Tuo pačiu laiku pasiųsta 
. sveikinimo telegrama Kuni
gų Vienybės seimui, kuris 
vyksta Wilkes Barre, Pa.

joms savo kariuomenės- ir 
laivyno vadus. Konferenci
jose pirmą kartą dalyvauja 
ir adm. William D. Leahay.

Kiek anksčiau Preziden
tas konferavo su valstybės 
sekr. Cordell Hull.

viai pereitą naktį bombarda
vo japonų praplėstas pozici
jas Naujojoj Gvinėjoj, kai 
tuo pačiu laiku gen. Mac
Arthur kariai palaikė susi
rėmimus su priešu naujai 
okupuotoj Buna-Gona apy
linkėj.

Pasinaudodami pa t o g i a 
geografine padėtimi japonai 
nužygiavo per 50 mylių Port 
Moresby linkui nuo Gona.
Į sekamas kelias dienas pa
aiškės ar japonai bandys 
pulti Port Moresby bazę.

Nedidelės japonų bomba
nešių pajėgos atakavo du 
kartus pereitą naktį Darwi-i 
ną, bet nepadaryta nė nuo-' 
stolių, nė gyvybės aukų nė-( 
ra.

Iškėlė nuskandintą 
Amerikos laivą

AUSTRALIJA, liepos 28 
d.—Šiuo metu į Australijos 
uostą atgabentas didelis A- 
merikos krovinių laivas, ku
rį japonai buvo nuskandinę. 
Laivas iškeltas iš jūros ir 
atplukdytas 2,200 mylių. 
Manoma, jog netrukus jis 
vėl bus paleistas su krovi-l 
biais į jūras.

Visas laivo krovinys išgel
bėtas nesužalotas. Laivą 
plukdant į uostą vieną die
ną pasirodė 40 japonų orlai
vių ir kitą dieną penkiasde
šimt du.

' Atakavo japonų 
bazes Burmoj

NEW DELHI, liepos 28d. 
—Britų aviacija šiandie pa
skelbė, jog britų bombane
šiai atakavo japonų okupuo
tus Akyab, Mandalay, Tbazi 
ir Myitinge, Burmoje.

Komunikatas pa re i š k i a, 
i

MASKVA, liepos 28 d. — 
Šiandie paskelbta, jog kai
riajam Dono krante naciai 
parašutais nuleido savo ka
riuomenės ir mažųjų tankų. 
Tačiau trumpose, bet aršio
se kovose sunaikintas kiek
vienas vokietis.

Rusai ragina vaikus 
ir moteris kovoti

MASKVA, liepos 28 d.— 
Kariuomenės laikraštis Rau
donoji žvaigždė šiandie ra
gina kiekvieną moterį ir vai
ką apsiginkluoti kirviais ir 
akmenimis ir pulti vokiečius.

“Rusijos likimas priklau
so nuo šios kartos,” rašo 
laikraštis.

“Jei vokiečiai 
mus, dabartinė
nuo penkių ar dešimties me
tų, užaugusi apspiaudys 
mus.”

Bombos'užmušė tris 
Gestapo agentus

NEW YORKAS, liepos 2h 
d.—Britų radio šiandie pas
kelbė, jog išsprogdinus Jac- 
ques Doriot raštinę žuvo 
trys Gpstapo agentai ir de
šimts prancūzų fašistų.

Pasak radio, esą sunkiai 
sužeista daugelis kitų asme
nų. i I

Tuo pačiu laiku paskelbta, 
jog Lile sušaudyta 28 asme
nys, kurie pereitą šeštadienį 
buvo pasmerkti .už tariamą 
sabotažą, laikymą ginklų iz 
turėjimą sąryšių su komunis 
tais.

Naciai žygiuoja 
per Doną plačiai

BERLYNAS, liepos 28 d 
—Berlyno radio paskelbė ka
ro vadovybės pranešimą, jog 
vokiečių kariuomenė praplė
tė šavo veiksmus Dono fron
te plačiu mastu veržiasi per 
Doną į Kaukazą.

Pasak nacių, vakar jie su
naikinę penkiasdešimt tris 
rusų orlaivius ir tuo pačiu 
laiku nuolatos bombarduoja 
rusų geležinkelių centrus ir 
laivus Volgoje.

jog sukelta gaisrai Thazi ir 
Mandalay apmėtyta bombo
mis geležinkelių stotys ii 
upės laivai.

Atakoje ant Akyabo vy
riausiu taikiniu buvo cen
trinės dokų apylinkės.

VoL XXVI

LONDONAS, liepos 28 d. 
—Nacių kontroliuojamas Pa 
ryžiaus radio paskelbė, jog 
Azovo miestas, į pietus nuo 
Rostovo, apsuptas ir beveik 
jau okupuotas.

Nacių žinių agentūra DNB 
šiandie paskelbė, jog bežy
giuojanti į rytus nuo užim
tojo Bataisko vokiečių ka
riuomenė užėmusi Olginska-

Rusai nepatvirtino vokie
čių pranešimo, jov Bataiskas 
nacių okupuotas.

MASKVA, liepos 28 d. — 
Sov. Rusijos sunkiausiam 
karo momente šiandie nacių 
mekanizuotosios kariuo m e- 
nės milžiniškosios pajėgosnugalės

generacija* įsiveržė į šiaurinį Kaukazą
pro pralaužtą frontą į pie
tus nuo Tsimlyanskos ir 
prie Novočerkasko.

Tuo pačiu laiku praneša-* 
ma, jog Stalingrado gynėjai 
atmušę pakartotinas vokie
čių tankų ir motorizuotųjų 
divizijų atakas.
Pasitraukė iš Rostovo.

Rusų komunikatas paskel
bė, jog “kariuomenė pasi
traukė iš Rostovo ir Novo
čerkasko.” Tačiau dar nepa
tvirtinta vokiečių praneši
mai, jog jie užėmę Bataiską.

Kariuomenės laikr a š t i s 
Raudonoji žvaigždė rašo, 
jog vokiečių spaudimas da
rosi “kaskart sunkesnis ir 
sunkesnis.”
Sunaikino Koloną.

Tačiau laikraštis praneša, 
jog rusų lakūnai sunaikinę 
ištisą vokiečių kariuomenės 
koloną, kai ši handė pereiti 
Doną. Kitoje vietoje nelauk
ta rusų ataka užtikusi vo
kiečius nepasirengusius ir 
besikeliančius per upę. šioj 
atakoj priešui padaryta di
deli nuostoliai.
Pašovė 37 Orlaivius.

Taip pranešama, jog rusų 
aviacija sunaikinusi 37 na
cių orlaivius.

Tuo pačiu laiku spauda 
atvirai pripažįsta susidariu
sią sunkią padėtį netekus 
Rostovo ir Novočarsko, kai 
Pravda pareiškė, jog iš Pran 
cūzijos naciai ištraukę 11 
divizijų kariuomenės pri
mindama, jog esą laikas pra
dėti antrąjį frontą.

Lauiė teka 5:41 vai., saulė 
leidžias 8:12 vai.

a
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
PASIKALBĖJIMAS SU BALTGUD2IU TAUTINĖS 
TARYBOS PIRMININKU PROF. TARASEVIČIŲ
- Ištremtas dėl savo kalbos. - Jų Tautinė 
Taryba posėdžiauja kas mėnuo. - Didelės 
simpatijos Lietuvai. - "Taikos konferencijoje 
mes už Lietuvos ir Baltgudijos suartėjimą".

Kuklus benediktinas
Ilgėdamiesi nepriklauso 

mos Lietuvos mes dairomės 
draugų, kurie mus supras
tų, atsities kovas išvien ko
votų. šalia daugelio kitų prie 
lankiu tautų ir žmonių,

t

fnųms labai miela jausti, kad 
mūsų artimieji kaimynai — 
baltgudžiai yra taip drau
giajai nusiteikę Lietuvos at
žvilgiu. Turėjau džiaugsmo 
išsikalbėti su vienu jų di
džiausių veikėjų Amerikoje 
— prof. dr. Chrisostomu Ta
rasevičium. Kilęs jis iš Vil
niaus gubernijos, Lydos ap
skrities. Jaunutis persikėlęs 
į Ameriką jis mokslus ėjo 
Moatrealyje, o. vėliau studi
jas gilino Šveicarijos Fri
burge, baigdamas jas dak
taro Laipsniu. Profesoriavo 
visoje eilėje mokslo įstaigų, 
dabar gi yra filosofijos pro
fesorium Šv. Pachomijaus 
benediktinų seminar i j o j e, 
Lisle. Tas kuklus benedikti
nas yra savo tautiečių ver- 
tinamaa ir yra išrinktas A- 
merikos baltgudžių Tautinės 
Tarybos pirmininku.

Jis yra net keliais atvė- 
j-ais lankęsis tėvų žemėje — 
Baltgudijoįe. Paskutiniu kar 
tu — 1934 m. jį lenkai ištrė
mė. Mat, sužinojo, kad pro
fesorius su namiškiais kal
basi baltgudiškai. Liepė kal
bėti lenkiškai, net su tėvais. 
Profesorius pareiškė, kad 
jie lenkiškai nemoka, tada 
vietinė administracija liepė 
išsikraustyti, arba jei to ne
padarys per 15 dienų, btis 
išgabentas į Minsko pusę...

— Kaip vyksta baltgudžių 
jwfe$mas Amerikoje?

džių sąmonę. Juk beveik vi
si Amerikoje vadinamieji 
rusai yra iš tikrųjų baltgu
džiai. Dirbame, kad ir pa
mažu, bet stengiamės būti 
atsargūs, taktiški, kad ne
sukiršintume. Tik pereitais 
metais įsteigėme baltgudžių 
Tautinę Tarybą, kuri kas 
mėnuo daro posėdžius. Mū
sų idealas — nepriklauso
ma Baltgudija, nors dabar 
labai sunku pramatyti kaip 
bus, kas bus šeimininku tų 
plotų, kur baltgudžiai gyve
na. Už tat mes stengiamės 
bent gi palaikyti laisvės i- 
dealą. Gaila, kad neturėda
mi kapitalo negalime leisti 
nei knygų, nei Lajkraščių. 
Iš dalies mums tą pavaduo

draugas
•e» ' •'

IEŠKO AUTOMOBILIŲ LAUIO
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Paul Whitman (dešinėj), Mattvon, Wis., vadovybėje su
planuota iš ežerėlio, arti Green Bay, Wis., ištraukti sulū
žusius automobilius, kurie per penkiolika metų buvo su
metami. Sakoma, tūkstančiai tonų metalo ten panardyta.

ja radijo programos. Per jas 1 
tenka ir man kalbėti ko ne 
kas savaitę. Ne taip seniai 
turėjome ir baltgudžių kon
certą, siekdami daugiau su
rišti savuosius ir daugiau 
supažindinti kitus su mūsų 

1 tauta. Kokių ypatingesnių 
organizacijų kolkas neturi
me, Tautinė Taryba stengia
si būti visus jungiančiu, or
ganizuojančiu veiksmu.
, — Kokios Tamstų pažiū
ros į Lietuvą ir lietuvius?

— Su Lietuva mūsų ryšiai 
visados buvo geri. *Aš ma
nau — tokie bus ir ateity
je. Kai studijavau Friburge, 
susitikdavome su lietuviais, 
išsikalbėdavome. Tada mes 
planuodavome kurti mūsų 
kaimyninių, draugiškų tau
tų federaciją. Aš ir dabar 
pasilieku tos nuomonės. Pra
eityje lietuviai ir baltgudžiai 
yra ilgus amžius gyvenę iš 
vieno. Mes baltgudžiai ir

palaikysime mintį, kad Balt- 
gudija tampriau susivienytų 
su Lietuva. Juk Lietuva y- 
ra natūralūs mūsų sąjungi
ninkas, su kuriuo mus riša 
ir istorija ir kaimynystė. 
Mes mielai prisimename, kad 
atgimusioji Lietuva turėjo 
net baltgudžių reikalų mi
rt isterį, p. Voronko, kurs da
bar gražiai darbuojasi tarp 
Amerikos baltgudžių. Lietu
voje gyveno ir mūsų tautos 
garsus vyras Lastouski, ku
ris parašė puikią knygą ape 
baltgudžius. Jisai vėliati kaž 
kaip pateko į Sovietų Rusi
ją, kur ir žuvo.

Okupantai Baltgudijoje

— Baltgudija praleido bol
ševikų okupaciją, dabar o-

žiai tegauname žinių iš Balt
gudijos.

Piknikas nuo karo 
nukentėjusių naudai

Racine, Wis. — Racir.o lie
tuvių Draugijų Bendras Ko
mitetas ruošia pikniką rug
piūčio 2 dieną miesto par
ke, Pierce Woods. Sis pik
nikas ruošiamas nukentėjiu-- 
sių nuo’ karo lietuvių Lie
tuvoje naudai. Iš pirmiau 
ruoštų parengimų šio komi
teto) randasi pinigų pas iž
dininką Jokūbą Simomvičių 
šimtas dolerių. Tikimės pel
nyti ir nuo šio pikniko. Prie 
pirmos progos, kaip bus ga
lima, visi pinigai bus pasiųs
ta į Lietuvą.

Vardu šio labdaringo tiks
lo ir vardu Bendro Komite
to, šiuomi kreipiuosi į ge
raširdžius lietuvius prašy
damas paramos. Kviečiu 
skaitlingai suvažiuoti vietos 
lietuvius ir geruosius kaimy
nus iš Kenosha, Mihvaukee. 
Bus gera proga linksmai lai
ką praleisti ir labdarybę at
likti. Turėsime muzikantą ir 
programą. Vedę vyrai su ne
vedusiais trauks virvę. Mo-

simpatingas žmogus. Po mie 
lo pasikalbėjimo atsisveikin-

terims bus proga parodyti 
gabumus ir laimėti dovanų. 
Visi dalyvaukite rugp. 2 d. 
piknike.

Šio paties Bendro Drau
gijų Komiteto buvo suruoš
tas piknikas birželio 28 d. 
Pierce Woods draugijų nau
dai. Pelno liko $103.10. Drau 
gijos Labai patenkintos ir 
reiškia padėką visiems pik
nike dalyvavusiems ir dar
bininkams už suteiktą para- j 
mą. i

Vienybėj galybė! Todėl lai 
gyvuoja tarpe Racino lietu
vių draugijų broliškas vie
ningas bendradarbiavimas ir 
žydi tėvynės meilė ir san
taika. M. Kasparaitis

yov.Too,
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Unittd State War Ssviiup Boadt litam?

— Labai didelio judėjimo dabar eaame draugiikai nu- 
nėra, — pasakojo profeso- sistatę Lietuvos atžvilgiu.

riuck Mūsų svarbiausia sie
kimas — pažadinti baltgu-

Taikos konferencijoje, kiek 
tai nuo mūsų pareis, mes

|‘‘THAT LITTLE OAME”-

Kaip matau, profeso- ( jarnag jįs dar pridėjo: 
rius, be savo tiesioginių pa- j — Jei rašysite, tai para-
reigų dar turite daug darbo.

— To tai netrūksta. Be 
kitko redaguoju laikraštį 
“Cerkovnyj Golos” — “The 
Voice of the Chureh”, kurs 
išeina dvierais kalbomis: ru
sų ir anglų. Noriu turėti kon 
taktą su baltgudžiais, sla
vais. Laikraštį skaito, dau
gelis net tokilj, ką neina į 
bažnyčią.

Pažįstu vyšfc. Bučį ir ži
nau jo dąrbą tarp rytų apei
gų tikinčiųjų.1 Iš dalies da 
bar man jį čia Amerikoje 
tenka pavaduoti tame sąjū
dyje”. ,

Reikia pripažinti, kad Balt į 
kupuota nacių. Ar daug te- gidžių Tautinės Tarybos pir

šykite taip, kad niekas ne
įsižeistų. Mes norime dirbti 
savo darbą, ir su visais gy
venti geruoju.

K. J. Prunskis

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS I8TIRINRJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrenginiai 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 

Tel.: Cicero 7681

Lar.ALVIS DAKlAKAfl 
OPTOMETR1STAS

Pritaikina akinius 
atsakomingai oi
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
YARDS 90SS

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 sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

ko ir tenka nukentėti nuo 
okupantų ?

— Suprantama, okupacija 
vis pasilieka okupacija, ar 
ji bus šiokia, ar tokia. Vie
tomis naciai buvo net daug 
kietesni už kitus, kaip teko 
patirti iš tėv. Taločkos laiš
ko. Bolševikai stengiasi va
ryti baltgudišką propagan
dą. Gaila, bet dėl karo ma-

mininkas prof. kun. dr. Ch., 
Tarasevičius labai malonus.}

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali' stfteiktt.
M METAI FATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių {tempimų. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL 0523, Chleagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir Šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:08 p. m

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

______Valandos: 3 — 8 popiet._____

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL OANal 2346 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Falrfleld Aram 
Rea. teL: HEMlook SlfiO

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:3|A 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiao teL VUtginia 0036 
Rezidencijos taL: BBVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sntartį.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, DI.
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. vakarą
Trečiadieniais ir šeitadienio vaka

rais pagal sutartį.WIFE‘S AWAY? ENUFFt Rea 6968 So. Talman Ava.
Res. TaL GROvahill 061?
Office taL HEMIock 4848

DR; J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
-Ketvirtad. ir Nedėliomis su-sitarua. 
2423 VVest Marųuette Rd.

DR. STBIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
OFI8O VALANDOS:

Nno 2 iki 4 u nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namų taL PROspect 1980

TsL YARda 6921.
Rea: KBNvood 8107.

DR. A. J. BERIASU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL t ano 1-3; nno 6:30-8:60 
756 351h Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auka*.

Kas bus Ištvermingas ilri 
galui. tas boa išgelbėtus.zu^ IA 41)

Tai. OANal 6122

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

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place 
TeL REPnblic 7868

TsL OANal 0267
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

4 iki 9 veL vakare.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6358 So. YVestern Avė.
OFISO TALANDOfll

Kaedlen nuo 9:00 vai. ryto Iki 9:to 
vaL vak.; Sveėladiealaia nuo

tek W UO1 tek

TaL YARda 2946

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CAN ai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal sntartį.
8ekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SESley 0434.

TeL CAN ai 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofiaaą ir Razidenoija:
2155 VVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

TaL OANal 7171 ,
Nuo 8 vaL ryto iki 0 vaL kandies

Ofiso TeL ............ YIRgiaia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Res. 1625 So. SOth Avenue 
Tsl. Cicero 1464

Rez. Yri. LAFayette (HMM 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Emergenry KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Sežt. 
10 iki 2:30 P. M.
Treč. ir Sekm. pa$al sukitanmą.

DR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

4729 Sa Ashland Avė.
(2-troa luboa).

TaL lfHhray 9282 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

OR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiao TaL: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenwood 4300

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefonai PROspect 6737 
Namų telefoną* VTRginia 9421

REMKITE “DRAUGI
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SPAUDOS APŽVALGA

(Mr. 9 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 
Nėw Yorke, N. Y., 1942 m. liepos 20)

Baltijos valstybės buvo 
pasiturinčios lyginant 
su Sovietais

Neseniai Londone išėju
sioje knygoje “Borderline 
Russia” jos autorius H. Fos-' 
ter Anderson, ilgus metus 
gyvenęs Sovietuose ir Pa- 
baltes valstybėse tarp kitko 
mini ir tokį įvykį.

Jis ražo, kad pakelyje iš 
Vilniaus į Angliją per So
vietų Rusiją j i s sustojęs 
Minske. Viešbutyje pasitai
kiusią padavėją užklausęs, 
kaip dabar esą dalykai So
vietuose. Toji atsakiusi: “O, 
gana gerai, bet dabar mums 
tenka atsisakyti maisto, kad 
pavalgydinti išbadėjusius 
Pabaltės valstybių žmones, 
kai jie prašė prie mūsų pri- 
sijuiigti.”

Ryšium su tuo pasikalbė-
jimu autorius nuo savęs ra-! S o v i e t a i ? Informatoriui
šo: “Aš buvau tik ką išva- 
žiavęs is tų valstybių ir ži
nojau tiesiog jas plaukian
čias piene ir meduje”. Klai
dinga nuomonė Sovietuose 
apie sąlygas Pabaltės vai-

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATOGUMUI:
1410 South 50th Avenue, Cicero

. Telefonas CICERO 2109
? 6812 So. Westem Ave„ Chicago

/.,' . Telefonas Grovehill 0142
_' Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PETER TROOST
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRE1PKIT&S PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the l.lthnanlan Chamhnr of Oomsneroe.

REZIDENCIJA:MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645
5919 Sonth Troy St. 
Tel. REPnbllc 4298

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

stybėse buvo Sovietų propa
gandos išdava.

Tendecingos lenkų 
informacijos apie 
Lietuvą

“Poland Fights” birželio 
5 dienos numeryje paduoda 
tariamo pabėgėlio žinių iš 
Vilniaus. Straipsnyje yra vi
sa eilė netikslumų ir ten
dencingų nuspalvinimų.

Pavyzdžiui, tame straips
nyje sakoma, kad Vilnius 
nuo rugsėjo mėn. 1939 m. 
iki 1941 birželio mėnesio bu
vęs vienintelis lenkų mies-i Lietuvos vyriausybei už ge
tas, kuriame nebuvę mais- rą ,enkų pab5gėlių trakta- 

vimą. Tas mėginimas dabar 
faktus kitaip nušviesti, at
rodo nesuprantamas.

to problemos. Deja, susilai
koma pasakyti, iš kur tas 
maistas Vilniuje atsirado, 
kas tą “vienintelį lenkišką 
miestą be maisto problemos” 
maitino? Gal Lenkija, gal

trūksta drąsos pasakyti, kad 
Vilniuje maisto problemos 
nebuvo tik dėl to, kad Lie
tuva jį aprūpino.

Straipsnyje stengiamasi 
kad ir dalinai primesti pro-

VALANDOJE

I vokacinius veiksmus lietu
viams dėl lenkų verbavimo 
į lenkų kariuomenę Rusijo
je ir paskui išdavimo.

Mums nėra viskas žino
ma, kas dabar dedasi Lie
tuvoje, bet iš neseniai pasi-
rodžiusios knygos “Border- Suomija išėjo į karą Vokie-
line Russia”, kurios autorius 
H. F. Anderson, buvusis len
kų Raud. Kryžiaus įgalioti
nis, Lietuvoje gyveno prieš 
ir po Sovietų okupacijos, 
gaunasi visai kitas vaizdas. 
Tas bešališkas liudytojas šil
tais žodžiais atsiliepia iš ne
galimo padarė galimu, pa
gelbėdami lenkams išvažiuo
ti iš Lietuvos ir pasiekti są
jungininkus, kad įstotų ka
riuomenėn.

Be to, juk yra žinoma len
kų užsienių reikalų minist- 

i ro Zaleskio oficialė padėka

Baltijos valstybės ir 
Sovietai

‘‘The Nineteenth Century 
and After”, gegužės mėne
sio numeryje įdėjo vedamą
jį “Baltijos valstybės”. Mi
nimas žūrnalas yra rimtas 
ir didelio svorio Anglijoje. 
Tame straipsnyje tarp kit
ko rašoma:

Eduardas Jonas 
Gudavich, Jr.

Gyveno: 4339 S. California Avė.

Mirė liepos 27 d., 1942 m.,
10:42 vai. vak. sulaukęs 20 me
tų amžiau3.

Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: motiną Petronėlę (po tėvais 
Globaitė); tėvą Domininką; (tėvai yra kilę iš Eržvilko para
pijos ir Tauragės apskričio.); seserę Marytę; 2 tetas — Oną 
Luzeskis ir jos šeimą, ir Uršulę Stasevičienę ir jos šeimą; 
pusseserę — Seserę M. Aleksiną, Kazimierietę; dėdę Joną ir 
tetą Liudoviką Milius ir jų šeimą; krikšto-motiną Magdale
ną Zamolevičienę ir šeimą; giminaičius Mankus; ir daug kitų 
giminių, draugų lr pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Liulevičiaus koplyčioje, 4348 South 
California Avenue. Laidotuvės įvyks šeštad., rugpiūčio 1 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į švento Kazimiero kapines. . .

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Sesuo, Tetos, Pusseserė, Dėdė, 
Krikšto-motina, Giminaičiai lr Kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

“Susirūpinimas savu sau
gumu vertė Rusiją aneksuo
ti Estiją, Latviją, Lietuvą 
ir Kareliją. Kaip bebūtų rim 
tai išradęs savu laiku toks 
samprotavimas, įvykiai įro
dė, kad Sovietai suklydo....

tijos pusėje tikslu atgauti 
prarastas teritorijas. Kiek 
tai liečia kitas Baltijos val
stybes, vokiečiai lygiai grei
tai jas užėmė, kaip būtų už
ėmę, jei Rusija nebūtų jų 
aneksavusi....

•“Nors estai, latviai ir lie
tuviai yra giliai nusistatę 
prieš vokiečius, jie negali 
norėti rusų pergalės dėl to, 
kad Stalinas savo kalboje 
Raudonajai Armijai vasario 
mėn. 23 d. pareiškė, kad Ru
sija siekia vėl aneksuoti Bal
tijos teritoriją, kurią ji bu
vo aneksavusi prieš karą su 
Vokietija. Teisybė, kad per
galėtoji Rusija negalėtų to
leruoti vokiečių tose terito
rijose. Bet Stalino kalboje 
nėra jokios sugestijos, kad 
tos teritorijos būtų pergalės 
atveju sugrąžintos jų teisė
tiems savininkams...

“Trys Baltijos valstybės 
niekuomet nebuvo kare su 
Rusija, jų de jure egzisten
cija kaip nepriklausomų val
stybių niekada nebuvo k ves
ti j onuo jama nei Londone, 
nei Vašingtone. Kodėl tat 
Rusija nusistačiusi jas vėl

aneksuoti. Atsakymas: sau
gumas prieš kitą Vokietijos 
ataką. Bet, jeigu Vokietija 
bus nugalėta, argi ji nebus 
padaryta bejėgė kitą karą 
pradėti? Taip kiekvienas ma 
no, bet Stalinas, matomai, 
nėra įtikintas....

“Jeigu esama bent ma
žiausios abejonės, tada... iš 
naujo Baltijos kraštų anek- 
savimas yra atsargunio prie
monė, nors tai ir prieštarau
tų Atlanto Čarterio antram 
punktui. Mažiausia abejonė, 
kas liečia britų nusistatymą 
Vokietijos atžvilgiu verstų 
visas nukentėjusias ir da
bar po Vokietijos okupacija 
esančias tautas pastatyti 
britus prieš fait accompli (į- 
vykusį faktą).

“Kaip tie įvykusieji fak
tai atrodytų, tereikalinga 
mažo įsivaizdavimo. "Tai 
reikštų, kad lenkai, čekai, 
jugoslavai... pradėtų Vokie
tiją parveliuoti. Taika.... tu
ri padaryti vokiečius, nežiū
rint kokią valdymosi formą 
jie beturėtų, visam laikui be
jėgiais eiti į karą... Taika, 
kariniu atžvilgiu, turi pada
ryti vokiečius nuolatiniai su
silpninta tauta... Ar Vokie
tija turi būti suskaldyta ar 
ne, turi palikti atviru klau
simu. Vienas sumetimas tu
ri vyrauti visus kitus — rei
kalas apsidrausti nuo Tre-

ANTANINA ŠIMANIS 
(po tėvais Gallaitė)

Gyv.; 4441 South Wood St.
Mirė liep. 27 d., 1942 m.,

9:25 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoj. Kilo Iš Tau- 
ragės apskr., Tuetno kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Nikodemą: 2 duKteres — 
Stefaniją lr žentą Petrą Tor- 
blk, ir JUlijohą: 3 sūnus — 
Nikodemą, Antaną ir Silve trą: 
ir daug kitų giminių, draugų lr 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp 
koplyčioje. 1646 W. 46th St.

Laidotuvės jvvks' ketvirtad., 
liep. 30 d. Iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj 

. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapt-
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, 
Sūnai, Žentas ir Gimines.

Laid. direktorius I. J. Zolp, 
tel. YARds 0781.

REMKITE “DRAUGĄ*

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. i RANdolab 94MM-B489
HELP WANTKD — VYRAI

DIE MAKERS
>1.40 ) valandą, su užtenkamai “over
time.” Turi būt Ist elass.

UNITED SPECIAI.TIF.S CO. , 
 >705 Cottace Grove.

HAND SCREW MACHINE OPE
RATORS. ENGINE LATHE OPE- 
RATORS, TOOL, AND DIE MA
KERS. — PROTECTOSEAL CO., 

1920 S. Westėm Avenue

Paieškoma prityrusių vyrų arba mo
terų kimšti ktlbasa.'. Nuolatinis dar
bas ir užtektinai jojo. Nepapras
tai aukštos savaitinės algos. Kreip
kitės prie Mr. WJlliams —

1018 ĮVEST 37TH STREET

Paieškornl Tool and Die Makers ap
saugos darbams; aukščiausios algos. 
Kreipkitės j —

H'ACO PRODUCTS 
457 No. Oakley Avenue

REIKIA MUMS TOOL AND DIE 
MAKERS

ir gerai prityrusių LATHE HANDS, 
ne tik dienos bet ir nakties valan
doms. Kreipkitės į —
RADIANT TOOL AND DIE CO. 

5761 W. Grand Avenue

čio Pasaulinio Karo. To ga
lima atsiekti tik padarius 
vokiečius bejėgiais karą pra
dėti.

“Darbai parodo meilės jė
gą” (Goethe).

tA. I A.
MATILDA RUMBAUSKIEN®

(po tėvaLs Nainaitė)
Gyveno: 1613 S. 50th Court, 

Cicero, Illinois.
Mirė liep. 27 d„ 1942 m., 

9:10 vai. ryte, sulaukus 52 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Jaučiunų km.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterį Eleną ir žentą Anta
ną Priban; sūnų Vincentą ir 
marčią Julijoną; brolį Adomą 
Nainį ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o Lietu
voje paliko motiną Antaniną; 
seserį Jievą lr švogerį p. Kauk- 
li-

Velionė priklausė prie Chica
gos Lietuvių Draugijos ir Lie
tuvos Ūkininko draugijos.

Kūnas randami pašarvotas A. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Court, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liep. 31 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Aušros Vartų par. bažnyčią, 
kurioje (vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, Sū
nus, Marti, Brolis ir Giminės.

Laid. direktorius A. B. Pet
kus, telefonas Cicero 2109.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

JAUNI VYRAI
Prie egiaminavlmo audeklų. Paty
rimas nereikalinga. Darbas bus pa
stovus su proga (sldlrblmo auk9- 
tvn. AMERICAN MAID CO., 847 
W. Jackson Blvd.

HEI.PWANTED — MOTERYS
VIETOS dabar itdaros NVRRftMS
Gimdymo kambariuose ''Obstetrleal”, 
aukšte. Abelnos slaugių pareigos, ma
lonios sąlygos, gera alga. Matykite 
Superintendent of Nurses — 
EDGF,WATER HOSPITAU. I.ONg- 
tiwuh 4242, — 5700 N. Ashland.

OPERATORS, single and double 
needie machlnes. Experieneed on 
whlte durk elothing.

OTTENHEIMF.R and CO.
407 So. Green Street

PAIEŠKOMOS MERGINOS. Reikia 
merginų, bet ne būtinai prityrusių, 
prie jieginlų (power) maMnu. Kreln- 
kitės prie: J. G. KIRSCHNER CO., 
1812 Milwaukee Avenue.

Reikia senyvos moteriškės valyti o- 
fisą naktimis per 2 ar 3 va'andas kas 
naktj: gera alga. Kreipkitės j —

2751 NO. CLVBOURN AVENUE

PARDAVIMUI

PARSIDUODA TAVERNAS
Parsiduoda geroj apylinkėje, Clce- 
roje, 9 metai toje pačioje vietoje. 
Prlenama Kaina, šaukite —

CICERO 7040

PARSIDUODA KRAUTUVft
Skubiai dr pigiai parsiduoda Confec- 
tionary—Dry Goods Store. Dėl toli
mesnių informacijų, šaukite —

VIRGINIA 9577

Geras išauklėjimas atida
ro visas duris. (Moltke).

Kaip negalima kalti gele
žies be ugnies, taip negali
ma išauklėti gero būdo be 
tikėjimo.

Išviršinis švarumas yra 
vidujinio tyrumo laidas.

Linksmumas, saikingumas 
ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

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).

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinai.

(Ruckert)
Oras, saulė, maistas stip- 

kilnūs jausmai, dorybių vyk 
rina kūną; sveikos mintys, 
dymas stiprina sielą.

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

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotimi Direktorins
AMBUBANCH Dieną Ir Rakti

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TaL LAFsyette 0727

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

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Ttreet 
Skyrius: 710 West 18th Street 
Visi telefonai: TARds 1419

I. J. ZOLP 
1646 West 46th Street
Tel. TARds 0781-0782

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2814 Weat 28rd Place 

Tel. CANal 2815 

42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10621 Sonth Michigan Avenne 

Tel. PULlman 9661

J. LIULEVIČIUS
4848 Sonth California Avenne

Tel. LAFsyette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS |
8807 Lltnanlca Avenne 

Tel. YARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

8819 lltnanlca Avenne
Tel. TARds 1138-1139

*
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Norvegu batalijoną steigiant
Kai norvegai gavo leidimą organizuoti savo batali

joną prie šio krašto kariuomenės, ir lietuvių tarpe tas 
klausimas pasidarė aktualus. Vienas mūsų bendradar
bis mums prisiuntė New York Times, kur buvo įdėtas 
pranešimas apie norvegų batalijoną ir tuo pačiu kartu 
jisai reiškia savo nuomonę. N. Y. Times ir mūsų ben
dradarbio žiniomis, batalijonas turės 921 karius savo 
sudėtyje ir bus mokinamas Camp Ripley, Minn. Į jį 
savanoriais galės stoti tiek Norvegijos piliečiai, tiek 
norvegiškai kalbantieji Amerikos piliečiai. War Depar
tamento pranešime pastebima, jog tokio batalijono tiks
las yra duoti galimybę tarnauti tos pat tautybės ar 
kilimo piliečiams vienoje homogeniškoje grupėje už iš
vadavimą jų kilimo kraštų bei kitų ašies pavergtų de
mokratijų. Tai taip pat parodysią norvegų tautai Jung
tinių ••Valstybių nusistatymą atstatyti norvegų nepri
klausomybę.

Kitų tautinių grupių batalijonai galėsią būti organi
zuojami vėliau. Norvegai, tarnaujantieji dabar kariuo
menės daliniuose, gali prašytis perkelti juos į pami
nėtą batalijoną, o naujai imamieji tokį norą gali pa
reikšti savo Selective Service Boardams. Batalijonas * 
tarnaus Amerikos kariuomenės sudėtyje ir bus vado
vaujamas bent išpradžių Amerikos kariuomenės kari
ninkų, mokančių norvegų kalbą.

Iš pranešimo atrodo, jog Amerikos kariuomenė tu
rės įvairių ypač ašies valstybių pavergtų tautų batali
jomis. Greičiausia tai daroma ne vien įrodymui, jog 
Amerika kovoja už visų tų tautų išlaisvinimą, bet taip 
pat su tikslu turėti Amerikos karių, kad ir nedideles 
grupes, mokančių tų kraštų kalbas, kurios po karui bus 
reikalingos padėti tiems kraštams susitvarkyti. Lietu
viškai kalbančių Amerikos karių grupė, pavyzdžiui bū
tų labai mielai sutikta kokio nors USA priežiūros dali
nio sudėty.

Sis klausimas yra labai aktualus ir nepaprastai svar
bus. Jį turėtų svarstyti visu rimtumu atitinkamos mū
sų organizacijos ir veikėjai.

Grumtynės dėl Kaukazo
Sovietų Rusijos armija prie Rostovo kovėsi su na

ciais visomis savo jėgomis. Ji parodė ne tik daug drą
sos, bet ir strateginio sumanumo. Tačiau nacių jėgos 
buvo ir gausingesnės ir labiau mechanizuotos. Rusų 
armijos vadovybė, matydama, kad toliau nebegalės iš
silaikyti, iš Rostovo pasitraukė.

Pasitraukimas iš Rostovo yra didelis smūgis ir So
vietų Rusijai ir Jungtinių Tautų karo frontams. Šis 
miestas yra vadinamas raktu į Kaukazą, čia yra di
delis žibalo ir net maisto transportacijos centras. Taip 
pat čia yra didelis laivų statybos centras. Miestas yra 
vienas didžiausių, nes turi apie pusę milijono gyven
tojų.

Gautomis iš Londono žiniomis, anglų militarlnėse ir 
politinėse sferose rodoma rimto susirūpinimo Rostovo 
praradimu ir tolimesniu vokiečių veržimosi į Kaukazą. 
Jų manymu, baisiosios grumtynės dėl Kaukazo, yra pa
čios svarbiausios ir militariniu ir ekonominiu atžvil
giu visoje šio karo eigoje.

Tačiau padėtis nėra beviltiška. Vokiečių siekimas, 
kaip žinoma, yra visai sunaikinti rusų armiją, nes jie 
žino ir jaučia, kad tik kariuomenę sunaikinus galės 
savo tikslą pasiekti. Šį vokiečių tikslą žino ir rūstį ka
ro vadovybė. Dėl to, kaip sako pranešimai, rusų ar
mija neduodama naikinti. Ji pasitraukia į saugesnes 
pozicijas ir toliau kariauja. Ir kariaus. Tiesa, Rostovo 
paėmimu ir 8talingradą paėmus, rusų armijos dalis bus 
atkirsta. Bet ji nepasiduos. Ji iš Kaukazo kalnų ka
riaus au vokiečiais. Kariaus ir visa Rusijos armija.

Reikia neužmiršti dar ir to, kad Jungtinių Tautų jė-

gos nesnaudžia. Jos didina savo pastangas kituose fron
tuose. Taip pat netenka abejoti, kad visu rimtumu yra 
svarstomas klausimas atidaryti antrąjį frontą Euro
poje, kad tiesioginiai smogti Vokietijai ir pliekti na
cius jų pačių teritorijoj. Tada ir Rytų fronte padėtis 
pasikeis geresnėn pusėn.

Užbaigėme seneliu prieglaudą
Kas kart vis labiau šio krašto žmonių jėgos įtempia

mos karui laimėti. Vyrai eina į kariuomenę, kiti dirba 
karo pramonėj, moterys gelbsti Raudonajam Kryžiui, 
už taupmenis perkame U. S. karo bonus ir ženklus.

Tie ir visi kiti su tuo surišti darbai, tai musų svar
bi, tiesiog šventa pareiga. Reikia laimėti karą, kad 
apsaugoti šio krašto demokratinę santvarką, kad išgel
bėti pasaulio demokratiją ir išlaisvinti diktatorių pa
vergtąsias tautas.

Tačiau neužmirškime ir savo vietos kasdieninių rei
kalų. Ir jie labai artimai rišasi su siekimu laimėti. Už
miršimas arba apleidimas kasdieninių reikalų pažeistų 
visuomenės nuotaiką, kurios palaikymas tinkamoje 
aukštumoje yra vienas iš pačių svarbiausiųjų dalykų.

Šiuo tarpu mes čia norime atkreipti visuomenės dė
mesį į .vieną didelį ir svarbų darbą, kurį pernai pra
dėjome, bet dar jo ir šiandien neužbaigėme. Turime 
galvoje lietuvių senelių prieglaudos namus, kuriuos sta
to Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga. Šios kilnios są
jungos nariai ir veikėjai labai daug gražiausių pastan
gų padėjo tam tikslui. Į prieglaudos namų statymą vi
są turtą sudėjo. Dabar, kaip jau ir seniau esame nu
rodę, mūsų visos visuomenės eilė savo stiprų petį pri
remti prieglaudai baigti. Per daug sunku nebus, jei mes 
visi suprasime reikalą savo dalimi prisidėti. Prisidėti 
gi reikia, nes mūsų seneliams reikalinga yra prieglau
da, jie jos Laukia. Mes nusikalstume ir seneliams ir pa
čiam krikščioniškajam žmoniškumui, jei nekreiptume 
dėmesio į šį taip svarbų labdarybės reikalą.

Tad, Yisi aukokime ir padėkime baigti statyti lietu
vių senelių prieglaudos namus.

"51. Žodį" pasiskaičius
“Studentų žodžio” birželio-liepos mėn. laida (No. 6) 

išėjo graži ir turininga. Rašytojas A. Vaičiulaitis rašo 
apie mūsų tautos pranašą poetą Maironį ir savo puikų 
straipsnį taip baigia: “Maironio palikimas ne tik ne
nyksta, bet vis auga ir priespaudos valandoje darosi 
visos tautos tvirčiausia atrama. Jis, Carlyle žodžiais 
tariant, ‘gyvena ir veikia per begalinius pasikeitimus’.

Kun. dr. K. Urbonavičius rašo apie Popiežiaus Pijaus 
XII taikos planą, primindamas, kad Jo šventenybė — 
“meldžiasi, myli, budi. Pasaulis nejučiomis kreipia į jį 
savo akis.”

“Sic transit”.... tokią antraštę savo aktualiam straips
niui davė pulk. Grinius, Lietuvių Tautinės Tarybos pir
mininkas. Jis daro šių dienų įvykių plačią apžvalgą ir 
prieina optimistiškų išvadų. •

A. Simutis gilinasi į jaunimo klausimą, J. Juška kal
ba apie “Tautą literatūroj”, kun. St. Raila moko, kaip 
reikia sveikai džiaugtis, Pranas Jančius nurodo “moks
lo kelius”, Pranas Pranokus paduoda “Antano Večkio 
mintis”, kun. A. Sandys rašo apie Raudonąjį Kryžių, J. 
Navickas kalba apie romantizmą Lietuvoj ir kitur, o 
Aug. Raginis surinko žinių apie “rašytojus tautų isto
rijoj”. Be to, žurnale randame gražių Ališo ir Juliaus 
Banulio eilių.

Kiekvienas sąmoningas, šviesus lietuvis, perskaitęs 
šį “Studentų žodžio” numerį, esame tikri, prieis išvadų, 
kad mums reikia dėti rimčiausių pastangų, kad palai
kyti šį šaunų tautinės ir religinės minties žurnalą, ku
ris šiandien yra vienintelis tos rūšies žurnalas pasauly.

Pranešama, kad Lietuvoj mirė pulk. A. Krikščiūnas, 
buvusio Žemės Ūkio ministro dr. J. Krikščiūno brolis.

Tęst Helps to Find Tuberculosis

Doctor gtvlng tuborcnlln trat to yoang giri. above. to flnd out it 
tubercnloota gorina aro proaont lo her body. Tha trat la ono meant of 
MucoieriAK iufcemlsaiVa Mlir. upit eaiiiy cnrabla guro, e-i

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 29 d.).

Trečiadienis, liepos 29, 1942

Grąžinta mirties bausmė... 

Laikinoji Rusijos vyriausy
bė sugražina mirties baus
mę, kuri buvo panaikinta po 
caro nuvertimo.

Roosevelto sūnus į fron

tą.... Buvusio prezidento T.
Roosevelto jauniausias sū
nus lakūnas išvyko į karo 
frantą Europoje.

Rooseveltas už Lietuvą.... 
Buvusia prez. T. Roosevel
tas, rašydamas apie reika
lingąsias pokarines atmai
nas Europoje, pabrėžia, kad 
“Lietuvos teisingi reikalavi
mai taipgi turi būti išpildy
ti”.

fe '
Dideli mūšiai Lietuvoje... 

Krevos-Smorgovės fronte ru 
sai varosi pirmyn. Vienas 
vokiečių pulkas kuo ne vi
sai sunaikintas.

•
Cholera Vokietijoj.... Pra

nešama, kiad kai kuriuose 
Vokietijos miestuose, ypač 
Hamburge, pradėjusi smar
kiai siausti choleros epide
mija.

•
Leninas ir vėl pasprukęs...

Anarchistas Nikolai Lenin, 
sakoma, ir vėl pasprukęs iš 
rusų valdžios rankų ir ne
žinia kur slapstosi.

Rusijos pasiuntinys prie 
Vatikano •••• Rusija įsteigė 
savo pasiuntinybę prie Va
tikano. Tai pirmą kartą ru
sų tautos istorijoj. Netru
kus bus pasiųštas pasiunti
nys.

Po svietą pasidairius
Lietuviškas priežodis sa

ko; “Kas negiria savo ta vo
ro, tą iš turgaus išvaro”.

Tautiškoj — sandarietiš- 
koj gazietoj Amerikps Lie
tuvy, V. K. Klausutis šitaip 
giria savo ta vorą;

“Turim daug mažų ir j i- 
delių organizacijų, keletą 
šimtų parapijų ir klubų, 
apie tuziną spaudos organų, 
keletą dešimtų tūkstančių 
organizuotų liet. Ameriko
je”.

Fonės. Tokią macę turėda 
mi tautininkai nevalioja ne 
tik gramar skūlės įsteigti, 
kitokią kultūrinę įstaigą už 
vesti palaikyti, ale net SLA, 
savo norų pravesti. Tai bent 
mace!

ko, jie patys sau tokį vardą 
davė. Girdi, sako: kaip tik 

iškila koks svarbesnis klau
simas, tai tuoj Dies su rau
dona silke ir demonstruoja.
(Mat, Dies tyrinėja ne tik 
nazių, ale ir balšavikų anti- 
amerikonišką veiklą).

— Gal, apie Bostoną, 
Bruklyną balšavikai ir atro
do, kaip silkės, ale ne Čika
goj. Čia, ypatingai jų vadai, 
panašūs į dideles lydekas, 
net žvilga.

Bruklyno lietuviškų sta- 
linvieriį gazietoj A. J. per 
misteiką šitaip užgiedojo sa 
vo tavorščiams:

Laikas, broliai, mums pa
kilt,

Laikas, broliai, apsišviest,
Laikas, broliai, susiprast,
Laisvės giesmę užgiedot.
Stalinas dabar užimtas su 

naziais. Užgiedotų jisai tai 
gazietai kitokią giesmę už 
tai, kad, jo vieros laikyda
mosi ir jo “demokratiją” 
garbindama, ragina savo ta- 
vorėčius: sukilti, apsišviesti 
ir laisvės giesmę užgiedoti.

Maikis Kurisai aną dien 
su savo žmona valgo resto
rane vakarienę. Netoli jų 
prie kito stalo sėdi moteris. 
Jonas kreipia žmonos dėmė
si-

— Žiūrėk, En, kokia daili 
ta moteris, kuri sėdi prie- 
šais mus.

— Teisybę, sakai, — at
sakė jam žmona. — Kaip ji 
gražiai pasipuošus, jokie 
gražūs jos karoliai, auska
rai, skrybėlė, šiūsai, panče- 
kos, dresė ir paketbukas. 
Tur būt, ji turi ir gražų 
vyrą...

NAUJI PRIKLODAI

Įsikandęs, kaip balšavikai 
antrą frontą.

So. Bostone einantis “Dar 
bininkas” nesenai išfigeria- 
vo, kad lietuviški balšavikai 
yra “raudonos silkės”. Sa

LIETUVIŠKAI PRIEŽO
DŽIAI IR PATARLES

Akys baisininkės, rankos 
darbininkės.

Aklas aklą vadžioja.
Aklas aklą netoli nuves.
Aklas būdamas kitiems 

kelio neparodysi.

4
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LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
Kotrina Sriubienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas; 
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Diinša, finansų 
raštininkas.

Senelių prieglaudos 
reikalu
Šiandien renkamės 
pasitarimui

Vidurvasaris. Dienos karš
tos. Viskas vilioja mus į pa
vandenius, į miškus, kur vė
siau, patogiau. Tačiau ne vi
si tai pagundai pasiduoda
me ir ne visi turime gali
mumų pabėgti nuo karšto 
ir tvankaus oro didmiesty
je.

Gyvenimas nestovi vieto
je. Jis eina pirmyn ir mūsų 
nelaukia. Jei kas nespėja ei
ti su gyvenimu, tas atsilie
ka ir be reikšmės palieka. 
Karšta ar šalta, vasarą ar 
žiemą, mes, lietuviai, turi
me dirbti. Poilsiui laiko nė
ra. Ypač mums, labdariams, 
nedera, daryti pertraukų ne
paisant sezoninių gamtos ar 
kitokių sunkumų ir kliūčių. f 
Labdarybė, juk, visais lai
kais turi būti gyva. Alks- į 
tantis visada yra reikalin
gas maisto; neturįs pasto
gės žmogus visais metų se
zonais turi rasti vietą, kur 
prisiglausti; našlaičiai ir se
neliai visada turi būti glo
bojami.

Tai dėl to Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjunga neima a- 
tostogų ir dirba nuolat, ne
paisydama, kad ir didžiau
si karščiai aplink mus siaus
tų.

šį vakarą į Šv. Kryžiaus 
parap. salę renkasi visų lab
darių kuopų atstovai ir vei
kėjai į svarbų pasitarimą, 
kuris lies ne tik eilinius są
jungos reikalus, bet ir didį
jį jos darbą — seneliams 
prieglaudos namų statymą.

Į šį reikalą — prieglaudos 
statymą, visuomet žiūrėjo
me rimtai. Bet dabar jau 
tenka visas galimas jėgas 
įtempti, kad dar šiemet į- 
staigą baigti ir įrengti. Mū
rai, stovi neužbaigti, be tin
kamos priežiūros vis tik gen

da. Be to, atsiranda vanda
lų, kurie sąmoningai daro 
žalą, daužo langus ir t.t. 
Tuo būdu ne tik jau pats 
įstaigos reikalas, bet ir ši 
aplinkuma verčia, viską at
metus į šalį, sukelti reika
lingą pinigų sumą ir darbą 
baigti. Neužmirškime dar ir 
to, kad juo ilgiau statybos 
baigimo darbas tęsis, juo jis 
darysis sunkesnis ir kompli- 
kuotesnis.

Dėl to į šio vakaro susi
rinkimą atvykime visi, kam 
tik rūpi labdarybė ir prieg
laudos statyba. O rūpėti tai 
visiems sąmoningiems lietu
viams turėtų. Juk tai bus 
mūsų visų įstaiga, kurią sta
tyti planavome dar prieš su
virš dvidešimts metų, ku
rios laukėme ir net barėme 
labdarių sąjungą, kad ji ne
siskubino tą darbą pradėti. 
Dabar, kada darbas daugiau 
negu įpusėtas, visi surem- 
kime pečius, baigkime prieg
laudą ir apvainikuokime sa
vo lietuviškąjį ir katalikiš
kąjį visuomeninį gyvenimą 
dar viena šaunia ir būtinai
reikalinga įstaiga.

Aukos prieglaudai

Lbd.

RUSUOS FRONTE

, (“Draugas” Acme telephoto)

Raudonosios armijos kareiviai daužo nacių tankus vakariniam fronte. Kairėje rau
donarmietis pasirengęs sviesti naminio darbo bombą — butelį su sprogstamaja me
džiaga, o dešinėje kitas raudonarmietis turi pasukęs savo šautuvą į tanką, kad nelei
dus pasprukti įgulai iš nacių tanko. •

žus, A. Šileikienė, Ona Ko- 
čiuris, Ona Mockienė, P. Gai
lius, J. Adomowicz, M. Dam
brauskas, K. časūnas ir N. 
N.

Kas daugiau?
Labdarių Sąjungos 1-moji 

kuopa, Town of Lake, užsi
mojo gražų ir didelį darbą 
atlikti. Ji nusitarė įrengti 
senelių prieglaudoj vieną iš 
kambarių ir tam tikslui pra
dėjo kelti pinigus. Suplana
vo surinkti $500.00. Ir, ne
abejotina, tą sumą surinks

ir savo vardą prieglaudoje 
įamžins. Mat, visų tų, ar 
draugijų ar paskirų asme
nų, vardai, kurie įrengs kam 
barį,, bus įrašyti j prieglau
dos istoriją ir į to kamba
rio duris.

Tikrai būtų gražu, jei 1-j 
mosios kuopos pavyzdį pa
sektų kitos kuopos ir drau
gijos. Taip pat laukiama, 
kad ir pavieniai, kurie tik 
išsigali, savo vardu įrengtų 
prieglaudoj kambarį. Tad, 
kas daugiau — laukiame.

Lbd.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VVIHK STUDIO
194" W«st 3"*** Street
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WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

CHICAGOJE IR APYLINKES!
Wesl Side žinios

Jau tik pusantros savai
tės laiko liko iki metinio 
Aušros Vartų parapijos pik
niko. Kurie turite pikniko 
laimėjimo knygutes, prašo
mi kuo greičiausiai grąžin
ti tikietų galiukus į klebo
niją ar prisiųskit per paštą. 
Kurie norėtų, galite dar ir 
daugiau tų knygučių pasi
imti ir jas išplatinti. Dar 
ne vėlu, pabandykite, nes 
tai darote savo parapijai.

Mirtis padarė šiai para
pijai didelį smūgį staigiai 
išplėšdama iš mūsų tarpo 
vieną uoliausią darbininkę 
ir visuomenininkę, būtent 
Stanislavą Balčiūnienę, kuri 
nuo širdies atakos mirė pe
reitą šeštadienį. Šiandien iš
kilmingai laidojama iš Auš
ros Vartų parapijos bažny
čios į Šv. Kazimiero kapi
nes. Amžiną atilsį suteik jos 
sielai, Viešpatie!

Ateinantį sekmadienį, rug 
piūčio 2 d. parapijos ‘Rūtos’ 
darželyje įvyks piknikėlis 
parapijos naudai. Prašomi 
malonūs parapijiečiai į jį 
atsilankyti, paremti, ir ta 
pačia proga galėsite grąžin-

ti laimėjimo knygutes, ku
rios buvo išsiuntinėtos laiš
kais.

Pavogtas 1,000 dol. 
vertės žiedas
Nežinomi vagys, įsilaužė į 

golfininko Nelson automobi
lį ir pavogė 1,000 dol. veTtės 
jo žmonos žiedą ir lytų daik 
tų.

SKAITYKITE “DRAUGI”

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GP.RYMŲ VAR
TOTOJ AT tankiai kenčia skausmus 
nerviftkumo, drebulio, nemigos, 
i kausmo ar silpnumo kojų (neu- 
rlt s ar rheumatizmo), tankiai Vi
duriai užkietėja ar perdaug lluoa- 
nūs, širdies skausmus. Vartotojas 
ir aanklal gali pradėti negtrdStus 
balsus girdėti, jsbalzdintl nebūtus 
daiktus ar kalbėti su savimi. 
VI-MIN pagelbsti apga Sti mais
tingumo trūkumu, nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priVPda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio if t. t VI-MIN y.ra vartoja
mas ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MUV nėra nuodingas ir nejlrl- 
veda prie blogo Įpratimo. Pamė
ginkite ir "pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti ir 
per paštą, prs’unčiant pinigus, 

arba G. O. D.
BonkutS su 60 VI-MIN kapsilių 

% kainuoja $2.00
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3.00.
Parsiduoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY 

903 W. «3rd Street, Tel. ENG. 0515 
CHICAGO. ILL.

Lietuvių R. K. Labdarių n 
Sąjungos vice pirmininkas 1 
ir labai darbštus 3 kuopos ( 
narys Juozas Motekaitis su
šilęs darbuojasi, kad tik dau 
giau aukų surinkti senelių 
prieglaudai. Žemiau skelbia
me per jj aukojusiųjų var
dus. Augustas U r be lis $15.00 
(garbės narys). Po $5.00 au
kojo: p. K. (aukotojo pavar
dė neišskaitoma-, A. Drau
gelis, Jonas Dambrauskas.
F. Dakantas . $4.00. F. Pet
rošius $3.00. A. Janus h ir 
Anna Kukenis po $2.00. Po 
$1.00: J. Dagis, Anna Bru
žas, W. Galeckas, E. Stupu- 
rienė, Agota Baredne, J. Jan 
kauskas, J. Kaulis, J. Draz- 
dauskas, A. Nevarienė, W. 
Milash, V. Miknis, A. Lev- 
gowd, St. Bakietis, St. Bin-

GENU

CRANE COAL CO.
WEST VIRGINIA GENUINE 

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

POCAHONTAS,
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiaihs dydžio — Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
15832 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

58.65
’8.65

*10.50

<{r
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

“Bambi” Getą Candy Too! B

CHICAGO.—“Bambi,” foor-year-Md orang-utan of the Lincoln Park 
7.OO. got her nhara of Balty Huth candy bara too, w4th Sallor Frank
Slowe of Chicago and Soldier Jack Woodward of Fort Laaderdale, 
Florida, »he attended Cortiaa Candy Company a -‘Mnney Bagtr Qoiy* 
radio ahow and conteat broadcaat from the nrw Sammcr Rccreation

for servico men in Llacola Park on July

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfeGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

PEOPLB CLOAK and BHDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yorda 2588

Mrm K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

k*<STOGV IR NAMŲ 

TKBUOI.A DM garadų, porrtij, 
kų, skiepu Ir EMg. PASITARK 
MfSl EKSPERTAIS dftl konrt

DABAR a*Uu“**LaB“Namų Materijolą Dar

SU
MCSU 
rijos ir

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais IihnokgJfmaiB

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARB-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. TeL VICtory 1272ka

Išvežtajame po Vl.-U Cliba^o.

REMKITE
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. RAMTFJt, aa».

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARO 0014

DIDELIS IAPARDAVIMAS MUSŲ 
MII.T.IMftKO STAKO MUZ1KA-

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

Kol dar nei spauduoti
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONES. KLU- 
TES su “cases" — $35.00, $37.50, 
$45.00 ir $75.00. Visi garantuot! 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NI&KI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.60, $12.50 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60 00. 
$125.00 ir $160.00. BASO U2- 
DENGALA8 — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS ir 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10t30 ir $16.00. Striūnos d«l vi
sų vlrftinlnėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.60, $35.00. $50.00. PEDALS,
HI BOYS, CTMBOL8, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "rced” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clame- 
tams. Triūboms, Saxaphones, 
Smuikoms ir Guitarams.

OOLDSTEIN’S MIRIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chicago.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South VVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE -r | 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienlntėlia ir Smagiausias
Vakarinis lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -I

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:SU v. vak. | 
PENKTADIENIAIS 7 v. ♦.

WHFC-W50 kil J
6755 So. Westem Avenue 

Phoae: OROvehUl 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0R6KIIJ!
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų l
InAusuzd. 
Protcction 
lor your

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖM ŽEMOMS 
NUOMMCIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3>/a%. Jūsų pinigai greita* Ubnoka* 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 

— 40 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET <118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

/
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lik būtiniems sunkvežimiams 
bus pripažintos padangos

n p a n n 4 k

Office of Price Adminis- 
tration direktorius Chicagoj 
Michael F. Mulcahy prane
šė, kad vakar įsigalėjo nau
jų padangų pripažinimo 
varžymas nereikalingiems 
sunkvežimiams. Ateity pa
dangos bus išduodamos tik 
absoliučiai. reikalingiems 
sunkvežimiams, tai yra, tik 
tokiems, kurie reikalingi vi
suomenės sveikatingumui, 
apsaugai, arba karo vykdy
mo pastangoms.

Nereikalingų sunkvežimių 
rūšiai priklauso visi tie, ku
rie vartojami išvežioti alko
holinius gėrimus, minkštuo
sius gėrimus, tabako produk 
tus, saldainius, gėles, žais
lus, kailinius, radijo, fono
grafus, įvairius muzikalinius 
instrumentus ir kitokius pa
našius daiktus.

Privačių automobilių savi 
ninkai įspėjami neturėti 
daug vilties ateityje sulauk
ti padangų iš sintetinės gu-»•

Nuotaku veliony ' 
puošėja

Bridgeport — Laikraš
čiuose skaitome apie įvai
rias profesijas ir amatus į- 
vairių žmonių. Bet mažai te- 
skaitome apie kokias retas 
specialybes kai kurių asme
nų. štai, vienas gražus ir 
romantingas biznis — tai 0- 
nos Razbadauskaitės, gyv. 
num. 3152 S. Emerald Avė.

Kuomet gražioj šv. Jur
gio bažnyčioj įvyksta vestu
vės, pamatysi jauniausias 
gražiai išsipuošusias ir su 
įvairiausiais jaunų galvelių 
papuošalais, skęstančiais šil
kų velionų aureolėse, tai ži
nok, kad “bride wore tulle 
veil, by Ann Razbad”.

Razbadauskaitė taip yra 
savo bizny gabi ir turi apie 
150 įvairių atskirų jaunųjų 
galvutėms papuošalų, kad y- 
ra tikrai įdomiu dalyku ma
tyt ją skiriant stilių atski
riems tipams jaunųjų. Ne- 
manytumei, kad tiek įvai-

?rumo ten būtų.
Su Onute Razbadauskaitė 

gyvena ir jos našlė motina, 
kuri yra veikli visose idė
jinėse organizacijose.

Dienos metu Onutė turi 
pelningą vietą didelėj skry
bėlių “wholeaale”, gi vaka
rais ir liuoslaikiu, puošia 
veik visos Chicagos nuota
kas.

Linkime jai dar daugiau 
pasisekimo jos bizny, nes O- 
nutė gera ir susipratusi lie
tuvaitė. N.

Cook apskrities 
iždas ištuštėjo
Pranešta, kad Cook apskri

ties ižde nėra pinigų ir už 
birželio mėnesį stovi neišmo 
keta daugiau kaip 9 milijo
nai dolerių visokių obligaci
jų, įėmus ir algas.

rie šiemet pripažino išlaidų 
sąmatą keliais milijonais di 
desnę, negu pajamų numa
tyta.

mos, nes šis klausimas tik 
svarstomas, o apie jo spren
dimą kol kas negirdima. Su
siduriama su įvairiausiomis 
kliūtimis.

Taxicab kompanijos taip 
pat turi daug vargo su pa- 
padangomis. Joms nurodyta 
sumažinti važinėjimą.

Traukia teisman 
unijos viršininkus

Glenn Hand, 55 m. amž., 
laikraščių pardavėjas trau
kia teismas Bartenders and 
Dispensers unijos keturis 
business agentus. Reikalauja 
25,000 dol. atlyginimo už 
apmušimą ir sužeidimą.

Vienam taverne Hand par 
davinėjo laikraščius, kai ke
turi unijos agentai įėjo į vi
dų ir pradėjo vanoti nepa
klusnų unijai bartenderį. 
Skaudžiai apdaužytas ir pa
sisukęs laikraščių pardavė
jas. y

Paskiau paaiškėjo, kad tie 
mušeikos per klaidą buvo 
pataikę ne į jų norimą ta
verną ir be reikalo mušę 
bartenderį.

DAINUOS KONCERTE

Lily Pons, garsi koloratū
ra soprano dainininkė šį 
penktadienį, liepos 31 d., 
koncertuos Soldier Field sta 
dijone Chicago Opera Com
pany - globoje. Koncertuoti 
jai padės jos vyras ir sim
foninis orkestras.

Plėšikams kliuvo
4,300 doleriu
Apiplėštas Pacelli & Ballis 

apdraudos brokerių ofisas, 
166 W. Jackson bulv. Naktį 
vagys įsilaužė ofisan, sudau 
žė geležinės spintos duris ir 
pagrobė 4,300 dolerių pini
gais, 3,000 dol. čekais ir apie 
15 dol. vartės pašto ženklų.

lowoj suimtas 
Chicagos berniokas

Davenport, Ia., policija 
pranešė, Chicagos policijai, 
kad tenai areštuotas Donald 
Kari, 15 m. amž., iš Chicago 
už įsilaužimą į gazolino sto
tį.

Su ji suimtas ir jo drau-
žinovai teigia, kad . gas Richard Milton, 16 m.

nelemtąjį stovį yra kalti ap- j amž., iš Sandusky, Ohio. 
skrities komisionieriai, ku- Pranešta, kad abu buvo

apsiginklavę revolveriais. 
Pasisakę, kad vykę į vaka
rus rasti darbą “ranchese”.

=w
Trečiadienis, liepos 29, 1942

Vieša padėkaCIVILIŲ APSAUGOS CHICAGO METROPOLIJOS OFICIALUS INSIGNIJOS

OFFICE OF CIVILIAM DEFENSE ' CHICAGO METROPOLITAN AREA 
--------OFFICIAL INSIGNIA

Chicago Metropolijoj yra paruošti ir dar ruošiami nauji kadrai (corps) civilių ap
saugai, kad, priešui užpuolus iš oro, būtų užtektinai pagelbinės policijos, gaisrininkų, 
įvairių technikų ir visose kitose srityse gerai paruoštų žmonių. Kiekvieno kadro na
riams pažinti yra pagaminti tam tikri ženk lėliai, kuriuos matome šiame atvaizde. Nau
dinga juos įsidėmėti, kad pamačius asmenį su ženkleliu galima būtų žinoti, kokiam kad
rui jisai priklauso.

Žaibas padegė 
farmos tvartus

Armija gal užims Coliseum 
aviacijos radijo mokyklai

U. S. armija paėmė savo 
žinion Stevens ir Congress 
viešbučius Chicagoj ir nuo 
rugpiūčio 1 dienos ten įgy-
vendins tūkstančius jaunų Coliseumą, skiriamą įvai-
vyrų, kurie bus mokslinami 
aviacijos radijo vartojime.
Buvo sakyta, kad pamokoms 
pakaks viešbučių ruimingų 
salių.

Dabar spauda praneša, 
kad armijos karininkai ap
žiūrinėja Coliseumo pasta-
tatą. Reikia spėti, kad šis go Stadium.

NELSON TAKES TAM O’SHANTER

("DrauitM" Acme telephoto)
Byron Nelson receiving trophy for winning $15,000 Open 

at Tam O’Shanter Country club, Chioago, from Lt. Col. 
Walter R. Jeffrey (left), representing Army Emergency 
Relif which shared in profits of meet. In center is George 
S. May, president of Tam O’Shanter.

*

pastatas taip pat paklius ar 
mijos radijo pamokoms.

Chicagos ir Iowos kapita
listai 1900 metais pastatė

riems dideliems suvažiavi
mams. Jame įvyko net ketu
rios respublikonų part: jos 
nacionalinės konvencijos. Pa 
skiau kas metai ten buvo 
ruošiamos automobilių pa
rodos.

Coliseumo svarbumas su
mažėjo, kai pastatyta Chica

Kaip senas lietuviškas prie 
žodis sako: “Geriau vėliau, 
negu niekad”.
' Gyvendami toliau nuo sa
vų pirmiausiai prašome mū
sų dienraščio “Draugo” pa
talpinti šią mūsų padėką.

Mūsų šeimai padidėjus sū
neliu, kuris gimė birželio 13 
d. Šv. Margarietos ligoninėj, 
Hammond, Ind., tariam nuo
širdžiai ačiū: Valaičiams, 
Chas. Brazams, Mr. and Mrs. 
H. N. Taylor, Lorettai Ju- 
balaitei, mano sesutei Tere
sei Vaičiūnaitei, tėveliui 
(grandpa) J. Vaičiūnui iuž 
aplankymą ligoninėj ir dide
les ir brangias dovanas; Ju
lijonai Vainorienei ir Barbo
rai Varpucen ,už surengimą 
sutiktuvių, kada grįžome į 
savo namelius; mus pasiti
ko šios cicerietės: E. Kaz
lauskienė, M. Varpucen, P. 
Zakarienė, M. Kavaliauskie
nė, M. Česienė, M. Totzauer, 
M. Scudlo, M. Bartašienė, M. 
Jesienė, 0. Rašinskienė, M. 
Zazeckienė. Jų sudėtinė do 
vana buvo baby buggy, ha- 
by’s crib, basenette, bathe- 
nette ir daug kitų brangių 
dovanų. Negana to, Vaino
rienė, Varpucen, grandma 
Valaitienė pagamino užkan
džio. Ant rytojaus pas mus 
iš Ciceros atvažiavo dar Flo- 
rence Mitchell, Helen Kiau- 
rakis, Emma Jakštienė ir 
Helen Naurich; jos irgi at
vežė dovanų mūsų sūneliui.

Dovanos gautos pašta ir 
ekspresu nuo: Mrs. Ellie 
Bowens, ir Mrs. M. Oižaus- 
kienės — Grand Rapids, Mi
chigan, kun. F. J. Juškaičio 
(giminaičio) — Cambridge,

Per lietų žaibas trenkė į 
tvartus ir sukėlė gaisrą 
Louis F. Swift farmoje,
Lake Forest. Gyvuliai suspė 
ta išvaduoti. Be kitko sunai i Mass., Mrs. A. J. Blewis —
kinta apie 13 tonų gražaus Lašt Creek, Pa., Paul Nor- 
šieno. Kiti farmos pastatai fcus — Roseland, III., AUan
vos apginti nuo ugnies. 

Nuostolių būsią iki 15,000
dolerių.

Priešinosi plėšikams; 
peršautas

Mirė sunkiai plėšikų su
žeistas Howard Cake Co. 
sunkvežimio vairuotojas 
Joseph Claudy, 51 m. amž.

Jam važiuojant plėšikai jį 
užpuolė ties 59 gat. ir Wa- 
bash avė. Jis pasipriešino ir 
už tai peršautas.

Policija stropiai ieško žu
dikų.

J_____________
Stevens ir Congress vieš

bučiuose greit prasidės ar
mijos radijo kadetams pa
mokos. Dabar armija ieš
ko mokytojų, kurių apie 
1,200 reikalinga vesti radijo 
kursus. Radijo ekspertai ga
li kreiptis į Stevens viešbutį 
— kambarys 430-A.

Hilderbrand — Aurora, III., 
Mrs. J. Shusha ir Mrs. J. 
Haynes — Cicero, III., Mrs. 
S. Sapranas — Waterbury, 
Conn., Mrs. E. Munzel - Oak 
Park, III., Miss Christine Pil
kis — Chicago,. III., Helen 
Statkienė (Moterų Są-gos 
centro iždininkė) — Chica- 
go, III., Mr. P. Levy — Chi
cago; iš Cicero: Mrs. P. Ki- 
ziov, Mr. and Mrs. F. Mc- 
Guire, Mr. and Mrs. V. Pa- 
sonka, Miss Josephine Stan- 
cik, Mr. and Mrs. H. E. 
Wood, Mr. and Mrs. J. Ziufce, 
Mr. and Mrs. R. L. Beard.

Brangieji mūsų draugai, 
priimkite mūsų nuoširdžią 
padėką.

Didelis ačiū ir brangiai 
mamytei — grandma — M. 
Vaičiūnienei, kuri neapleido 
nei vienos dienelės aplan
kius mus

Albertas ir Elena (Vaičiū

naitė) Statkai ir sūnelis Je- 

ronimas-Franciškus.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaapykK apaaa gotoj Įstaigoj, kad ožttkrlntl mvo steltf. Apart ap 
draados mes tarime didžlaas) atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGOi

Jastin Mscldeaich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washington, D. C.

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

X A. a. Stela Balčiūnienė, 
Aušros Vartų parapijos ir 
draugijų veikėja-rėmėja, šia
ndie iškilmingai laidojama 
iš Aušros Vartų bažnyčios 
9 vai. Bus laikomos sykiu 
penkerios šv. Mišios (prie 
visų altorių). Prie didžiojo 
altoriaus Mišios šv. bus su 
asista.

X Lietuvos Respublikos 
Dienos iškilmėse Marąuette 
Parke visų žiūrovų akis trau 
kė trys lietuvaitės: “Miss 
America”, “Miss Lithuania” 
ir “Miss Victory”. Jas me
niškai parėdė Šv. Kazimiero 
seserys.

X Jonas Pilipauskas, vie
nas “Draugo” redaktorių per 
Raųd. Kryžių gavo laišką 
iš Lietuvos nuo savo moti
nos. Laiške trumpai prane
ša, kad ji gyva ir kad daug 
pažįstamų bolševikai išvežė 
į Sibirą. Sumini ir pavardes 
išvežtųjų.

X Juozas A. Mickeliūnas, 
narys Chicago augzilerinės 
policijos,. gavo laišką iš ci
vilio apsaugos ofiso, kad “in- 
duction ceremonies” augzile
rinės policijos ir gaisrininkų 
įvyks sekmadienį, rugp. 2 d. 
Grant Parke, prie B a n d 
Shell, 3 vai. popiet.

X Kun. K. Barauskas, dnr. 
“Draugo” bendradarbis, šią 
savaitę pakviestas vesti kon
ferencijas tretininkėms Šv. 
Jurgio parapijoj. Liuoslaikį 
praleis poilsiui.

X Teresė Vaičiūnaitė, Šv. 
Kazimiero akademijos stu
dentė, visą vasarą atosto
gauja pas savo sesutę Stat
kienę, Hammonde, Ind. Ji 
yra duktė J. ir M. Vaičiūnų, 
žinomų ciceriečių (M. Vai
čiūnienė yra Moterų Są-g«os 
centro sekr.). Baigus aka- 
demiją žada siekti slaugės 
profesijos.

X Lucija Piliponytė ir 
Sonja Pipiraitė, Ateitininkų 
draugovės tautinio baleto 
narės, studentų bankiete, 
rugpiūčio 2 d. 7:30 vai. vak. 
Morrison viešbutyje, pade
monstruos gražiuosius lietu
vių tautinius kostiumus ir 
padainuos keletą lietuvių 
liaudies dainų.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago veikėja ir “Draugo” 
korespondentė, sveikina vi
sus pažįstamus iš Wiscon- 
sin Rapid, Wis., kur sma
giai leidžia atostogas.
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