,.."sna fffal goverament of

DRAUGAS

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

Lincoln
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Ministeriui pirmininkui pareiškė
pasitikėjimą balsų dauguma
Egiptan pasiųsta didelė parama.

Są

jungininkų nuostoliai milžiniški.

„. . ..
,
. Leit. gen. Frank Andrews
nežinojo jis ta a atradęs gįan<jie paskelbė, jog suarešnaują žemyną. J» tikėjo ap- tuota dvideSimts as
link žemę apvtžiavęs ir In-ik,urie pasak kariuomenSs>
įjon pate ęs. Tačiau Ko- sudarg šnipų grupę, teikianlumbui niekados nė nesisap- -ią a-ie3 3^bmarinam3 Mr0
navo, kad jo atrastoj žemėj ir informacijų apie Jungti
išaugtų nauja tauta, kitaip nių Valstybių laivus.
tariant, įvairiausių tautų
Jų areštas baigėsi birže-

BEGO METAI...

PRE8S SOCIETY

FRIEND

Amerikos prerijų indėnas
U.S. karo štabas, Panama:
išvydęs europietį.
kanalo zona, liepos 2 d. —
Nustebo ir Kolumbas ir

•

CATHOLIC

2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ullnola
Telephone Canal 8010—8011

Egipte Situacija Juoda: Churchillas

Vaiva

lydinys, sukūręs nepaprasčiausią civilizaciją ir išsau
gojęs žmogaus laisves.
Tai buvo prieš beveik pen
kis šimtus metų.
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LONDONAS, liepos 2d.—
Šiandie Anglijos ministeris
pirmininkas Churchill susi
laukė žemesniuose Anglijos
parlamento rūmuose pasiti-

Sevastopolyj
kovos vyksta
gatvėse

lio 25 dieną ir apylinkės pa
liečia britų Hondūrą ir Pa
namą.
Pastebėjo Laivą.

Suimtųjų tarpe yra žymių
prekybininkų, darbininkų ir
pakraščių sargybos tarnau
tojų.
Grupės veiksmai pastebė
ta, kai Jungtinių Valstybių
sargybinis orlaivis pastebėjo Karibų jūroje laivą su
aliejaus statinėmis.
Vėliau surasta jį valdžiu
sieji asmenys ir pagaliau
visa grupė.

Kolumbas mirė.
Apsiprato indėnai su ne
matytais svečiais, o iš Eu
ropos plaukė į vakarus lai
vai ir vežė su savim naujus
laimės ieškotojus. Įvairiau- i
sius senojo pasaulio padaužas, avantiūristus ir nu
skriaustuosius ir vargo iš
kankintus žmones. Jie tikė
jo surasti naują pasaulį ir
sukurti skaistų rytojų.
Rytiniuose Amerikos pak
raščiuose išdygo pirmųjų
sėslių neimpozantiškos, bet
prakaito ir sunkaus darbo
WASHINGTON, liepos 2
sukurtos trobelės. Tai buvo d.—Prezidentas Rooseveltas

Astuonių šnipų
teismas liepos 8

Savo kalboje Churchillas
drąsiai gynė vadovavimą
MASKVA, liepos 2d.—So karui esamomis sąlygomis.
vietų kariuomenė šiandie
paskelbė, jog Sevastopolyj Tamsus Paveikslas.
vyksta aršios kovos.
Kovos Egipte ir pralimėTelegrafo pranešimai ka jimai, pasak Churchillo, ne
riuomenės laikraščiui Raudo turi sau lygių nuo pralimėnaj ai žvaigždei pareiškia, j jimų Prancūzijoje.
jog po vokiečių kariuome
nės atakų kovos prasidėju Be to, jis pažymėjo, jog
“bet kuriuo momentu mes
sios pačiam mieste.
Pasak šių pranešimų, si galime susilaukti svarbių
tuacija Sevastopolyje, pas žinių.”
kutiniojoj rusų tvirtovėj
Karas, ministerio pirmi
Kryme, esanti labai “įtemp ninko manymu, greičiausiai
ta ir sunki.”bus ilgas ir dar daugiau,
nesą priežasties manyti, kad
kovos sustos, kai “galuti
Sovietų vyriausybė pas niai rezultatai bus aiškūs.”
kelbė, jog prie Kursko, 500
mylių į šiaurę nuo Sevasto
polio, rusų kariuomenė per
Churchillas pareiškė, jog
48 valandų kovas nukovė laivyno pajėgų balansas Pa
apie 7,000 vokiečių.
cifike pakrypo “mūsų nau
Vokiečių okupuotam Ore dai” po puikaus “Jungtinių
lio regijone rusų partizanai Valstybių laivyno ir aviaciį du mėnesius nukovę be jos laimėjimo” prieš japo
veik 1,000 vokiečių kareivių, nus Coral jūroje ir prie Midsunaikino jų susisiekimo li way.
nijas, atėmė šautuvus, kul Po balsavimo rūmuose pa
kosvaidžius ir kelioliką tūk sklido Churchillui milžiniš
stančių šovinių.
kos ovacijos ir jis išvyko
ovacijoms dar nenutilus,
7,000

būsiančios didingos valsty šiandie sudarė septynių ka
'Bombardavo japono
bės gemalas, užuotųjų užuo riuomenės generolų komisi Egipte sulaikyta nacių
vėja.
ją, kuri turės teisti aštuo tankų prasiverzusios atakos
tolimas bazes
nis asmenis, kurie išsodinti
1776 METAI.
'
nacių submarinų Floridoj ir
Sąjungininkų štabas Aus
Pralaužta britų linijos - naciai
Atsikvėpė puritonai ir New Yorko valstybėj.
tralijoj, liepos 2 d. — Gen.
Airijos katalikai laisvu oru,
Komisija sudaryta prezi KAIRO, liepos 2d.—Britų vėliau priešo tankai buvo MarArthur štabas paskelbė,
nusirito nuo krūtinės sun dento karo įsakymu ir ji kariuomenė sudariusi savo
jog sąjungininkų aviacija
kus vergijos akmuo ir Ru pradės veikti liepos aštuntą linijas apie 70 mylių į va Tuo tarpu sąjungininkų
sijos caro prispaustiesiems. dieną. Lydimoji proklamaci karus nuo Aleksandrijos, bombanešiai sustiprino savo Australijoje sukoncentravo
Jie pasijuto laisvi svetimam ja draudžia kaltinamiesiems vakar atmušė smarkias a- atakas ir bombarduoja ašies savo atakas ant japonų oku
krašte. Jie šventai prisiekė kreiptis į civilį teismą.
šies kariuomenės atakas kariuomenės linijas, reikme puoto aerodromo Kendari,
už tą laisvę kovoti iki mir Prezidentas taip pat pažy prie EI Alamein.
nų sandėlius ir mekanizuo- olandų Celebes saloje, kuri
ties.
mėjo, jog visa teismo eiga
Britų štabo komunikatas tus dalinius.
yra per 800 mylių nuo Aus
Ir taip išaušo 1776 metų įimant ir išneštą sprendimą, pareiškia, jog kovų rezulta
Aviacijos veiksmai vyko tralijos.
liepos ketvirtosios dienos turi būti įteikta jam ir jis tai “nebuvo mums nepalan
nežiūrint smarkių smėlio
Kiti sąjungininkų aviaci
rytas. Palyginamai nedidelė imsis žygių vykdymui. Tiki kūs.”
audrų. Ypač smarkios ata jos daliniai apmėtė bombo
saujelė ryžtingų vyrų pasi masi, kad vyriausybė reika
kos sukoncentruotos ant a- mis japonų bazes Dili, buvu
Frontas Išlygintas.
ryžo didžiam žygiui—jie pa laus mirties sprendimo.
šies aerodromo netoli Sidi sį portugalų Timoro sostinės
“Viena priešo tankų ataka
siryžo paskelbti pasauliui ne
Barani, kur sunaikinta sep miestą, Lae ir Salamaua,
benorį ilgiau niekam priklau Iš Gobi dykumų, iš Saharos buvo- pralaužusi laikinai
tyni priešo orlaiviai ir dau Naujojoj Gvinėjoj ir Tulagi
syti. Jie nori patys sau po ir Rusijos stepų, nuo Ape frontą vienoje vietoje, bet
gelis sužalota.
ir Bougainville, Solomon
nai būti.
ninų ir Alpių, nuo Kaukazo
*
ir Skandinavijos atšlaičių ir
BERLYNAS, liepos 2d.— salose.
Tačiau jį pasirinkę mes (Nacių radio)—Vokietijos
DIDŽIOSIOS KOVOS.
iš Prancūzijos, Olandijos ir
Atakose, pasak komunika
Žinojo tada plačioji Ame Pabalčio lygumų plaukė mi nė valandėliai negalim stab kariuomenė šiandie paskel- to, sunaikinta didelis skal
rika, jog šis žygis pareika nios į vakarus. Plaukė į telti, mes negalim suabejoti bė, jog ašies kariuomenė ve- čius Japonijos karo orlaivių,
laus daug vargo, daug krau naują ir nežinomą pasaulį savo pajėgumu ir savo ga jasi britus Nilo linkui, kai. kurie buvo aerodromuose,
jo sugers plačiosios prerijos ir kūrė naujas šeimas ir ry lia. Bet koks stabtelėjimas anksčiau pavykę prasialužti|
—reiškia dvasinę mirtį ir pro gynėjų linijas prie EI
ir upėmis jo daug nutekės, tojų naują.
bet jie žinojo, kad tik savo
šiandie mūsų 131,000,000. vergiją.
Alamein, 65 mylios į vaka Vichy pareiškimas
pasiryžimu ir savo krauju Ir šiandie mes visi kaip vie Mes nereikalaujame ta rus nuo Aleksandrijos.
dėl laivų Egipte
teišpirks sau laisvę.
nas stovim gyvenimo vin riamųjų “vadų,”—nežiūrint,
ROMA, liepos 2d.— (Itali VICHY, liepos 2d.—Vichy
Jie pasiryžo ne šiai dienai giuotoj kryžkelėj. Mums tik kaklais vardais juos bevabet rytojui gyventi ar mir du keliai—laimėti ar pralai dintų,—bet mes turime pa jos radio)—Italijos karo va vyriausybė šiandie pusiauoti. Jų jėgos buvo menkos mėti. Mes, kaip tie pirmieji sitikėti savo išrinktąja vy dovybė šiandie paskelbė, jog ficialiam pareiškime bri
bet jų troškimas plienini! amerikiečiai 1776 metais lie riausybe. Tai ne tik pareiga ašies kariuomenė puolusi EI tams pažymėjo, jog anglų
atnešė jiems pergalę ir lai pos ketvirtą, galime ir turi —tai būtinumas. Tik pasiti Alamein ir paėmusi tvirto žygis sunaikinti Prancūzijos
me pasirinkti tik vieną ke kėdami vienas kitu mes ga vę, 65 mylios nuo Aleksan internuotus karo laivus
mėjimą.
drijos.
lėsime bendrai dirbti.
lią—laimėti.
Italai taip pat paskelbė, Aleksandrijoj bus laikoma
Liepos 4-toji mums turi
Jis sunkus. Permirkęs
ŠIANDIE.
“prievartoe veiksmu.”
Šiandie pirmųjų amerikie krauju ir prakaitu sušvin būti pasiryžimas nedvejoja- jog ašies aviacija pravedė
(Aleksandrijoj nuo 1940
čių krauju įtręšti dirvonai kęs, bet jis v i e n i n t ė 1 i s mai dirbti, paklusti, ne ver naujas ir sustiprintas atakas
ant
britų
tvirtovės
Mai:
metų
vasaros yra devyni
išaugino galingą valstybę mums. Nes tik jis vienas giškai, bet sąmoningai ir
Prancūzijos karo laivai).
pasikliauti savo vadovybe, toje.
išaugino milijonus žmonių. telydi į skaistų rytojų.
atmušti

NEGALIM

STABTELTI.

atgal.”

kėjimo pareiškimo, kai už
pasitikėjimą balsavo 475 at
stovai ir prieš 25. Prieš bal
savimą ministeris pirminin
kas nupiešė atstovams sun
kią sąjungininkų poziciją
Viduržemio jūroje ir vidurryčiuose. Ten, pasak jo, są
jungininkams gresia didelis
pavojus, bet jis savo viltis
pagrindė “žymia parama/’
kuri šiuo metu pasiųsta.

čuvo

prie

Kursko.

U.S.

Vokiečiai pasirengę
naujai oefnsyvai

Laimėjimai

Pacifike.

žuvo Daug Ginklų.

Savo kalboje premjeras
pažymėjo, jog vyriausybė
BERLYNAS, liepos 2d.- nesitikėjo, kad Tobrukas
(Vokietijos radio praneši taip greit pasiduotų, bet už
mas) — Vokiečiai šiandie, tai kaltint kariuomenę ne
skelbia pilnai užėmę Sevas galima.
topolį ir kariniai sluogsniai'
Jis taip pat pareiškė, jog
pareiškė, jog Hitlerio ka
riuomenė ištiesusi fronto Ii-' per dvi savaites kovų Libi
nijas centre ir pasirengusi1 joje britai ir jų sąjunginin
kai neteko 50,000 kariuome
naujoms atakoms.
nės ir didelio kiekio ginklų
Taip pat duodama supras
ir reikmenų.
ti, jog naujosioms atakoms
bus pravesta nauja mobili
zacija kariuomenės ir reik rr
Draugo" raštinės
menų pajėgoms.
Krymas

Išvalytas.

Nacių pareiškimuose pa
žymima, jog šiuo momentt
Kryme sunaikintas bet koka
organizuotas pasiprie š i n imas ir Vokietijos ir jos są
jungininkų kariuomenės pa
sirengusios tolimesniems žy
giams į rytus.
Vokiečiai taip pat paskel
bė, jog už pasižymėjimą ko
vose prie Sevastopolio ir

valandos
“Draugo” raštinė bus
uždara Liepos 4 d. ir tik
tai iki 6 vai. popiet liepos
3 d., 1942.
“Draugo”

Adm.

anksčiau Kerčios pusiaaalyj pulk. gen. Fritz von
Mannstein pakeltas į feld
maršalus gen.

draugas

2

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU
RUSIJON VARDAI
(Tęsinys)
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li is goot to he&r
Americans are now pudding
10% of der pay into Bunds /

Herman,

liepos 3. 194?

10202 Statinis, Jonas (An
10218 Steckevičiutė, Hali- , (Mykolas), 13, student, res.
tanas), 27, farmer.
na, born 1928.
1 Kaščiukiškis.
10203 Statinienė, Julė (Jo
10219 Steckevičiene, Ele10233 Steikunaitė, Albina
nas), 25, tradeswoman.
na, born 1895, businessvvo- (Mykolas), 11, student.
10204 Statkevičius, Petras man, res. Vilnius.
10234 Steikunaitė, Olga
(Aleksandras), born 1921,
10220 Steckevičius-Sackie (Mykolas), 9, student, res.
employee, res. M kulčloniai. vič
(Stanis’ovas),
born Kaišiadorys.
10205 Statkevičius, Laury 1903, lector.
10235 Steikunaitė, Birutė
nas (Jokūbas), 49, soldier,
10221
Stepas,
Juozas (Jonas), 11, student, res.
res. Pabradė.
(Simanas), 47, vvorker.
Balninkai.
'
10206 Statkus, Vytas, 35,
10222 Stefonovičius, Jo(Nukelta į 3 pusi.)
employee, res. Kaunas.
nas, 32, employee.
10207 Statkus, Jonas,
10223 Stefonovičius, Anborn 1908, employee, res. A. driejus (Jonas), 7, res. Vil- DR. VAITUSH, OPT.
Freda Kaunas.
nius.
LIETUVIS
10208 Statkus,
Stasys
10224 Stefonovičius, Me(Leonas), born 1913, driver, čys (Antanas), 19, vvorker.
res. Linksmadvaris Kaunas.
10225 Stefonovičienė, Ma10209
Statkienė,
Angelė,
rija
(Ane.ė), 31, housevvife.
I
32, housevvife, res. Kaunas.
10226 Steikunas, Alfredas Mano 20 metų praktikavimo*
10210 Statkutė,
Auksė (Mykolas), 15, student, res.
Jūsų garantavimas
l Optometrically Akių Specialistas
(Vytas), 3.
Kaščiukiškis
Zasiliai.
10927
^tpiknnną
Kavvs i Palengvina akių įtempimą, kuris
10211 Statkutė, Irena (Vy
UUZz. < oteiKUnas, Kazys estį priežastimi galvos skaudėjimo,
tas), 9.
(Kazys) born 1903, agrono- i svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitai10212,
Staugaitis,
Justimist,
res. Joniškėlis.
,
i
i
.aaaa
, so trumparegystę ir
toliregystę.
nas, born 1903, employee,
10228 Steikunas, Kazys, prirengia teisingai akinius. Visuores. Ėišiškė Vilnius.
75, farmer, res. Balninkai. 'se atsitikimuose egzaminavimas da10213 Staugaitis, (Justi10229 Steikunas, Mykolas H^sfas^laldas^SpeSilė^tSa’at
nas), 2.
(Jonas), 59, employee, res. kreipiama į mokyklos vaikus.
10214 Staugaitis, Vytau- Kaščiukiškis Zasiliai.
i valandos: *nJo nF^JuTiki' 8 v.
tas (Justinas), 13, student.
10230 Steikunienė, Anelė vak. Seredomis nuo pietų, o Ne10215 Staugaitis, Romu- (Pranas), 45, farmer.
Daugeiy^iStiktaį Ikys^atitaboaldas (Justinas), 17, student
10231
Steikunienė-Lapi- mos be akinių. Kainos pigiau kaip
pirma.
10216 Staugaitienė-Bašky naitė, Emilija (Juozas), 44,
4712
South
Ashland Av.
lė, Emilija, (Jokūbas), 40, farmer, res. Balninkai.
Phone YARDS 1373
housevvife.
10232 Steikunaitė, Danutė
10217 Stavskaitė, Vanda
(Zigmas), 21, res. Vilnius.

10101 Stanialavskis, Leo10139 Stankevičius, Simas
you tell him.
nas (Stasys), 51, employee, (Simas), 25, emp.oyee, res.
it iss BONDS
res. Vilnius.
A. Panemune.
10102 Stanislovičienė, Ma
10140 Stank^v.e.us, Ta
“t BUNDS!
rijona, 38, businessvvoman, das (Juozas), 9, res. Vilnius
res. Marijampolė.
10141 StankiVičius, Vy
10103 Stanišauskas, Jo tautas (Vincas), 10, stu
kūbas (Antanas), 48, prote dent, res. Zuikinė A. Panessor, res. Borunai Grinkiš- munė Kaunas.
kis.
Į 10142 Stankevičius, Vy10104
Stan.šauskienė, tautas, 11, res. Dambrava
Ona, (Antanas), 43, house- Jankai.
wife, res. Dotnuva.
' 10143 Stankevičius, Zeno10105 Staniškienė, Elena nas, 5.
(Juozas), 30, teacher, res.! 10144 Stankevičiūtė, MaVenčiunai Alovė.
pija (Antanas), 2, res. Lau10106 Staniškis, Kazys kupėnai Graž.škiai.
(Jurgis), 38, teacher.
Į
10145 Stankevičiūtė, Ane- :
10107 Staniškis, Keistu- lė (Jonas), 21, vvorker, res. i
tis (Kazys), 7.
Marijampo.ė.
10108 Staniškis, Vytautas
10146 Stankevičiūtė, Sta(Kazys), 6.
i sė (Kostas), 16, vvorker, res.
10109 Staniulienė, Jadvy- Į Šiauliai.
ga, 59, housevvife, res. Kau-i 10147 Stankienė, Agnietė,
nas.
40, employee, res. Vilnius.
Tlie above cartoon poster, especially drawn to promote the sale
10110 Staniulienė-Vizgir- 10148 Stankienė, Stasė :
of War Bonds and Stamps, will soon be seen tlirougliout tlie United
States. It is one of four nevv posters stressing new themes in the
daitė, Petrė, 30, employee, I (Boleslovas), 60, hcuseCWar
Bond campaign.
U. S. Treasury Dept.
res. Vilnius.
wife, res. Šiauliai.
W8S 191A
Ur—28959-I
10111 Staniunas, Dona10149 Stankūnas, Juozas
tas, born 1905, teacher, res. I (Jurgis), 42, employee, re3.
Stasiulevičienė, tanina (Petras), 42, houseOnuškis Trakai.
Jurbarkas.
! 10176
vvife, res. Šiauliai Dainai. į IAKTU VIS DAKTARAS
10112 Staniunaitė, Regina
10150 Stankūnas, Juozas Ona, 32, res. Kalvarija.
10177
Stasiulevičius,
Gin

10199 Stašys, Konstanti- i
(Donatas), 6.
(Juozas), 30, forester, res.
OPTOMETRISTAS
tautas (Juozas), 7.
nas (Antanas), born 1888,
10113 Staniunaitė, Danutė Mentrakis Igliškėliai.
Pritaikina akiniu*
10178
Stasiulevičiūtė,
Ro

major,
res.
Vilnius.
(Donatas), 4.
10151 Stankūnas, Algira t sak o mingai ut Į
10200 Stašienė, Zuzana,
prieinamą kainą
10114 Staniunienė, Karoli das (Vladas), born 1920, žytė (Juozas), 8 student.
10179
Stasiulienė-Luobiky
(Adolfas),
born
1887,
house
na (Mykolas), 30, farmer. student, res. Kaunas.
JOS F. BUDRIK
10115 Stankevičienė, Jad10152 Stankunaas, Vladas tė, Ona (Jonas), 35, teacher vvife.
10180
Stasiulienė,
Izabelė,
10201
Statinis, Vladas
KRAUTUVĖJE
vyga, 32, res. Vilnius.
' (Antanas), born 1887, em32,
housevvife,
res.
Vikleriš(Antanas),
29,
tradesman,
10116 Stankevičienė, Kot- ployee.
3241 So. Halsted St.
res. Gervėčiai Vilnius.
ryna, 50, farmer, res. Dam- i 10153 Stankūnas, Domas kiai Papilė.
10181 Stasiulis, Adomas
Telefonas:
bravas Jankai.
(Justas), born 1908, emplo(Adomas),
40,
farmer.
10117 Stankevičienė, Ja- yee, res. Kaunas.
Calumet 4591
10182 Stasiulytė, Teresė
nina (Juozas), 43, res. Vii10154 Stankūnas, Antanas
Būkit Malonūs
DEL RADIO PATAISYMO
nius (with 3 childien).
(Jonas), 35, farmer, res. (Adomas), 11, student.
10183
Stasiulytė,
Irena
PASAUKITE:
SAVO AKIMS!
10118 Stankevičienė, Sta- Į Kybartai Laučkainis.
Tik viena pora akių visam gy
(Adomas),
7,
student.
VARDS SOXK
nislava (Juozas), 39, emplo-1 10155 Stankūnaitė, Irena
venimui.
Saugokite jas. leisdami
10184 Stasiulionienė, Ane išegzaminuoti j;is moderniškiausia
yee.
Į (Vladas), bcrn 1922, res.
rftg^Jimo mokslas
lė, 66, farmer, res. Jūžintai metodą, kuria
gali suteikti.
10119 Stankevičienė, Alek | Kaunas.
35 METAI PATYRIMO
DR. G. SERNER
sandra, 45, res. Panevėžys. Į 10156 Stankūnienė, Ona Kubiliškiai.
pririnkime akinių, kurte pašalina
10185
Stasiulionis,
Kazys
vt-a
akių
(tempimą.
..
10120 Stankevičienė, Ma- (Juozas), born 1903, houseLIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
(Jonas), 58, farmer.
rija, 28, res. Gudeliai Mari- wife.
zo men
25
metų patyrimas
10186 Stasiulionis, Jonas Dr. John J. Smetana
jampolė.
i 10157 Stankūnienė, Juzė
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
10121 Stankevičienė, Ma- (Juozas),
65, housevvife, (Kazys), 12, student.
Kreivas Akis
j 10187 Stasiulionytė, Ele
OITO M ETIUSTAI
rija, 32, teacher, res. Lan- res. Jurbarkas.
Ištaiso.
1801 So. Ashland Avenue
kupėnai Grašiškiai.
10158 Stankunavičius, Ka na (Kazys), 19, student.
Kampas
18-toa
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
10188 Stasiulionytė, Biru- Telefonas: CANAL 0523, OhJcagt
10122 Stankevičius, Anta- Zys (Stasys), 50, farmer,
3401 SO. HALSTED ST.
OFISO VALANDOS:
nas (Matas), 34, teacher.
res. Dovydoniai Panoteriai. 1 tė (Kazys), 16, farmer.
kampas 34th St.
Kasdien 9:40 a. m. lkl 8:10 p. m.
10189 Stasiūnas, Povilas
Trečiad. ir šeštad. 9:40 a. m.
10123 Stankevičius, Anta
10159 Stankevičienė, Jad
Valandos
nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
iki 7:0# p. m
(Brazys),
born
1902,
far

nas (Antanas), 2.
Trečiad.
ir
Sekmad. pagal sutartį
vyga (Feliksas), 45, farmer.
mer,
res.
Deguliškė
Dauge

10124 Stankevičius, Algi 10160 Staulevičius, Bro
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
mantas (Antanas), 5.
nius (Lukas), 41, vvorker, liai.
10190
Stašenis, Julius,
10125 Stankevičius, Al res. Vilnius.
Ofiso tel. VlRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
50,
employee,
res. Kaunas.
girdas (Antanas), 5.
Reaidencijos taL: BEVerly 8244
10161 Stautiskis, Jonas,
10191 Stašenis, Algirdas
DR. A. W. PRUSIS
10126 Stankevičius, Albi 38, employee, res. Pabradė.
(Julius),
20,
student.
BR.
T.
DUNDULIS
nas (Kazys), 13, res. Jan
10162 Starasevič.us, Čes
6924 So. Westem Avė.
10192 Stašenis, Vytautas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kai Dambrava.
Chicago, UI.
lovas (Romualdas), born
(Julius), 18, student.
10127 Stankevičius, An 1914, res. Jašiūnai.
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
10193 Stašenytė, Gražina
drejus, 47, res. Panevėžys.
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
10163 Starego, Kazimie
Ofiso vai.: I—3 ir 6—8:30 P. lf nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir
10128 Stankevičius-Stan- ras (Jonas), born 1907, wor (Julius), 16, student.
Trečiadieniais pagal sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
10194 Staševskis, Vytol-___________________
kaitis, Alfonsas (Juozas), ker, res. Vilnius.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
(Franciškus),
born
6958 So,7 Talman Av^
27, employee, res. Rozali
10164 Starkienė, Uršulė, das
rais pagal sutartį.
1902,
employee,
res.
Vilnius
Rea.
Tel.
OROvehill
0617
mas.
45, housevvife, res. Kaunas.
10195 Stasionis
Petras Office teL HEMIock 4848
Tel. CANaI 6122
10129 Stankevičius, Bene-, 10165 Starkienė-Kačarau(Bronius),
born
1911,
em

diktas (Povilas), 47, wor-;skaįtė, Agnietė
(Jonas),
DR. J. J. SIMONAITIS DR. S. BIEŽIS
ker, res. Vilnius.
'born 1903, employee, res. ployee, res. Šiauliai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10196 Stašionienė, Valeri GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10130 Stankevičius, Domi Vilnius.
ja,
born
1912,
employee.
Vai.:
2-4
ir
7
—
8
vak.
2201 West Certnak Rd.
nikas, 32, teacher, res. Gu-J 10166 Starkus, Zigmas,
Ketvirtad. ir Nedčliomis smitaru*
10197
Staškevičius,
Anta

deliai Marijampolė.
49, employee, res. Kaunas.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
2423 West Marąuette Rd. Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
10131 Stankevičius, Edu-! 10167 Starkus, Keistutis nas, 24, res. Kaunas.
10198 Staskevičienė, Ankarais ofisas uždarytas.
ardas (Vincas), 8, student, Į (Zigmas), 14, student, res.
REZIDENCIJA:
res. Zuikinė Kaunas A. Pa- Kaunas.
DR. STRIKOL’IS
3241
West 66th Place
nemune.
10168
Starkutė, Sigita
PHYSIOIAN AND SURGEON
TeL
RHPublic 7868
10132 Stankevičius, Hen- (Zigmas), 7.
4645 So. Ashland Avenue
DR. SELMA SODEIKA.
TeL CANaI 0267
rikas (Andrius), 18, res.! 10169 St3sevič:us, CesloOFISO VALANDOS:
Rea. tel.: PROspect 6659
Panevėžys.
|vss
(Romualdas),
born
o. a
Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak
10133 Stankevičius, Gedi- j 1914, student, res. Jašiūnai,
Nedėliomia pagal autartį.
DR. P. Z. ZALATORIS
AKIS IŠTIRINEJA
minas (Antanas), 3, rea.
10170 Stasevičius, Petras
Office tsL YARda 4787
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AKINIUS PRITAIKINA Namų tel. PROspect 1930
Laukupėnai Gražiškiai.
į (Feliksas), born 1918, far1821 So. Halsted Street
10134 Stankevič.us, Ka- mcr, res. Karkašiškė PabraTeL YARda 6921.
Ofise randasi kiti pataisymo
Rea.: KENirood 6107.
zys (Pranas), 50, farmer, dė.
metodų (rengimai akims, ku
Residencija: 6600 8o. Artesian Avė
res. Dambrava Jankai.
10171 Stasionytė, Leoka rioms akinių pagelba neužtenka.
11 v. ryto iki 3 popie*
DR. A. J. BERTASH VALANDOS:
* iki 0 vai. vakare.
10135 Stanevičius, Kazi dija (Vincas), born 1923,
VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mieras, born 1905, emplo farmer, res. Stučaja Runia. Nuo 10 iki 5 vai kas dieną
Antradienio
ir
ketvirtadienio
yee, res. Kaunas.
Ofiao vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8 .-30 Tel.: HEMLOCK 2061
10172 Stasiukonienė, 60,
vakarais.
756 We«t 35fh Street
10136 Stankevičius, Pra housetvife, res. Sirpteliai
137
No.
Marion
Street
DR. JOSEPH KELLA
nas, 30, res. Marijampolė. Žeimiai.
Oak Park, Illinois
10137 Stankevičius, Sta
Kur kas yra geriau turėti
10173 Stasiukonis, Kazys
DANTISTAS
(Prie kampo Lake St)
sys (Juozas), 34, vvorker, (Stasys), 31, tradesman.
išmint), negu auksą.
6558 So. Western Avė.
res. Vilnius.
Telephone: — EUCLID 906.
10174 Stasiukonis, Stasys
Kas
bus
ištvermingas
iki
— REZIDENCIJA —
OFISO VALANDOS:
10138 Stankevičius, Sau (Petras), 70, farmer.
galui, tas bas išgelbėtas. Kaadlen nuo S:00 vai. ryto Iki 9:#o
1441 So. ROth Avė.. Cicero, HI
lius (Antanas), 3, res. Gra
10175 Stasiukonis, Jonas
Tel.: Cicero 7681
vai. vak.: trečiadlenlala nuo
(Mat. 10, 22).
žiškiai.
(Stasys), 27, employee.
Mfa vto IU mu nt

LIETUVIAI

DR. P, ATKOciŪNAS
DANTISTAS

j 446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.

DAKTARAI

TeL YARda 8146

DR. V. A.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.
TeL OANal 6969

DR. F. C. VVINSKUNAS DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
Ofiso teL CANaI 2346
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9
Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Fairfield Avenue
Res. tet: HEMIock 3160
Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Ofisas ir Rezidenoija:

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS
Nuo 7 Ud 8:30 vaL vakarais
ANTRAS OFISAS

2017 So. VVestern Avė.

DANTISTAS

TeL CANaI 7171
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vaL kasdien

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Tel................ VIRglnia 1886

arti 47th Street
vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Seredoj pagal sutartį.

DR. AL. RAČKUS

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

6757 So. Western Avė.

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

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 Ud 9
Nedėliomia pagal autartį

DR. CHARIES SEGAL

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St

GYDYTOJAS B CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe hiboe)
TeL MIDiray 2880

Chicago, B

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
Sekmadiesiaia taipgi pagal autartį. vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va), vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
Ree. telefonaa SEEiey 0434.

f

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

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS B OHIRUROAB

4631 So. Ashland Avenue

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct

Ofiso Tel.: Yards 0994
Res. Tel.: Kenwood 4300
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare,
VALANDO8
ir pagal sutartį.
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Res. 1625 So. 50th Avenue Nedėliomis
nuo 10 iki 12 vai. dieną
Tel. Cicero 1484
OFISO VALANDOS:

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

IV (11 K

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

/A//v/

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare
Taipgi pagal Rntartį.

Ofiao telefonaa PROspect 6737
W»mn telefonas VTRainia 9411

STUI) I n

1945 Wps» 35"' Street
S t //t 4 7

ADVAM FD Pilnio' H Kili)
4 oU tsT P<H«1BI I PR|< k >
IMIriSF | VFAVFTTF ”*|i

Rez. Tel. LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Jeigu Neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868
VALANDOS:
Nur 2 Iki 4 lr nuo 6 Ud 8:30 vak.
Trečiadieniais nuo 2 tn 4 popiet
NediUomis Pa«U

Žmogus — lai noras, ieš
kąs perlų karčioj gyvenimo
jūroj. Ar ras perlų? — klau
simas; bet kad kartaus van
denio ligi sočiai prisigers
— tai negalima abejoti.
Olandų priežodis

Darbai parodo meilės jė
gą. (Goethel.

»11 n 11

1

b

Penktadienis, liepos S, 1942

CLĄSSIFIED

Budriko programa
sekmadienį, 9 vai.
vakare iš WCFL

Lietuvos tremtinių
Rusijon vardai
(Atkelta iš 2 pusi.)
10236 Steikunaitė, Graži
na (Jonas), 12, student.
10237 Steikunaitė, Laimu
tė (Jonas), 15.
10238 Steikunaitė, Birutė
(Jonas), 2.
10239 Stelmokas, Juozas
(Juozas), 37, vvorker, res.
Padurpynė Pilviškiai.
CUrtuiu" Acme teiephotaa
10240
Stempkauskienė,
Ašies šarvuotosiospajėgos, kurios veržiasi Aleksandrijos link, Egipte (juoda rodyk
Zofija (Simanas), 62, far
mer, re3. Levainiai Širvintai lė), sukelia pavojų Suezo kanalui. Sakoma, kad britai tą kanalą apardysią ir užblokuo
10241 Stepanauskas, Juo sią, jei nebus galima jo apginti. Netekus Aleksandrijos miesto britams būtų didelis
zas (Jonas), born 1908, smūgis Viduriniuose Rytuose. Tikimasi kaip miestą taip ir kanalą apginti.
lawyer, res. Marijampolė.
10242 Steponov’as, Vosy Sakai Pasvalys.
lius, 60, med. doctor, res.
10261 Steponavičius, Ka AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. VARGONININKŲ
Alytus.
zys, 74, farmer, res. Vaškai
SĄJUNGOS KONFERENCIJA
10243 Steponovienė, Euge Biržai.
nija, 48, dentist.
10262 Steponavičius, Ju Įvyks antradienį, liepos 14 bus ir dabartinis nepapras
10244 Steponavaitė, Liud lius (Julius), 3, res. Sakai d. “Amerikos” redakcijos tas karo laikotarpis sukūrė
mila (Vosylius), 19.
Saločiai.
patalpose, 222 So. 9th Str., daugybę naujų reikalų, todėl
10245 Steponovaitė, Tat
10263 Steponavičius, Ju Brooklyn, N. Y. Pradžia ly šis bendras pasitarimas yra
jana (Vosylius), 11.
lius (Kazys), 40, farmer.
būtinas.
10246 Steponaitis, Vincas,
10264 Steponavičius, Pra giai 1 vai. popiet.
62, farmer, res. Marijampolė nas (Julius), 4.
Tad visus, kuriems rūpi
Į šį labai svarbų posėdį
Pentupiai.
10265 Steponavičius, Pra nuoširdžiai kviečiu atvykti organizacijos bei “Muzikos
10247 Steponaitis, Vincas nas (Jonas), born 1915, dri
visus centro valdybos na Žinių” ir chorų ateities ge
(Vincas), 27, farmer, res. i ver, res. Vilnius.
Sasnava Marijampolė.
10266 Steponavičius, Teo rius, garbės redaktorius, aps rovė, prašau šiame tikrai ne
10248 Steponaitis, Juozas doras (Julius), farmer, res. kričių pirmininkus, raštinin paprastame sus i r i n k i m e
(Vincas), 31, farmer, res. Sakai Pasvalys.
kus ir pavienius “Muzikos skaitlingai dalyvauti.
Pentupiai Marijampolė.
10267 Steponavičius, Da Žinių” bičiulius.
Aleksandras J. Aleksis,
10249 Stepoonaitis, Anta nielius, 85, farmer, res. DoALRKVS" centto pirm.
Kadangi šį metą seimo ne
nas (Petras), 32, res. Kau vainiškiai Pakruojus.
nas.
10268 Steponavičius, Juo
10296 Stibrytė,
Vanda
10285 Steponėnas, Vytau
10250 Steponaitienė, Elzė zas (Jonas), 46, farmer.
(Motiejus), 58, farmer, res.
10269 Steponavičius, Al tas (Klemensas), born 1914, (Vincas), 13, student.
10297
Stibrytė, Jūratė
Pentupiai.
fonsas (Jonas), 30, farmer, farmer, res. Jokeliai.
10286 Steponėnas, Ipoli (Jonas), 2 months old, res.
10251 Steponaitytė, Adelė res. Dovainiai (vvith family)
tas
(Salvas), born 1909, far Šilalė
(Vincas), 22, farmer.
10270 Steponavičienė, Te
10298 Stibrytė,
Nijolė
mer,
res. Lazdinėliai Adu
10252 Steponavičius, My ofilė (Vincas), 36, farmer,
(Jonas), 2, months old, res.
kolas (Mykolas), 38, teach res. Šokai Biržai.
tiškis.
Šilalė.
10287
Stepšys,
Juozas
er, res. Daujėnai Pasvalys.
10271 Steponavičienė, Ka
10299 Stibrienė, Angele
10253 Steponavičius, An zė, (Zigmas), 41, farmer, (Adomas), 25, student, res.
(Antanas), 29, housevvife.
tanas (Mykolas), 2.
Kaunas.
res. Dotnuva.
10300 Stibrienė, Marija,
10254 Steponavičius, An
10288
Steupkovskis,
Vikto
10272 Steponavičienė, Ele
tanas (Karolis), 20, farmer, na, 60, res. Rozalinas Pane ras (Eduardas), 43, soldier, 38, res. Tauragė.
1078 Steponavičiūtė, Sofi
res. Mičiunai Gervėčiai.
res. Vilnius.
vėžys.
ja
(Antanas), ), 25, worker,
10255 Steponavičius, Ba
10289 Stychovskaitė, Teo
10273 Steponavičienė, Ele
lys (Kazys), 23, farmer.
na, 80, farmer, res. Dovai- dora (Teodoras), born 1910, res. Kelmečiai Pažaislis.
1079 Steponavičiūtė, Eu
10256 Steponavičius, Adol niškiai Pakruojus.
employee.
fas (Jurgis), 29, farmer.
genija
(Juozas), 14, student,
10290 Stikliorius, Jurgis
10274
Steponavičienė, Ona
10257 Steponavičius, Vi
(Jokūbas), born 1908, lec res. Kaunas.
10280 Steponavičiūtė, Al
lius (Antanas), 30, emplo (Julius), 89, farmer, res. tor, res. A. Panemunė Kau
Voberiškiai
Širvintai.
dona (Kazys), 26, farmer,
yee, res. šilingiškiai Pane
nas.
10275 Steponavičienė, Va
munė.
10291 Stiklius, Jonas-Vy- res. Vaškai.
10281 Steponavičiūtė, Da
10258 Steponavičius, Zig lerija (Mykolas), 32, teach tautas (Antanas), 24, trade
er,
res.
Daujėnai
Pasvalys.
mas (Boleslovas), 20, stu
sman, res. Dvarciškiai Ki nutė (Mykolas), 5, res. Dau
10276 Steponavičiūtė, Ele duliai.
dent, res. Dotnuva Kėdainiai
jenai Pasvalys.
10259 Steponavičius, Zig na (Jonas), 45, farmer, res.
10282 Steponėnas, Kostas
10292 Stibrys, Jonas (My
Dovainiškiai.
mas (Stasys), 21, Dotnuva
kolas), 30, employee, res. (Matas), 54, employee, res.
10277 Steponavičiūtė, Bro Šilalė.
Kretinga.
Telšiai.
10260 Steponavičius, Ka nė (Matas), 28, teacher, res.
10283 Steponėnas, Edvar
10293 Stibrys,
Vincas
zys (Julius), farmer,
res. > Biržai.
(Juozas), 42, lawyer, res. das (Leonas), born 1919, sol
dier, res. Jokeliai Adutiškis
Tauragė.
10284 Steponėnas, Pra
10294 Stibrys, Arkadijus
nas
(Juozas), 20, farmer,
(Vincas), 16, student.
10295 Stibrys,
Zigmas res Eimuniai Adutiškis.
(Bus daugiau).
(Vincas),
4.
(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST
MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

OPERATORIAI ir SET UP VYRAI
prie Acme mašinų. Gera užmokes
tis: dienomis ir naktimis shiftai.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

PERFECTION SCREVV PRODUCTS
1500 VVest lot h Street

“DRAUGAS” IIEI.P VVANTED
Šį sekmadienį, liepos 5 d.
ADVERTISING DEPARTMENT
nuo 9 vakaro iš didžiulės
127 No. Dearlkim Street
Tel.: RANdoLoh 0488-9480
WCFL radio stoties, 1000 k.,
bus puikus radio programas,
HELP WANTF.I) — VYRAI
kurį pateikia Jos. F. Budriko VYRAI IR MOTERYS reikalingos.
Kiinšėjai. Gera. užmokestis Ir
radio ir rakandų krautuvės, Dešrų
pastovūs darbai. Atsišaukite prie
VVilliams:
3241 ir 3409 S. Halsted St., Mr. 1018
WHhT 37TH STREET
Chicagoje. Programoj daly
vauja žymūs artistai, solis TOOL MAKERS
PATYRUSIEJI PRIE LATHES, MIELINO
tė Jadvyga Gricaitė ir kiti. MACHINES IR MAŠINŲ PATAISYMO
DARBŲ. TAIPOGI MUMS REIKIA —
Didžiulis radio orkestras suDIE DRAFTSMAN
grieš specialiai parinktas GERI PRIE MACHINE TOOL DARBŲ.
GIMIMO nr PILIETYBfiS
liaudies melodijas. Kurie | REIKALAUJAM
ĮRODYMUS. PAŠALKITE VIRGINIA 2313
mėgstate gražias dainas ii | TIKTAI DARBO DIENOMIS.
gerą muziką būtinai pasi i
FILE
C U T T E R S
Patyrę prie “recut” pielyčlų; pa
klausykite šios programos. stovūs
darbai dirbant 58 valandas j
Turi mokėti kaip ištekinti
Kita Budriko leidžiama pro savaitę.
ir išaštrinti savo kaltus. Kreipkitės
grama būna kas ketvirtadie prie: ACME FILE & RASP CO..
1 452(1 Fulton Street.
nį iš WHFC mažesnės sto
AND DIE MAKERS ir FIRST
ties nuo 7 iki 8 vai. vakaro. TOOL
CLASS MAŠINISTAI reikalingi dirb
ti prie geos rūšies arčių Defense
Klausykitės jų.
D. darbų.
Maloni vieta dirbti, gera

užmoki «tis.

Atsišaukite

ADS

HELP VVANTED — MOTERYS
SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO
RES, reikalingos. Aukščiausias už
mokestis mokama. Atsišaukite prie:
GAIL MFG. CO.. 228 N. Clinton St.
PANCAKŲ
TAISYTOJOS
VITOS ir RANKOMIS PATYRUSIOS.
Paitovūs darbai, gera p'Oga. Atsi
šaukite } Emplovment Ofisų, ant 3
aukšto. MARSHALL FIELD & CO.

MERROVV ir SINGLE
NEEDLE
MAŠINŲ
OPERATORES, reikalin
gos. Pastovūs darbai, gera užmo
kėjais. Atsišaukite prie —
1215 VVEST GRAND AVENUE

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING WORKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Frce Catalogue”
kainavimo surašo.
Prisiųskite piūklus paštu “parcel
post.”
28 NO. LOOMIS STREET
TEL. MONroe 1307

PARDAVIMUI

prie —

PARDAVIMUI KRAUTUVE
1
Randasi
geroj vietoj, netoli McKinley
STA R ET JKVVELRY CO.
Park. Labai geri įrengimai. Pardavi
013 VVest Van Buren Street
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. VValter Nutow. 2200 VV. 37th St.,
AUTOMATIC SCREW MACHINE O- Chicago, IIL. tel. LAFayette 0098.
PERATORIAI ir SET-UP VYRAI,
reikalingi
prie Davenpo.rt mašinų.
ANT RENDOS
Atsišaukite prie:

KAIRO, liepos 2d.—Egip
to vyriausybė paskelbė, jog
nuo šiol policiojs sargybą
prie svarbesniųjų tiltų, tven
kinių, telefono stočių ir kitų
strateginių vietų pakeitė ka
riuomenės sargyba.
Visi asmenys, kurie yra
bausti kadi nors už krimi
nalinius nusikaltimus, visuo
menės saugumo sumetimais,
areštuoti. Sustiprinta orlai
vių atakos apsauga.

REIKALINGI GERI IR PATYRĘ
CAMPBELL MACHINE OPERATO
RIAI. Gera užmokestis, pastovūs
darbai. Atsišaukite prie:

nai Ištaisytas, prie mažos šeimos. At
sišaukite po antrašu: 0810 S. VVASHTENAVV AVE., ar telefonuokite —
HEMlock 5210.

CHAKI.ES F. CLARK, INC.,
1403 VVest Congress

RENDUOJASr NAUJAS 4 KAMB.
Į FLETAS. Šilto vandens apšildomas,
šilto vandens yra kasdien. Naujos
DEŠRŲ VIKRIAS IR RŪKYTOJAS mados gesinis pečius, elektrikinjs
šaldytuvas ir visi kiti pnankumai.
reikalingas. Patyrusis. Pa tovus dar
bas, gera užmokestis. SLOTKOVVSKI Itenda nebrangi. Randasi po antrašu:
10721 S. INDIANA AVE.
SAUSAGE CO., 2021 VV. 18tli St.

NULIŪDIMO

TO RELEASE FLOVV OF

VALANDOJE

LIVER BILE
Get a bottl* of Kraschen Saltg tonight.
Half an hour before breakfast, take as much
as wlll He on a filme ln a glass of water (hot
or cold) or ln your mornlng cup of tea or
coffee and keep this up for 30 days. Kruscben
taken tbls way helps relleve such symptoms
as siek beadaches. bowel slugglshness and
so-called bllloua indlgestion when due to Insnfflctent flow of bile from the gall-btadder.
You can get Kruscben, a famous Engllsb
formula made ln tbe U. 8. A.. at any drug
■tore. You mušt be satisHed or money back.

»

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

«

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

♦> JŪSŲ 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.
cheese
food thafs digestible

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

as milk ifselfI

PRUZIN FUNERAL HOME

SPREADS! SLICESI TOASTSI
~ MELTS PERFECTLYl *

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
Si firma vlrS 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected

Anywhere

JOHN F. EUDEIKIS

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinction.

LaiMi Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

AMBUEANCB Dieną Ir NaktĮ

Member of the Lithuanian Chtmbrr of Commerce.

MODERNI Išvidini PARODA:
4535 W. VVashington Blvd.

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:

5919 South Troy St.
Tel. REPubllc 4298

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

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 VVest 46th Street

3307 Lltnanlca Avenne

Tel. YARds 0781-0782

Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI

MAŽEIKA

Ir

EVANAUSKAS

2314 VVest 23rd Place

3319 Lltnanlca Avenne

Tel. CANaI 2515

Tel. YARda 1138-1139

42-44 Eaat 1081 h Street

LEONARD F. BUKAUSKAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. PULlman 1270

10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

I. J. ZOLP

4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE
Tel. LAFayette 0727

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

3354 South Halsted Ttreet
Skyrius: 710 VVest 18th Street

Visi

telefonai:

YARds 1419

Tel. PULlman 9661

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornia Avenne
Tel. LAFayette 3572
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Egipto gyventojai perdaug neutralūs
Kada dabar Egipte yra rimta padėtis, tai daugelis
amerikiečių klausia, ar negalėtų būti Egiptas išgel
bėtas, jei būtų atidarytas antras frontas vakaruose.
Kiti mano, kad antras frontas vakaruose bus atida
rytas, kai bus labiau sustiprinti viduriniai rytai. O
treti klausia, ką gi darys Egipto gyventojai, kada prie
šas įsiveržė į jų žemę.
Dėl antrojo fronto tiek galime pasakyti, kad antro
jo fronto vakaruose atidarymas yra karo vadų kompe
tencijoje. Jie yra toje srityje specialistai, todėl gerai
žino kada ir kur reikės atidaryti antras frontas, kad
Hitlerio jėgos būtų suskaldytos ir ištrauktos iš rezervų.
Mes galime tik tiek pasakyti, kad maršalui Rommel
Egipte sekasi, nes gerai buvo pasiruošta karo ofensyvai. Reikia manyti, kad prie Rommel karo pasise
kimų Egipte gerokai prisideda ir vietos gyventojai sa
vo neutralumu. Egipto gyventojai tik žiūri kaip prie
šas veržiasi į jų kraštą, bet beveik jokių sabotažų
priešui nedaro, kad padėjus britų armijai. Britai ga
lingai kovoja su priešu, o Egipto gyventojai tėra tik
stebėtojų rolėje, tarsi nežinotų, kad toks jų neutra
lumas priešo atžvilgiu neša jiems baisias pasėkas.

Jei Egipto gyventojai daugiau padėtų savo ir britų
Po didelių kovų ir galingo ryžto, 1776 metais, liepos kariuomenei kovoje su priešu, keldami sabotažus ir
4 dieną, trylika Amerikos kolonijų paskelbė nepriklau veikdami priešo užnugary, tai Egipte būtų kitoks karo
somybės aktą. Tas aktas buvo kolonistų gairė, prive- vaizdas ir Rommel kariai nugalėtu taip sparčiai žengti
dusi juos prie galutino laimėjimo. Ir liepos 4 diena pirmyn.
tapo laisvės ir nepriklausomybės švente. Nuo to laiko
Sunku pasakyti, ar Aleksandrija ir Suezo kanalas
Amerika pradėjo augti, stiprėti ir išaugo į stipriausią
ir galingiausią pasauly laisvės ir žmoniškumo tvirto bus išgelbėtas, sunku pasakyti, ar tai galėtų išgelbėti
antras frontas, bet daugelis mano, kad Egipto reika
vę.
lai
pagreitins antrojo fronto atidarymą, kad naciai ne
Nerasi pasauly nė vienos šalies, kaip Jungtinės Amerikos Valstybės, kur taip gražiai suderintas laisvės galėtų daryti stiprų spaudimą Rusijoje, kad iš ten
naciai būtų priversti atitraukti dideles jėgas kitur.
supratimas su autoriteto reikalais.
Nerasi pasauly šalies, kur būtų tiek sąžinės, spau
Britai kovoja energingai ir daro viską, kad išgelbė
dos ir draugijų laisvės, kaip Amerikoje. Amerika yra tų Suezo kanalą.
tikrojo žm-oniškumo šalis, kur žmogus yra laikomas
žmogumi, o ne kokiu tai daiktu ar įrankiu, kaip kad
yra diktatūriniuose rėžimuose, kur težinomas diktato
rių šėlimas ir kaprizai, o žmogus tik vergas. Kur lais Kodėl naciai veržiasi prie Kaukazo
vė yra laikoma buržuaziniu prietaru.
Pranešama, kad ties Kerčio sąsiauriu naciai yra tik
Mes gerai žinome, kad atimti iš žmogaus laisvę, tai
reiškia užmušti jame žmoniškumą. Pasikėsinti į žmo už 120 mailių nuo žibalo šaltinių. Bet svarbiausi žiba
lo šaltiniai yra ties Grozny. čia yra geriausias žibalas,
gaus laisvę — yra pasikėsinimas užmušti žmogų.
Šiandien diktatoriai pasikėsino į žmogų, jie nori vi kuris yra gaunamas Rusijoje. Šalia to, yra dar vienas
sai jį pavergti. Dabar vyksta karas tarp laisvės ir ver patogumas — čia žibalas randasi negiliai. Jei rusams
gijos ir Jungtinės Amerikos Valstybės vadovauja lais tektų pasitraukti ir jie sunaikintų žibalo įrengimus,
vės kovose prieš vergijos nešėjus ir žmogaus teisių ir tai naciams būtų nesunku išgręžti naujus žibalo šuli
nius. 1937 metais iš tų žibalo šaltinių gauta 3,000,000
pareigų uzurpatorius.
tonų žibalo. Apskaičiuojama, kad tame požeminiame
Dabartinis karas vyksta už žmonių teises ir parei
prūde dar yra 174,000,000 tonų
žibalo.
•
gas, taigi ir už kiekvieno iš mūsų gyvybinius intere
Naciai stokoja žibalo, o jo karo mašinai labai rei
sus — laisvę ir tikrąjį žmoniškumą. Todėl liepos 4
diena teparagina mus daugiau aukotis, kad Amerika kia, todėl jie taip atkakliai ir veržiasi prie Kaukazo.
laimėtų ir šią garbingą kovą — mūsų kovą. Atsimin
kime, kad daug geriau mirti laisvam, negu vegetuoti
ir tūnoti negarbingoj priešo vergijoje, nes tai yra dva
sine mirtis, kuri už viską yra baisiausia.
Lietuvių Diena Marianapoly
Mes norime, mes galime, mes privalome būti laisvi.
Liepos 4 dieną Marianapoly įvyksta N. Anglijos lie
Mes nekenčiam vergijos, mes nenorime, kad kiti būtų
pavergti, todėl mes tvirtai pasiryžtame liepos 4 dieną, tuvių diena su įvairiausia programa. Į šias iškilmes
kad taip dirbsime, taip aukosimės šio krašto reika laukiama atvykstant daug žmonių.
lams, kad garbingai plevėsuotų Jungtinių Amerikos
Marianapoly lietuvių dienoje pasakys svarbią kalbą
Valstybių Laisvės ir Nepriklausomybės vėliava ir tri pulk. K. Grinius, Lietuvių Tautinės Tarybos pirminin
umfuotų visame pasauly laisvė ir tikras žmoniškumas. kas.

“Draugas” 1917 m., liepos 3
Lietuviai gyvai sielojasi
Lietuvos reikalais.... Prieš
dvidešimt penkerius metus,
kai vyko Did. Karas, lietu
vių tremtinių Rusijoje buvo
apie 200,000, jų tarpe nema
žas skaičius inteligentų. Vi
si lietuviai tremtiniai rūpi
nasi, kad Lietuva būtų Lais
va ir nepriklausoma, kad jie
galėtų grįžti į savo tėviškę.
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Lietuviai tremtiniai turi
mokyklas... Lietuviai, ku
rie Didžiajam Karui užėjus,
turėjo apleisti Lietuvą ir įsikurti carų Rusijoje, turi
savo mokyklas. Lietuviai ne
snaudžia. Lietuvių Draugi
jos nukentėjusiems nuo ka
ro šelpti centro komitetas
nutarė, kad lietuvių tremti
nių mokyklose visi dalykai
būtų dėstomi lietuvių kalba,
o rusų kalba pasiliktų kaip
atskiras mokslo dalykas.
Liaudies švietimo komisija
irgi nutarė, kad tremtinių
liaudies mokyklos būtų vi
sai sulietuvintos.

caga taps aviacijos pramonės centru.

širdžius katalikus.

Paprastai, tavorščiai, sa
koma, kad šiluma kaulų ne
laužo. Kaulų nelaužo, ale
razumą tai paveikia. Šilu
mai užėjus daugelis gyvulių
kliedą, kiti net padunka ir
palieka pavojingi.
Šiluma kenkia ne tik gy
vuliams, ale ir kai kuriems
žmonėms, ypatingai lietu
viškiems balšavikams: vieklieda, o kiti kliedėdami ki
tų kliedėjimus į savo gazietas deda. Vadinas, ir vie
niems ir kitiems šiluma ne
kaulus, ale smegenis laužo.
Pirmiausiai smegenai lūžo
kokiam tai K. Dany lai, ku
ris Čikagos lietuviškų ruskių gazietoj šitaip kliedą.
Esą, katalikų mokslas, ku
ris skelbia, kad ant sūdnos
dienos kelsis vi3i nabašninkai, neišsipildė. Sako, jo razumas negali išnešti, kaip
supuvęs daiktas gali keltis
iš numirusių.

— Govan, man atrodo,
kad tu buvai ne saulėj, ale
kurioj nors džėloj su Bruderiu, ar kitu kokiu penktakolumnistu...
— Noser, — užprotestavo
Bukaitis. — Buvau nude
gęs, kaip indijonas. Ale kai
apleidžiant rezortą menedže
rius padavė man bilą už tą
vikeišiną, tai pažvelgęs į su
mą tiek persigandau, kad
per vieną sekundę išbalau,
kaip poperis.

Valgau aną dien Jono Su
Na, matot, jeigu ne šilu rūgusio restorane. Šalę ma
ma, jis būtų ž nojęs, jog nęs atsisėdo kitas kostiume
sūdnos dienos dar nebuvo ir ris. Už minutės atėjo dar
dėl to visi numirėliai, kad ir vienas. Pastarasis, užsisa
supuvę, dar tebguli. Ale kai kęs porciją, ir belaukdamas
ateis čėsas, tai ir pats K. pradėjo žiovauti labai išsi
Danyla, nežiūrint, kurioj žiodamas. Sėdėjęs šalę ma
vietoj bus supuvęs, kelsis, nęs sako:
kaip drūtas, iš numirusių.
Šei, mister, pamaži, pa
maži žiovauk. Atrodo, kad
Mano tavorščius Juozas mane nori praryti.
Bukaitis buvo išvažiavęs
— Nebijok, — atsakė žiodviem savaitėm vikeišino. vautojas, — aš esu tokio ti
Vakar jis grįžo namo ir pir kėjimo, kuris draudžia kiau
miausiai užsuko pas mane les valgyti.

————I
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40 žmonių nuskendo Nia
gara upėje.... Prieš 25 metus
Niagara upėje nuskendo ne
mažiau 40 žmonių, šis ne
laimingas įvykis atsitiko,
kai gatvėkaris su žmonėmis,
važiuodamas skersai garsią
Niagara upę, nušoko nno bė
gių ir įkrito į upę. šalia to,
daug žmonių ir sužeista.

Šioje lietuvių dienoje lietuviai turės progos sueiti
Socialistų riaušės Bosto
į artimesnį kontaktą su įvairių vietų lietuviais ir pa
ne..,.
Vietos socialistai su sa
Chicagoje smarkiai auga pramonė
remti Marianapolio kolegiją, kuri yra lietuvybės ir ka
vo šalininkais surengė pra
Kadangi Chicaga savo plotais labai patogi industri talikybės tvirtovė Rytuose. Palaikydami tokias įstai kalbas, atkreiptas prieš kon
gas, mes stiprėjam lietuviškoj ir katalikiškoj dvasioj,
jai, todėl karo metu ji ir buvo tam panaudota.
o kas yra geras lietuvis ir katalikas, tas yra geras greso pravestą priverstiną
Pirmaeiliai ir antraeiliai karo fabrikai užėmė didžiau
kareiviavimą. Prakalbas su
sias Chicagos apylinkes ir keičia Chicagos veidą. Chi ir amerikietis.
stabdyti ir kalbėtojus išvai
Malonu pabrėžti, kad Marianapolio kolegijos vado kyti atvyko būrys policinin
caga niekada nebuvo tokia gausi fabrikais, kaip dabar.
vybė iš gauto lietuvių dienoje pelno dešimtą procentą kų ir jūrininkų. Socialistai
Chicaga išeina į pirmaeilį pasauly industrijos centrą.
sukėlė riaušes. Kareiviams
Tiesa, ano didžiojo karo metu Chicagoje smarkiai skiria Lietuvai Gelbėti Fondui.
prisėjo riaušininkus malšin
augo industrija. Ir dabar sparčiai auga, bet tarp ano
ti. Daugelis jų sužeista. Uo
augimo ir dabartinio Chicagoje industrijos augimo yra
liausieji priverstinojo karei
kokybinis skirtumas. Pirmojo didžiojo karo metu Chi
Kodėl
naciai
persekioja
Kataliku
Bažnyčią?
viavimo priešininkai buvo
cagoj industrija pasireiškė naujų geležinkelių linijų
priversti bučiuoti šalies vė
pravedimu, plieno gamyba, pakavimo ir elektros ga
Katalikų Bažnyčia skelbia Dievo įstatymus; nevok, liavą.
mybos įrankiais.
Netikslu būtų sakyti, kad geležinkelių linijų prave- neužmušk, mylėk savo artimą, kaip pats save ir t.t
dimas būtų pasireiškęs tik karo laiku, tas buvo pra O Hitleris sako: Grobk, čiupk kas yra svetima. O ar
timo meilę Hitleris ir jo sekėjai laiko silpnumo požy
dėta jau daryti prieš karą.
miu. Hitleris išaukštino tik germanų-vokiečių rasę, o
Pirmojo Didžiojo Karo metu Chicagoje pakilo auto
kiti žmonės jam tai tik įrankis, pastumdėliai ir ver
mobilių gamyba, čia buvo gaminama automobiliams
gai, kurie turi tarnauti vokiečiams.
reikalinga medžiaga. Tiesa, Chicaga negali automobi
Katalikų Bažnyčia galingiausiai gina žmogų ir jo
lių gamyba prilygti Detroit, bet didysis karas Chicagą
iškėlė, galima sakyti, į pirmąsias automobilių dalių ir prigimtąsias teises nuo visokių uzurpatorių ir nesilanks
to diktatorių kaprizams. Štai svarbiausios priežastys
jų medžiagos gamybos vielas.
Šio karo metu Chicaga pasižymi orlaivių dalių ir mo dėlko Hitleris ir jo partija — naciai taip įžūliai ir bai
torų gamyba. Tat tenka laukti, kad po šio karo Chi siai puola Katalikų Bažnyčią, jos vadus ir gerus, nuo

pasiteirauti, kaip šiiur.'oj
laikosi mano profesoriški
kaulai. Žiūriu, ir nenoriu ti
keti. Grįžęs iš vikeišino, ale
baltas, kaip smertią
— Džio, sakau, ar gi iš
tikrųjų tu buvai išvažiavęs
vikeišinui?
—Jesery! Dvi savaites iš
buvau gražiausiam Ameri
kos rezorte, saulėj ir van
deny.

Po svietą pasidairius

It Could Happen—Only Here

Maybe you think you’re a 100percent patriot, and maybe you are,
out spend a few minutes and read
the story of Eddie Šato, 19-year-old
American, born of Japanese par
en ts at Seattle, Wash.
Some months
ago, Eddie read
about a National
Defense poster
contest
sponsored by the
Seattle chapter
of the Japanese
American Citi
zen a League.

Eddie
Ii

8.

aubmitted
D«St

three

Į

The one pietured above won flrst
prize of a $5 War Savings Štamo.
Eddie was employed as a baker’a
hclper in Seattle, būt had to nuit
so he could accompany his fatner
and his younger brother to a Japanese evacuation center at Cam p
Harmony, Puyallup, Wash.
“I can see that this is a military
necessity, and if our evacuation
will bring victory for the United
States, it is small enough sacriflce
on our part,” declared Eddie.

“I hope to be able to join the
Army, būt if I can help win the War
with my poaters. then I*U draw n
they’U lat me."
poaters. mačy

u

--------

Penktadienis, liepos 3, 1942

DRAUGAS

Krauju paraudonuos Suezo vanduo ir apylinkės smiltys...

Liepos Mėnesio

- Kaip atsirado Suezo kanalas. - Saulės kepinami, karštu smėliu
kasė 10 metų. - Naktimis kanalas puikiai apšviestas. - Kodėl veržiasi
vokiečiai prie Suezo.
didelių atsargų. Vėl reikėjo
iškasti kanalą, kuriuo atbėg
tų vanduo iš Nilo. Bekasant
kanalą teko susidurti su di
deliais sunkumais. Sakysim,
vienoje vietoje darbininkams
teko kanalą tiesiog iškasti
per smiltainio uolą, ir tai iš
kalti 90 pėdų gylio ir 200
pėdų pločio. Taip, kad ir ka
nalo statybos darbai užsitę
sė dvigubai ilgiau, negu bu
vo numatyta: jį dirbo 10 me
tų (laivams atidarė 1869 m.
Lapkr. 17 d.), o jo darbai
kaštavo 148,500,000 dolerių.

Kanalo didumas

Aistringai, su dideliu at
kaklumu vokiečiai veržiasi
artyn Suezo kanalo. Ta iš
kastoji vandens juosta yra
apie 200-300 pėdų platumo,
26 pėdos gilumo ir arti 100
mailių ilgio — nuo Port
Saido Viduržemio jūroje iki
Salezo uosto Raudonosiose
jūrose. Kanalo istorija ga
na įdomi: jau šešetą šimtų
metų prieš Kristų buvo iš
kastas kanalas iš Raudonų
jų jūrų į Nilą, bet per kelio
lika šimtmečių tas kanalas
užaugo.
Per ežerus ir dykumas

Kanalas perkerta keletą
ežerų, kuriuose dabar sūrus
Kai‘ Napoleonas su savo
jūrų vanduo su daugybe žu
armija užėmė Egiptą, jis dar
vų. Iš kanalo dabar eina ma
labiau pamatė reikalą pada
žesni kanalėliai, kuriais drė
ryti kanalą laivų susisieki
kinama apylinkės žemė. Šamui ir nuo to laiko buvo da
j lymais šio navigacijos kar.aromi
lo eina gėlo vandens kanaiškasti. Pagaliau prancūzų
las (apie 40 pėdų pločio ir
inžinierius Ferdinandas Le9 pėdų gylio), iš kurio pumsepsas gavo iš Egipto vice
pomis ir kitomis priemonėkaraliaus Said Pašos išim
mis gyventojai semiasi vantiną teisę tokį kanalą iškas
denį gėrimui. Didžiojo kana
ti. Tas darbas reikalavo mil
lo pakrantėse išaugo nemaži
žiniškų lėšų, tuo labiau, kad
miesteliai, gelžkelių linijo
anais laikais nebuvo taip to
mis sujungti su didesniais
bulų kasimo mašinų, o darbą
centrais.
trukdė sausra, vėjo nešamas
Kanalo atidarymas buvo
smėlis. Lesepaui pavyko su
daryti bendrovę, kurios pu- tikrai iškilmingas. Be Pr,->nsę akcijų paėmė Prancūzija, cūzijos valdovų čia buvo ir
ketvirtadalį Egiptas ir tik Austrijos imperatorius ir
mažą dalį Anglija.
Prūsijos princai. Vienuoli
Lesepsas pradeda darbą

Anglai greit suprato ka
nalo reikšmę ir ėmė skverb
tis į jo valdytojus. Jiems
greit pavyko iš Egipto vica-l
karaliaus nupirkti jo turi
mus 176,602 serus už 20 mi
lijonų dolerių.

kos tautų 68 laivai lapkr. 17
d. (1869 metais) įplaukė į

v.

—

....

...

kaštuos 30 milijonų dolerių.

Prie kasimo darbų pradėjo
iš visų pusių veržtis vyrai:
felatai, arabai, Nubijos gy
ventojai, negrai, graikai, Vi
duržemio jūrų salų gyven
tojai ir visokie visokiausi.
Susidarė daug papildomų
darbų: visų pirma reikėjo
iškasti 20 pėdų pločio ir 5
pėdų gylio kanalą perveži
mui darbininkų, mašinų ir
statybos medžiagos. Kada
kasimo darbai pasistūmėjo
priekin, pasirodė, kad tyru
mų krašte neįmanoma dirbti neturint geriamo vandens
V\CTS

kinti

ir net buvo

pradėta

r

gyvybinę karo arteriją

CHINEGE IHVENTEO THE ARGT BANKNOTE.
AMONO OTHfR CMINKE INVEKTIONG Ag£
GUN-POWPM,GiAGS,eROue,PAPER. AKO
PC.INTING.

$69.50
5-šmotų Dinette Setai,
Golden Oak, po

$27.50
7-šmotų Dining Room
Setai po

. $49.50
3-šmotų Miegamo Kamba
rio Setai, po

.

Ilgainiui anglams pavyko
Suezo kanale įsistiprinti tvir
čiau už kitus. Vokiečiai pui-1
kiai jaučia, kokia Suezo ka
nalo svarba. Kelias iš Lon
dono į Bombay aplink Afriką yra 11,220 mailių, o per
Suezo kanalą — 6,332 maibos, taigi Suezo kanalas su
trumpina laivų kelią beveik
5,000 mailių. Per Suezo ka
nalą jau daug praplaukė ir
dabar tebeplaukia ginklai į
Rusiją ir Kiniją, prieš Vo
kietiją ir Japoniją. Vokieti
ja nori perkirsti tą gyvybinę karo arteriją,
Toliau, įsistiprinus Sueze,
vokiečiams didėja galimybės
pasiekti ž balo laukus Ira
ne ir Irake, gal būt net pa
siekti Kaukazo žibalą iš ki
tos pusės. O ir Turkija —
supama iš abiejų pusių ir jos
ligšiolinis atsparumas gali
gerokai susilpnėti, ji gali
greičiau pasiduoti vokiečių
spaudimui.

žemio jūroje ir jos p.akran-

tyti kitą kanalą. Tas, su vėl įsikurti Etiopijoje (Aprantama, būtų buvę per bisinijoje), o šiaip — dabar
daug išlaidinga, todėl pasi italai buvo verčiami kariau
tenkinta tuo, kad bent tas ti tik Rusijos plotuose, toli
pats kanalas pagilintas ir į- nuo jų siekiamų žemių, štai
taisyti dideli baseinai, ku kodėl kovos Egipte ir ties
riais gali prasilenkti susiti Suezu italams ir iš viso akusieji laivai, o britai vis šies valstybėms labai pake
gavo kaskart daugiau tei lia dvasią ir vokiečiai, atro
sių.
do, pasiryžę žūt būt smar
Įvestas kanalo elektrinis kiai veržtis pirmyn.
apšvietimas, kas leidžia lai- Į
vams plaukti ir nakčia. Lai Anglai pasiryžę
vams leidžiama plaukti 5-6
Bet ir anglai supranta tų
mazgus per valandą, ne grei- vietų svarbumą. Padarytoji
čįau. Už tat kai kurie turis- sutartis su Egiptu anglams
! Į

2-šmotų Gražūs Parlor
Setai, vertė $125.50 po

Vokiečiai kėsinasi į

kelti balsai — šalymais sta tėse, italai nenustoja vilties

YOU NEVER KNEW!

ant gerų Parlor Setų, Mie
gamo Kambario Setų, Pe
čių, Lovų, Matrasų, Radio
— už žemiausias kainas ir
lengvais išmokėjimais.

tai pasilieka Kairo ar kitame mieste paūžti, o vėliau
traukiniu prisiveja savo lė
tai beplaukiantį laivą
Susisiekimas Suezo kana
lu vis augo Jau pirmai?
navigacijos metais (1870 m.)
kanalu praplaukė 486 laivai
654,915 tonų talpumo. Gi
paskutiniais prieš šį karą
metais (1938 m.) Suezo ka
nalu praplaukusių laivų to
nažas siekė netoli 35 mili
jonų.

Suezo kanalą. Priešakyje
plaukė prancūzų imperialinė
jachta l’Aigle. Khedivas (Egipto valdovas) pakeliui su
Italų viltys
rengė puikų prieit .mą.
Pagaliau — Egipto užkaPaūžia ir traukiniu
riavimas ir įsistiprinimas
Darbas pradėtas
vejasi laivą
Sueze, ašies valstybių ap
Kanalą pradėjo kasti 1859
Britai labai mažai vietos skaičiavimu, — pakels Ita
metų bal. 25 dieną. Buvo
pirkliai lijos nuotaiką. Musolinio Iapskaičiuota, kad darbas turėjo kanale. Britų v**
“**“
,
. . x
_
.
.
iškarto buvo labai nepaten talija
„___
nori „įsistiprinti Vidurbus baigtas per 5 metus ir .... .
. ,
r
,

Išpardavimas

Here’s how your savings
put into War Bonds aml

Stanips help our armed
forces get the fighting

equipnient they need.

$59.50
REMEMBER, YOU CAN
START BUYING WAR
BONDS BY BUYING WAR
STAMPS FOR AS LITTLE
AS 10 CENTS, AND THAT
YOU GET A $25 BOND
(MATURITY VALUE) FOR
ONLY $18.75.

T"

“Būt/

V/ar Savings Bonds * Stamps

Hoover Special guaranteed Dulkių Valytuvai

$22.50
E ektrikiniai Mangeliai po

$59.50
9x12 Axminster Karpetai
po

$29.50
Gasiniai Pečiai — Universal, Moores, Crovvn
ir kitų po

$69.50 ir auk.
stybės yra simbolinės. Jokia
tauta išauklėta Europos tra
dicijose negali pasirinkti So
vietų gyvenimo būdo. Ati
duoti Sovietams bent kokią
Europos tautą, reiškia even
tualiai tuos gyventojus, kaip
Baltijos tautos pažįsta
“Jeigu pokariniam Euro
europiečius, sulikviduoti”.
rusiškąjį komunizmą
pos atstatyme Pabaltės tau
/
Pastebėtina, kad aukščiau
tos būtų įkorporuotos į So
“The Fortnightly” balanvietų Sąjungą, tada betuvių, suminėtos mintys yra asdž'-o mėn. įdėjo H. Foster
latvių ir estų galutinas liki- mens, kur:s ilgus metus gyAnderson straipsnį “Sovist
mas gali būt suprantamas. veno Sovietuose ir buvo Len
Russian Collaboration”, kuRusų pasaulėžiūra nepripa kų Šelpimo Komisijos atsto
riame rašoma:

SPAUDOS APŽVALGA

(Nr. 8 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New Yorke, N. Y., 1942 m. birž. 20 d.)

žįsta nei asmens, nei tautom
‘Baltijos tautų žmonės vidujinių teisių. Nors jis
buvo labai paprasti, kurie, prjjejdį-a sąžinės lasvę, bet
tenorėjo laisvai, savu būdu, paneigU teisę organizrao‘.i
tvarkyti savo reikalus. To- bažnyčią; lygiai leidžia vi.
dėl jie kariavo lygiai prieš gokįog laibos vartojimą, bet
vokiečius ir prieš rusus. J*e įleidžia tautinės organizaišgujo iš savo šalių komu- cjjog p>ėl tų priežasčių lienizm4 delto, kad gyvenda- tuyiai

latviai ir estai būtų

vas Lietuvoje. Jis ten buvo
tuo metu, kai Lietuva buvo
rusų okupuota ir pasiliko iki
1941 metų vasario mėnesio,
kada per Maskvą ir Vladi
vostoką sugrįžo į Angliją.

Geros Drūtos Radios ir
Kombinacijos po

$29.50 ir auk.

II KNYGŲ APŽVALGA
Neseniai

Londone išė i o

™ kfe‘ą gC"e™"J o Kmuj atp,ŽŠti "U° “V° kJaS‘° .‘r knyga “Borderline Russit”,
rU valdžia, jie pažino

... ..

išblaškyti Sovietų Rusijoje, | kur;og autoriu yra H. Fos-

nizmą tokį, koks jis buvo, kur kiekvienas turės Soviebūtent, tautinis rusų sąjū tų piliečio teisę susikurti to- ter Anderson.
Knyga verta ypatingo dė
dis.
kią padėtį, kuri atitinka jo
mesio jau vien dėl to, kad
sugebėjimus. Jis galės kai autorjug įigUS metus yra gynenumatė teisės statyti tvir bėti gimtine
a, e ne y€
Sovietų Sąjungoje ir
toves po visą kraštą, bet galės organizuoti gimtinio
yalstyb-ge p r j e §
ties kanalu jie gerokai įsi- krašto..
Sovietų okupaciją ir keli?
sJ iprinę ir anglų atsparumas
Ar angliškai kalbančios mėnesius prie Sovietų okudidės. Atrodo, esame išva
tautos pagelbės Europos tau pači jos jis gyveno Lietuvokarėse labai atkaklių kovų
nuo kurhTkrliiju” paraudo- toms sudaryti savas vakty-įje, kaipo lenkų “Relief” ko
mos *ue-o kanalo vanduo'bes? Bandymas ateis, kai misijos atstovas, nors jis
r uHvs
bus sprendžiamos Sovietų pats yra britas. Savo knygoįr apy in es smi p^^^g vakarų sienos. Baltijos vai- je jįa pažymi, kad prieš So______ ___________________________ vietų okupaciją lenkų būklė
Lietuvoje buvusi gera. Lie
By Bob Dart
tuviai nebuvę lenkams žiau
rūs. “Nebuvo koncentracijos
stovyklų, kaip tūlas yra sa
kęs. Lietuviai darė viską
stengdamiesi padėti labai
sunkioje padėtyje esantiems
pabėgėliams lenkams. Manr
nuomone, lenkai buvo pado
riai traktuojami, imant dė
mesin blogus santykius, ku
rie egzistavo tarp a b i e j v
valstybių... Lietuva buvo
uostas, ar bent vieta, kur
lenkas turėjo daug laisvės
Atėjus Sovietams, lenkai ati sidūrė sląstuose”.

10-tubų, 1912 Zenith ar
RCA Victor Radios, po

$89.50
Kadangi Radio produk
cija yra sustabdyta, bet
Budrikas atlaikė 500 nau
jų, 1942 modelių Radio,
,<urios bus išparduodamos
už nepakeltas kainas —
galima pirkti vieniems
metams išmokėjimais.

los. F. Biidrik, k
3241 S. Halsted St.
1409 S. Halsted St.
VVCFL 1000-K Radio Progra
mas
Sekmadienio
vakare
9-tą Valandą

I
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rengiasi vykti į L. Vyčių

! Chioagos apskrities dieną,
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Birželio 29 d. Antanas ir 4.tą liepos
Ona Kratavičiai minėjo ve-j Laimingos kelionės,
dybinio gyvenimo 12 metų
________
Eukaktį. Ta proga noriu pa-l AWona sakalaitė, žinomų
žymėti, kad reta šeima tarp iaikraStininkų ir ilgamečių
čia augusių, kuri parodytų darbuotojų Igno ir Sofi]0,
tiek jausmo lietuvybės dar- dukt5, is Chicago vykdama
buotėj. Antanas veda biznį , Monmouth, N. j, j v. g
- skerdyklas, kurios daro valdž:03 chemijos laborato- Mirė
didelę pažangą. Linkime jam riją, buvo sustojus Detroi
Petras Ilinskis, 57 m., 3726
savo biznį išauginti į dide te, kur tos apygardos val
Deodor gatvė, sekmadienio
lę pramonę.
džios ofise atliko visus for vakarą. Laidotuvių Mišias
Ona kiekviena svarbesne malumus ir pirmadienio va
laikė kun. K. Bičkauskas ir
proga panaudoja savo įta kare būrelio detroitiečių pa
kun. J. J. Naudžius. Palai
ką veikime lietuvių naudai. lydėta į stotį, išvyko.
dotas Šv. Kazimiero kapinė
Kratavičiai savo bizniu daž
Linkime jai pasisek'mo se.
nai paremia lietuvių pramo darbuotis atsakomingoj vie
Nuliūdime paliko žmoną
gas, nors iš to negauna jo toj.
Oną, du sūnus, sgt. Franc
kio biznio.
Fort Benning, Georgia ir
Tokiai veikliai šeimai, re
Kun. B. Ivanauskas pra-1 Antaną Harbine; dvi duktė
miančiai lietuvių reikalus, eitą savaitę atostogas pra
ris: Albiną ir Mrs. B. Pk-sDetroito katalikų darbuoto- leido pas tėvelius. Jis šiuo
kett; dvi seseris: W. Judiejai sukaktuvių proga ir lin- laiRu gyvena Akroni Qhio
nę ir A. Jurevičienę; du bro
ki sveikatos ir ateity sek- kur randaai nemažai lietu.
lius: Stanislovą Lima, Ohio,
mingai darbuotis.
vių ir turi aprūpinti jų dva ir Juozą Frankfort, III. ir du
sios reikalus. Akrono lietu anūkus.
Aldona E. Žukauskaitė po viai džiaugiasi turėdami to
rai mėnesių išvyko studi kį energingą ir linksmą vi Žinutės
joms gamtos mokslo į Mi karą.
Mr. ir Mrs. J. Benich, 3725
Koresp.
chigan universitetą, Sheboy
Pulaski gatvė, sugrįžo iš
gan, Mich. Į tą universitetą
Lyons, III., kur svečiavosi
suvažiuoja profesoriai gam Padėka
pas Mr. ir Mrs. E. Horalek.
tos mokslo iš visos Ameri
Nuoširdi padėka Moterų
I>. Pavlauskiai, 3725 Pu
kos ir studentai. A. Žukaus Sąjungos 64 kuopai už su laski gatvė, sugrįžo iš Mikas su šeima, nuvežęs Aldo rengimą seselėms išleistuvių
ną, apžiūrėjo vietą, kuri vakarėlio, ši kuopa visuo visuomet sako remią klubą,
gamtos atžvilgiu, sako, ne met ateina į pagalbą sese jo parengimus ir darbuojasi
apsakomai graži. Miestelis lėms: kuomet jos parvažiuo vien klūbo naudai. Jų nei
stovi ant ežero kranto.
ja, pirmutines suteikia pa piknike nebuvo.
Sugrįžus Aldona, be abe galbą taip pat ir išvažiuo Tur būt, jie laikė specialų
jonės, aprašys tą mokslo į- jant atostogų vėl apdovano susirinkimą, kaip elgtis sek
staigą.
ja gražiomis dovanomis ir madienį, klūbo susirinkime,
----------dar piniginę auką suteikia. kaip išplėšti iš gerų lietu
Juozas Tumša nupirko e-j Ypatingai
užsitarnauja vių dolerių jų reliefo fon
lektrikinį laikrodį Šv. Anta- padėkos: Ambrasienė ir Ši- dui, ir gal, praktikavosi,
no bažnyčiai. Jis yra “Drau- monienė. Jos visuomet rū kaip sukelti nesusipratimus
go” skaitytojas ir spaudos pinas, kad seselės būtų ap- susirinkime, arba kam finan
rėmėjas.
rūpintos, visuomet stengiasi sus atiduoti.
Garbė jam už tokią auką. suteikti seselėm malonumo.
Sekmadienį bus susirinki
Už tai seselės jų niekuomet mas ir net pusmetinis. Ta
Stasys Atkočiūnas, žymus nepamirš. Lai Dievas jus rimai ir svarstymai yra ly
katalikų darbuotoj aa, Fede laimina.
gūs konstitucijai arba me
racijos vicepirmininkas, su
Visuomet dėkingos,
tiniam susirinkimui.
laid. direkt. Steponu Roku
Šv. Pranciškaus Seserys

WISCONSINO IIETUVIU ŽINIOS
Klebonas atosfoge'ija
Sheboygan. — šią ir atei
nančią savaitę šios koloni
jos lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. šlikas atos
togaus pas savo gimines
Bostone. Tai pirmas sykis,
kiek parapijonai gali atsi
minti, kaip kleb. kun. šlikas
ilgiau kaip savaitę atosto
gauja. Visi parapijonai linki
jam linksmai atostogauti ir
svečiuotis pas savuosius.
Kleboną pavaduoja kun.
P. P. Cinikas, MIC., iš TT.
Marijonų vienuolyno Chica
goje.
Vasarinė mokykla

Sheboygane nėra nuolati
nės parapijinės mokyklos,
tai kun. šlikas kasmet pa
kviečia dvi seseles Kazimierietes vesti mokyklą per vie
ną mėnesį mokyti vaikučius
tikėjimo dalykų ir lietuvių
kalbos. Daugiau kaip 50 vai
kučių lanko mokyklą rytais
Daug važiuoja į kariuomenę

Nors lietuvių kolonija ma
ža, bet daug ir lietuvių jau
nimo jau išvyko į kariuo
menę, būtent daugiau kaip
50. Bet kun. šlikas sako, kad
jo manymu, bus šimtas ar
daugiau, nes parapijos są

rašas rodo beveik tiek yrr
amžiaus, kokio ima kariuo
menėn.
Pastaromis dienomis į ka
riuornenę išvyksta sekantie
ji jaunuoliai: Jonas S. Ske
ris, Donaldas Wasilius ir
Mikas Ivasauskas.
XXX

Keistučio Klube
oasigęsta ''dideliu”
klūbo rėmėju
Birželio 28 d. Kubaičio
darže įvyko Keistučio Pa
šalpos Klūbo išvažiavimas,
kuris visais atžvilgiais bu
vo sėkmingas. Publikoj ma
tėsi teisėjas John T. Zūris.
komisionierius Al. G. Kairiš
kis, adv. Michael R. Kazunas, biznieriai Saoauskai,
Balniai, Pilipauskas, Luko
šius, Adolfas Kaulakis, W.
Buisha, A. Saldukas, dr. F.
A. Zubas ir daug kitų.
Pikniką rėmė biznieriai,
profesionalai, laidotuvių di
rektoriai, nuoširdūs lietu
viai ir klūbiečiai. Bet buvo
pasigesta tų “gerų patrio
tų”, narių vilniečių, kurie

0

Peoples Federal Savings mokės taupy- Rus'i°s ,ron,.e iuvo
tojams savo 6fltg Pusmetinį Dividentą271,612
nac,Ų
BERLYNAS, liepos 2d.—

Stanley W. Ropa, egze- 1 C., agentūrą U. S. valdžios. Berlyno radio paskelbė karo
kutyvinis vice prezidentas Šis faktas aiškiai patvirtina vadovybės pranešimą, jog
Peoples Federal Savings and kiekvienam jos taupytojui, Rusijos fronte nuo 1941 me
Loan Assoiciation of Chica-j kad Peoples Federal Savings tų birželio 22 d. iki šių me
go, praneša, kad pradžioje yra 100% saugumo įsteiga. tų birželio 21 dienos kovose
šio Liepos mėnesio dividen- Mr. AL C. Ropa, Sekreto
tas 3% (į metus) bus moka rius ir Vedėjas įsteigos to žuvę 271,612 karininkų ir
mas tūkstančiams įsteigos liau paaiškina, kad taupy barių ir 65,730 karių dingę
chiana, Ind., kur atostoga taupy tojams ir investo- mai ne vien tik rubežiuoja be žinios.
vo, dvi savaites.
riams. Įsteiga randasi po pavieniams taupytojams, bet
Danielius Paulauskas, sū antrašu 1700 West 21st St., gali draugijos, kliubai, pro Tik per paskutiniuosius
nus Kazio ir Magdės Pau kampas Paulina St. ir 21st fesionalai, insurance kom du mėnesius, kai nacių ofen
, panijos ir fraternalinės or syva buvo vėl pradėta, žuvę
lauskų, 3801 Pulaski gatvė, Street.
ganizacijos taipgi padėti sa 20,321 karininkas ir karys
išvyko į U. S. kariuomenę.
Taupytojai ir investoriai vo pinigus šioje įsteigoje ir 6,077 dingę be žinios.
Povilas Bėrės iš Švenčiau Peoples Federal Savings įs- pagal valstijos įstatus.
Nacių komunikatas pa
sios širdies Jėzaus parapi teigoje džiaugiasi žinodami,
Kitų
miestų
gyventojai
reiškia, jog iš “didelio žuvu
jos, Livingston, III., su Alice kad jų padėti taupimai ne ‘
irgi gali panaudoti taupymo siųjų skaičiaus” galima su
tik
atneša
gerą
uždarbį,
bet
Buda priims Moterystės sa
naudą per šią įsteigą, vei
kramentą šeštadienį 9 vai. i irgi, kad dauguma žmonių kiant pagal įsteigtą “SAVE prasti koks milžiniškas pa
kaip ir jie patys kasdien yBarbora Kovierienė, 3730 ra pagelbstami šios moder B Y MAIL” planą. (Skelb.) vojus “kybo virš Europos.”
Elm gatvė, sugrįžo iš Chi niškos namų finansavimo
cago ligoninės, kur turėjo įsteigos pirkime ir statyme
operaciją ir dabar randasi savo namų. Peoples Federal
"DRAUGAS"
Savings and Loan Associasavo namuose.
i tion turi atsižymėjimo re
Pranciškus Mikalauskas, kordą davime paskolų sta
Ir Šiais Metais Spausdina
4027 Deodor gatvė, narys tymo ir remontavimo pra
parapijos komiteto, turėjo mogose savo artimoje apy
LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ
operaciją ketvirtadienį Šv. linkėje negu kuri kita pana
ši organizacija.
Katarinos ligoninėje.
Taupytojai ir investoriai
Magdė Paulauskienė, 3801
Pulaski gatvė, nesveikauja Peoples Federal Savings įs
taigoje gerai žino, kad jų
namie. Ji netikėtai užsinuo padėti taupimai yra saugioj
IR
dijo žole — poison ivy.
vietoj ir kad kiekviena sąs
Motiejus kaita yra apdrausti iki
$5,000. per F. S. and L. I.

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
1943 M. KALENDORIŲ

Geri, nuoširdūs klūb:ečiai
turėtų neapleisti šio susirin
kimo, kad “dideli rėmėjai”
negautų progos lietuvius
“monkyti”.
Susirinkimas įvyks liepos
5 d., Hollywood svetainėj,
tuoj popiet.
“X”

Liepos 4 d. muziejus
bus atdaras
Pranešta, kad gamtos is
torijos
Fieldo
muziejus,
Grant parke, liepos 4 d. bus
atdaras ir jin įėjimas nemo
kamas.

N EL AUKITERytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ujniles namus, baldus, automobilius,
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
KALĖDOMS.

Ar
Kenčiate
meziejun*
nudegimą, arba odos liną'/
'tekentpkitl Žemo peT S<meto gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eesema. išbėrimus
spuogus ir kitokius odos
negalavimus.
Pirk Žemu
šiandieni Visuose aptieko
.e Sftc flftr

1

žemo

TfOR

skin

i R R I.T5qT.iON S

Mes

Telefonas CENTRAL 5208

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARTNE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Į šią Federalinę įstaiga, sulyg val
stybės įstatymais, yra leidžiama pavie
niams asmenims, korporacijoms, trustisams, draugijoms ir fraternalinėms
organizacijoms investuoti savo fondus.

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

Kiekviena sąskaita yra atskirai ap
drausta (insured).

LEO NORKUS, Jr.

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

Kviečiame

Jus, nežiūrint ar Jūs esate biznio įstai
gų atstovais ar paprasti darbininkai, atidaryti taupymo sąskaitą mūsų įstai
goje.

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

Ambrosia & Nectar

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

Palyginkite ir patyrinėkite mūsų INSURED SAVINGS planą. Jūs jame
ir pastebėsite, kad mes jums siūlome GAUSŲ UŽDARBĮ, kuris yra moka
mas kas pus-metį, Sausio ir Liepos mėnesiuose su APDRAUSTU SAUGUMU.

Kamb. 1548-54

DISTRIBUTOR
OF

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

DABAR Laikas Apmąstyt Taupumą

O'M ALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

CHICAGOJE

Penktadienis, liepos 3, 1942

Si jstaiga yra čarteriuota (Chartered) ir tvarkoma U. S. Valdžios.

PEOPLES FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1700
STANLEY W. ROPA,
Executive Vlce-President

WEST 2ls+
ritviiT

cmr

CANAL

5465

STREET
Northwest Corner

2l»t St. and So. Paulina St.

DRAUGAS

Penktadienis, liepos 3, 19*2
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Kun. J. Dambrauskas
užprašo visus vielinius ir svečius

1

VVest Side. — Sekmadienį,
liepos 5 d. Aušros Vartų pa
rapijos darže bus vienas gra
žiausių ir linksmiausių pik
nikų, nes jį rengia patsai
klebonas kun. J. Dambraus
kas, jam padeda jo pagelbininkas kun. M. Jodka ir pa
rapijos komiteto nariai. Iš
šio sąstato matosi, kad šis
piknikas tikrai bus įvairus.
Praeitą savaitę klebonas lan
kėsi Rytuose, savo mylimo
globėjo laidotuvėse, be abe
jonės, ką jis patyrė keliau
damas, bus malonu sužinoti.
Už tai, malonūs parapijie
čiai, atsilankykite kuo skait
lingiausiai į parapijos daržą,
Marąuette Park. — Šv.
nes bus daug ir svečių iš
kitų kolonijų, ypač visi ge Vardo draugija kviečia vi
rieji kun. J. Dambrausko sus atsilankyti į pikniką lie
prieteliai ir draugai, už tai pos 5 d., Worth Grove, prie
mes, vietiniai, pasirodykime lllth ir Ridgeland gatvių,
taip, kaip vestsaidiečiams Worth, III.
Gražiame sode po obuolių
privalu.
Tik įsitėmykite šį svarbų grūšių ir slyvų medžiais ga
dalyką: kadangi šį pikniką lėsite grožėtis ir linksmai1
rengia patsai klebonas, tai praleisti sekmadienį. Muzi
ir jo visas pelnas skiriamas kantai grieš klumpakojį, sal- j
parapijos naudai. Dėlto ver dų miegą ir t.t., o jaunes
ta kuo skaitlingiausiai daly-' nieji galės linksmintis prie
vauti ir paremti, nes šiuo amerikoniškos muzikos es
laiku, brangūs parapijiečiai, tradoje. Gardžių valgių, pa-1
gersi žinote, kad mūsų pa sismaginimo lašų ir alučio
rapijoje eina įvairūs remon bus apsčiai.
Kurie neturi automobilio,
to darbai, parama labai rei
tiems biznierius Jonas Jan
kalinga.
Gerosios šeimininkės tu kauskas patarnaus savo trorės pagaminę skaniausių už ku. Jis lauks prie bažnyčios
kandžių, kuriais vaišins su 12 valandą, nuveš ir parveš
sirinkusius svetelius, na o nemokamai. Kurie nori busu
apie gėrimus jūs patys ži važiuoti, prie Westem ir 95
note — jų bus visokių, neuž- gatvių piet-vakarų kampo
trokšime; šokiams grieš pui-1 sustoja b u s a i važiuoją į
ki orkestrą, prie kurios ne Worth, III., šiomis valando
vien jaunieji, bet ir senes mis: 10:36 ir 11:21 ryto ir
nieji galės pasimankštyti. 1:39 ir 4:09 popiet. Bušai
Be abejonės bus ir “bingo” priveža prie Worth Grove
žaidimas, prie kurio reikė3 daržo.
Laukdami šios parapijos
ir dovanų, bet jų bus, nes
žmonių
ir prašydami kitų
gerosios parapijonkos jų vi
suomet parūpina ir paauko parapijų svečius atsilanky
ja, ypač šiam piknikui, ku ti į pikniką iki pasimatymo
rį ruošia patsai klebonas. sako: valdyba, komisija ir
Vienu žodžiu, linksmybių darbininkai.
Jonas Skelly
netruks — vaišinsimės, šok
sime, žaisime, dainuosime,
Chicagoj mirė buvęs pir
bet svarbiausia, kad kuo
skaitlingiausiai dalyvautu masis ir vienatinis policijos
me, nes kartais klebonas departamento negras leite
grįždamas gali parvežti ir nantas William F. Childs, 81
lauktuvių po “bėgelį". Už tai m. amž.

Šv. Vardo draugijos
piknikas

Town of Lake. — Moterų
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, liepos 5 d., 1 vai.
popiet parapijos mokyklos
kambary. Visos narės pra
šomos atsilankyti į šį susi
rinkimą, nes tarpe kitko bus
svarstoma ir apie šeimyniš
Brighton Park. — Dr-stės ką pikniką (basket picnic).
Saldžiausios Širdies V. J.
Valdyba
No. 1 pusmetinis susirinki
mas bus liepos 5 d. 2 vai.
Bridgeport. — Draugijos
popiet parapijos mokyklos Šv. Petronėlės susirinkimas
kambary. Tą pačią dieną į- įvyks pirmadienį, liepos 6
vyksta draugijos pasilinks d. 7:30 vai. vakare parapi
minimo vakaras P. Venge- jos mokyklos kambary. Na
liausko salėje ir sode. 4500 rės malonėkite atsilankyti.
S. Talman Avė. Pradžia 6
A. Laurinaviche, rašt.
vai. vak. Bus gera muzika
šokiams ir visokio gėrimo ir
Kas gėdisi viešai išpažinti
užkandžio.
savo tikėjimą, tas jau ne

Dievo Apvaizdos parapija.
— Draugystė Susivienymo
Brolių ir Seserų Lietuvių
rergia metinį išvažiavimą
sekmadienį, liepos 5 d. Joe
Leppos darže, prie 81 St. ir
Kean Avė., Justice Park, III.

būtų gražu, kad mūsų biz
nieriai šiame piknike irgi pa
sirodytų skaitlingai ir gra
žiai, o jų yra nemažai, bū
tent : Mutual Federalės Ben
drovės, 2201 West Cermak
Rd., ilgametis sekretorius,
Ben. J. Kazanauskas su sa
vo štabu, laid. direkt. Lakavičiai, tavernininkai — A.
Dulskis, S. Linauskas, Ant.
Lenartavičius, J. Misevičius,
ir kiti; grosernininkai — J.
Dobrovalskis,
Budavičiu3
Kraujalis, Karlavičius ir ki
ti, nes jų daug yra sunku
išvardinti.
Vestsaidiečiai, pajudinki
me mūsų koloniją, parody
kime ką galime!
Parap.

Komisija kviečia visus na
rius ir draugus atsilankyti,
nes bus daug įdomių daly
kų. Kurie neturi automobi
lio, galės važiuoti troku, ku
ris sustos prie parapijos mo
kyklos, prie 18-tos gatvės
ir So. Union Avė. 12 vai.
dieną. Nuveš į pikniką ir
parveš.
Kviečia Komisija

Susirinkimai
t 'Drautfab' ACiue leiepnoiu*
U. S. kareiviai susieiliavę vienam uoste prieš įžengiant
į transportinį laivą vykti karo frontan nepasakytam kraš
te. (U. S. Army Signal Corps photo).

Federacijos 26 skyr.
išvažiavimas

Imami naujokai
marynų korpusan

Bridgeport. — Federaci-

„ ,

...

.

. .

.......................
i Kadangi laivynui per bir
ios 26 skyrius jau pilnai pa- v ..
. , _
.
v. ... , . j želi pasisekė Chicagoj su
sirengęs išvažiavimui į Lab- rekrūtuoti 10)000 savanorių
darių ūkį liepos 5 d.
naujokų, tad ir marynų re
Liepos 1 d. skyriaus susi krūtą vimo stotis Chicagoj
rinkime pikniko rengimo ko pradėjo kampaniją surekru
misijos raportas vienbalsiai tuoti 10,000 vyrų marynų
priimtas, šeimininkės, vado
korpusam Naujokų priėmi
vybėj A. Vaišvilienės, entu
mui laikas neapribotas.
ziastiškai viena po kitos ap
siėmė pagaminti prie skanių
gėrimų ir skaniausio užkan gas oras, pikhikausim para
pijos svetainėje. Pikniko pel
džio.
nas skiriamas Šv. Jurgio pa
Nuo 10:30 iki 11 vai. tro-j
rapijos auksinio jubiliejaus
kas darbininkams ir piknireikalams.
Reng. Kom.
kieriams, kiek jų tilps, sto
vės prie Gudų krautuvės.
Nuveš ir parveš už 50c.
Litten to
Parapijonai (10 ar dau
giau) organizuoja ekskursi
PALANDECH’S
ją į šį pikniką automobi
liais (apie 12 vai.) taip pat RADIO BROADCAST
Fasturing a Program af
nuo Gudų krautuvės. Kiek
vienas automobilius prašo TUGOSLAV FOLK MUSIC
mas sustoti prie Gudų krau Every Saturday, 1 to 2 P.M.
tuvės paėmimui laukiančių
STATION WH!P
žmonių.
»M
<Ta» af te Btoll
Jei pasitaikytų labai blo-

Mmt*.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ

PRIEINAMOMIS

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMftGŲ —
SICTŲ IR KAILIŲ

-i—

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor
Įstaiga Chicagoje

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės
M \^\

Mūsų Specialybė

PEOPIES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St.

Kviečia Komisija krikščionis.

Cicero. — Draugijos Šv.
Antano susirinkimas bus 5
d. liepos 1 valandą popiet
parapijos mokyklos kamba
ry. Susirinkimas yra prieš
draugijos parengimą, kuris!
įvyks 26 d. liepos parapijos
svetainėj. Buvo nutarta reng
ti išvažiavimą Labdarių ūky. Bet negalint gauti busų,
tai parengimas bus svetai
nėj tą pačią dieną. Visi na
riai turi ateiti į susirinkimą
ir pasiimt5 tikietų knygutes.
Kurie neparduos po knygu
tę, vis tiek turės užsimokėti j

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Išvcžiojame
po vl-ą
Chicago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.
N.

CRANE

COAL

CO.

Agentai pardavime
BERWIND GENUINE POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduotas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
S p JA
Mine run -- labai lumpsuoti, tonas už tiktai
O • 1V
BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
$
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A rn
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. Iv.OV

8.65

5332 SO. LONG AVĖ.

TEL. PORTSMOUTH 9022

VVHOLESALE
FURNITURE
BROKER
Dining Room Sets — Parlor
Sets — Bedroom Sets — Rūgs

— Radios — Refrigerators —
Washers — Mangels — and
Stovės.
Nationally advertised items.

KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas:

BOULEVARD

0014

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ

Telefonas — REPUBLIC 6051

MILŽINIŠKO STAKO MUKI KA
LINIŲ INSTRI MENTVPASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEI8PARDLOTI

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI.
SAXAPHONES,
FLIJTES su "cases” — $35.00, $37.50.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI GUITARAI. 8PANIŠKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMUIKOS. TENOR BANJOS —
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00,
$125 00 Ir $150.00. BASO
UŽDENGĄLAS — $12.00. SMiCElai
Smuikoms. striuniniNIAJMS BASAMS.
VIOLAS
ir
CELLO — $1.50. $3.00, $5.00,
$10.CO ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų virSininėtų instrumentų. BARS
DRUMS. ŠNARE DRUMS-$ 1 8.50,
$23.50, $35.00. $50.00. PEDAL8,
HI BOYS,
CYMBOLS,
DRUM
HEADS patnlsoml jums palau
kiant.
MOUTH PIECE visiems
brass ir "re®d” instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dalių Ciarnetams,
Triūboms,
Saxaphones,
Smuikoms ir Gultarams.

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINft/ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IB
APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSO8I:

iharcutIvT

RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintėlis lr Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

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

WHFC-I45O kil.1
6755 So. Western Avenue
Phone: GROvehill 2242

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
• 14 Maxwell St., Ciitcago.

Yards 2588

— u

~~

$1.00. Knygučių tikietais eis
trys laimėjimai po penkis
dolerius. Visi nariai kvieskit visus atsilankyti į šį pa
rengimą. Bus visokių pamarginimų. Visi bus patenkinti.
Tai pirmas toks parengimas.
Kviečia Valdyba

Metinis išvažiavimas

ŽENGS TRANSPORTAN

—=~

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
Z?

Jr

|"N A D A Q Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
L^r\D/Alx Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk t mflsų jardą ir apžiūrėk staką Ir aukštą rūnį LENTŲ—MII,I/, VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ. Dėl garažų, porčių, Ata
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

Dideliu Pasirinkimai*
Naminių, Importuotu
ir Lietuviškų Gėrimų.

Parduodame
Tiktai Tavernams.
Užsakymai U vežiojami
Sekančią Dieną.
Valandos: 0 iki 5 P. M.
Uždaryta kožna Seštadienj

FRANK VIZGARD, Sav.

9nAuAnd,
Protection
for your
Zztvr/t^-l

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St.
J?

Tel. VICtory 1272

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame
Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

STANLEY LITWINAS, General Manager

6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.
TeL REPublle 1538—9
v

STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvata IšmokPjlmata

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
S-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU !

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

D RA ū O A B
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LIET. VYČIŲ TRADICINE IR DOVANŲ DIENA
Šeštad., Liepos 4, 1942

(TRYS U. S. WAR BONDS IR 7 KITOS DIDELĖS DOVANOS)

VYTAUTO DARŽE

Prasidės paprastu laiku ir tęsis vėlumon

(115th St. tarp Pulaski ir Cicero Av.).

Įžanga dykai su tikietais,

nai pas savo kolonijos biz

kuriuos galima įsigyti dova-

nierius šiandien.

DIENOS PROGRAMA.
12 vai. vėliavos iškėlimo iškilmės.
1 vai. prasideda dovanų laimėjimas.
2 vai. užgriežia orkestras šokiams.

6 vai. svečių sveikinimai, dainos ir ki
tokie įvairumai.
Tarpuose visų dieną bus “Bingo” su
šimtu įvairių dovanų pasirinkimui.
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L. Vyčių Dienoj dalyvauja Chicago ir apylinkes jaunimas, oldtaimeriai, biznieriai, profesionalai ir visa visuomenė.

Rytoj Vytauto parke bus patrijotinė programa
pagerbimui L. Vyčiu nariu esančiu Dėdės Šamo
tarnyboje.

Liepos Ketvirtąją Chicagoj
visiems teks turėti pramogų
Liepos Ketvirtosios šven
tėje, šeštadienį, šiemet daug
kam nebus progos automo
biliais išvažiuoti kur į toli
mesnes Chicagos apylinkes,
atsižvelgus į automobilių pa
dangų vartojimo varžymus.
Tad likusiems namie pačia
me mieste užtikrinama eilės
pramogų, kuriose bus proga
dalyvauti ir pasidžiaugti.
Liepos Ketvirtąją Ameri
kos Legijonas, kaip kas me
tai, taip ir šiemet turės ža
vingą iškilmių programą
Soldier Field, Grant parke.
Įvyks patrijotinės iškilmes
Homevvoode ir Evanstono
Dyche stadijone. Kuone kiek
vienoj bendruomenėj bus ši
diena minima parkuose gol
fų lošimais, piknikais, lanky
mu muziejų, žvėrynų ir kitų
miesto istorinių vietų ir įdo
mybių. Į tas vietas nuvykti
nereikalingi
automobiliai,
bet tik gatvėkariai, viršuti
niai geležinkeliai, ir autobu
sai. Pigu ir gerai. Į Vytauto
parką taip pat pigu nuvyk
ti.
Kai kas sako, kad šiemet
liepos 4 d. mieste nebus
trenksmų, nes esą uždraus
ta įvairiausi sprogstamųjų
medžiagų sprogdinimai. Ma
tyt, trenksmų bus pakanka
mai.

Iškilmingai priimtas
10,000-asis naujokas
Karo laivynan savanorių
naujokų priėmimo
stotis
Chicagoj sėkmingai pravedė
kampaniją per birželio mė
nesį. Gauta daugiau kaip
10,000 naujokų, kaip buvo
užsibrėžta.

Įstatymu uždrausta bi
kam vartoti tik didžiai trenksmigus
sprogstamuosius
daiktus, kaip tai fejerkrakerius, torpedas, raketas, vadi
namąsias Roman candles ir
bombas. Tai visa galima var
toti tik publiškose pramogo
se autoritetų priežiūroje.
Bet neuždrausta vartoti
įvairiausių mažųjų patarškų
rūšys. Su šiomis gatvėse,
daugiausia vaikai, ir kelia
didžiausią triukšmą.
Nereikia nė norėti, kad
Liepos Ketvirtoji būtų pra
leista ramiai kai per kokias
šermenis. Tačiau suvaržy
mai padaryti. Jų dėka ne
bus rimtų sužeidimų.

Pienas pabrangs
rytoj, liepos 4 d.
Borden kompanija paskel
bė, kad liepos 4 d. pienas bus
jau brangesnis — pusė vie
no cento daugiau kvortai.

Norima vokiečiui
atimti pilietybę
Federaliniam teismui Chi
cagoj įteikta peticija, Pra
šoma, kad iš Carl Herrmann
Sautter būtų atimta piliety
bė dėl to, kad jis esąs vo
kiečių nacių partijos rėmė
jas ir agentas.

811 jūrininkų
baigė mokyklų

Kis galėjo žinoti, kad šį
met bus didelė permaina. Iš
tikrųjų, laikai mainosi. Dau
gelis iš mūsų tarpo liūdi dėl
vieno, arba daugiau sūnų,
ar brolių, išėjusių U S. karo
tarnybon. L. Vyčių organi
zacijos begalo daug narių
yra karo tarnyboje. Garbė
L. Vyčių organizacijai, kad
iš jos narių tarpo didelis
skaičius kovoja už šią šalį.

jotinėms iškilmėms ir sykiu
su L. Vyčiais pagerbsime sa
vo narius Dėdės Šamo tar
nyboje.

Be to, kaip paprastai pik
nikuose, bus lietuviški ir amerikoniški šokiai ir pasi
linksminimas. Šis piknikas
yra L. Vyčių tradicinis iš
važiavimas į Vytauto par
ką. Įžanga dykai, tik malo
nėkite įsigyti tikietus nuo
Dėl to rytoj visi suvažiuo savo biznierių. Prie vartų įPlunksna
kite į Vytauto parką patri- žanga bus 25c.

Pavyko karo
bonų pardavimas
Praeitą trečiadienį tuojau
po pusiaudienio visos Chica
goje departamentinės krau
tuvės paaukojo 15 minutų
vien tik karo bonų ir ženk
lų pardavimui nutraukus vi
šokį kitą biznį.
Krautuvių vedėjai, sako,
kad per 15 minutų jie turėjo
didžiausius pirkėjų suplūdimus, ko nebūta nuo 1928
metų.
Kai kurios krautuvės iš
pardavė turėtus atsargoje
visus bonus ir ženklus.
Ims laiko apskaičiuoti,
kaip didelės sumos surink
tos.

Nuteistas 1-14
metų kalėti
Stanley Kuduk, 24 m.
amž., iš Phoenix, III., teismo
nuteistas nuo 1 iki 14 metų
kalėti. Girtas valdydamas
automobilį jis sudaužė kitą
mašiną ir užmušė du asme
nis.

baigsis sėkmingai. Tai nuo
širdus žmogus, nuolatinis
“Draugo” skaitytojas ir ge
rų darbų rėmėjas.
X Ateitininkų draugovė
šiomis dienomis gavo iš ŪSO
vadovybės, Fort Sheridan
kariuomenės stovykloje iš
pildyti programą. Kvietimas
priimtas. Fort Sheridan sto
vykloj randasi daug čikagiečių lietuvių, kuriems ma
lonu bus pamatyti lietuviš
ką programą.

X Moterų Sąjungos Chi
cagos kuopos apskričio su
sirinkime nutarė aplankyti
su dovanomis Sofiją Sakalienę, savo sergančią narę
ir daug metų “Dirvos” re
daktorę ir apskričiui daug
pasidarbavusia.

X Williard Canton liepos
3 dieną mini penkių metų
biznio
sukaktį. Minėjimas įtonparkietė, adresu 4321 So.
Talman Avė., sunkiai serga vyks jo paties puikiai atre
ir guli German Deacones li montuotoj biznio vietoj ad
resu 6915 S. Western Avė.
goninėj.

mu

X Petro ir Anastazijos
Snarskių, žinomų So. Chica
go veikėjų dukrelei Adelei
So. Chicago ligoninėj pada
ryta gerklės ir nosies ope
racija, kuri pavyko ir ligo
nė sveiksta.

Nervous? Shaky?
No Pep?
SVAIGINANČIŲ GftRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
nerviškumo,
drbullo,
nemigos,
ikausmo ar silpnumo kojų (neurlt s ar rheumatizmo), tankiai vi
duriai užkietėja ar perdaug lluosnūs, Širdies skausmus. Vartotojas
Ir aankiai gali pradėti negirdėtus
balsus girdėti, jsbaizdtnti nebūtus
daiktus ar kalbėti su sivlml.
VI-MIN pagelbsti apga'fitl mais
tingumo trūkumų, nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiui kenčia. Tai
yra tas trūkumas kuris priveda
prie kenkimo nervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas Šimtų.
VI-MIN nSra nuodingas Ir nepri
veda prie blogo Jpr..tlmo. Pamė
ginkite ir "pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir
per paUtų, prislunčlant pinigus,
arba C. O. D.
BonkutS su 60 VI-MIN kapsllių
kainuoja >2.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių
kainuoja >S.(0.
Parsiduoda tiktai prie:

Duodam paskolas už 4V2% ir aukščiau

Burlington
geležinkelio
traukinis suvažinėjo ir už
mušė Benjamin Kossak, 23
m. amž., 2158 W. 18 gat.
Nelaimė įvyko ties 18
gat. ir Western avė.

bą, liepos 4 d. rengia pik
niką Butchas darže, prie 83
ir Willow West Rd., Willow
Springs, III. Klubo susirin
kimo tą dieną nebus; sekan
tis susirinkimas bus rugp. 1
X Sofija Sakalienė po sun d.
kios operacijos Šv. Kryžiaus
X Ona Paurazlenė su vai
ligoninėj išgulėjus virš pora
savaičių jau parvežta namo. kais išvyko į Detroit į savo
Prieš operaciją didelę auką sesers Elzbietos ir Stasio
— reikalingo jai kraujo su Paurazų sūnaus krikštynas.
teikė dain. Irena Aitutytė ir Ta proga aplankys savo mo
Uršulė Žilinskienė, žmona tiną ir sesutę Stankienę. De
Juliaus Žilinsko, vienatinio troite žada praleisti pora
West Sidėj lietuvio vaisti savaičių.
ninko prie West 23 Place ir
X Stasys Atkočiūnas, žy
So. Leavitt St.
mus Detroit lietuvių katali
X Petras Mikulėnas pra kų darbuotojas ir laidojimo
šomas skubiai kreiptis į kun. direktorius Steponas Rokas
J. Prunskį, 3230‘ S. Lituani atvyksta į Chicagą dalyvau
ca Avė., Chicago, III. Yra ti Liet. Vyčių tradicinėj die
gauta telegrama, kurioj Juo noj, liepos 4, Vytauto par
zas Daysa (ar Dausa) iš ke. Bus svečių ir iš kitų
tremtas į Sibirą paieško P. miestų.
Mikulėno.
X Lilija Kėdutė, brigh-

variai pas savo kolonijos biz
nierius. Tik su tais tikietais
bus galima tikėtis laimėti
tris U. S. Defense Bonds ir
kitas dovanas.

X Kun. P. Cinikas, MIC.,
“Draugo” administratorius,
kuris šiuo metu pavaduoja
X Petras Grybas ir jo Sheboygano lietuvių parap.
žmona, iš Detroit žymūs lie kleb. kun. M. Šliką, išvykusį
X J. Valskis, 4417 S. Artuvių veikėjai, grįždami iš atostogų, rašo, kad Sheboy- tesian Avė., gydytojų pata
atostogų, vakar buvo atsi ganaa labai gražus, ramus riamas, turėjo pasiduoti olankę į “Draugo” redakciją ir vėsus.
peracijai. Randasi Šv. Kry
ir vakar išvyko į namus.
X Buvusieji Upytės apy žiaus ligoninėj. Skaudus per
linkės gyventojai, prieš kiek gyvenimas jam ir jo šeimai,
X Tūkstančiai tikietų Lie laiko susiorganizavę į klū- bet yra viltis, kad viskas
tuvos Vyčių Dienos paskleis
ta po Chicagą ir apylinkę.
Visi prašomi juos įsigyti do-

Great Lakęs Navai Trai
ning Station tarnybos mo
kyklą baigė 811 jūrininkų.
Jie išmoko įvairių rūšių
amatų, kas laivyno, tarnybo
je reikalingi. Iš mokyklos
10,000-nė vieta kliuvo sa išleisti specialistais.
vanoriui naujokui Martinui
Cook apskritis aprašė ir
Wilsonui Nolan, 23 m. amž.,
U. S. Laivynas atidarė paėmė savo žinion 22 aukš
10920 Avenue 0. Jam teko mokyklą su šapomis, 87 gt.
tų Madison Sąuare namus,
pagarba. Trečiadienio vaka ir Anthony avė., mokslinti
123 Madison gat., už nemo
rą Grant parke susirinkus aviacijai mechanikus. Bus
kėjimą taksų, kurių pasida STEVEN’S PHARMACY
tūkstančiams žmonių jis iš
vietos apie 4,000 jaunų vy rė daugiau 370,000 dol. su »OS W. OSrd Street, Tel. ENG. 6515
kilmingai priimtas laivynan. rų.
CHICAGO. II.L,
mai.
Pagarba teko jo tėvams ir
devyniems jo broliams ir se
serims, kurie visi atvyko į Į
iškilmes.
VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Iškilmių programoje buvo
Taapyktt apaaagotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateltj. Apart ap>
drandos mes turime didžiausj atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
ir koncertinė dalis.

Traukinis užmušė
jaunų vyrų

Kviečia Komitetas.

•

PER

“Draugo” Metinį Labor Day

Pikniku

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
VYTAUTO

PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų surpryzų!

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.

AND LOAN ASS’N. OF CHICAGO

Kviečiame visus senus-jaunus

Jastln Maekletvlch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE__________________Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washlngton,

$1000.00 U.S. WARGONAIS

ADMINISTRACIJA
D. C.

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

