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AMERIKA SMOGIA JAPONAMS!
• SENIAU IK DABAR

Amerikos revoliucija, ka
ras dėl nepriklausomybės 
pareikalavo nemažai lėšų ir 
jo pabaigoje U. S. A. turė
jo skolos 72 mil. dolerių. Ci
viliniam karui pasibaigus 
U. S. A. turėjo skolos 1 bi
lijoną 500 mil. dolerių. »Pa- 
saulinis karas paliko U.S.A. 
su 25 bilijonais skolos.

Dabar karas vyksta dau
giausia lėktuvais, tankais, 
torpedomis, submarinais — 
tas motorizuotas karas la
bai brangus. Jau dabar ka
ro skolų riba praneša 100 
bilijonų, o galo dar nema
tyti.

• KOVA TYLI, BET GILI
Belgijoje, Aalsto apylin

kėse vokiečiai areštavo aš
tuonis katalikų skautus su 
jų kapelionu. Tai ne pirmas 
ir ne paskutinis areštas 
tarp katalikiško jaunimo, 
kurs atkakliai priešinasi o- 
kupantų letenai.

Kai Stadeno mieste fla
mandų nacional-socialistai 
(nacių sekėjai) įėjo į baž
nyčią nešini savo vėliavą, 
kunigas pertraukė pamal
das ir grįžo į zokristiją.

• O VIS DEL TO 
VOKIEČIAI BIJO 
ANTROJO FRONTO

Iš Belgijos pranešama, 
kad vyksta kratos pas vi
sus asmenis, kurie sąjungi
ninkų (anglų-amerikiečių) 
užpuolimo metu galėtų 
jiems padėti. Manoma, kad 
tais pačiais tikslais birže
lio mėnesyje pravesta re
gistracija belgų karininkų, 
kariuomenės gydytojų ir 
kapelionų.

• 3 BILIJONAI DOLERIŲ 
RUSIJAI

‘‘The Inter-Allied Review” 
spausdina lease-lend admi
nistratoriaus T. B. McCabe 
pranešimą, kad jau iki šių 
metų pirmo ketvirčio pa
baigai suteiktoji Rusijai 
pagalba pasiekė rekordinį 
aukštį — apie 3,000,000,000 
dolerių. Amerika nuošir
džiai remia savo sąjungi
ninkus, bet kada Amerikos 
Raudonasis Kryžius nori 
pagelbėti visiems Rusijoje 
kenčiantiems, neišskiriant 
nė ištremtųjų žmonių, tai 
bolševikai Raudonajam 
Kryžiui suriša rankas.

• SAVANORIAI 
KOMINTERNO 
BERNAI

Cvirka, Šimkus ir kiti sa
vu noru stoję į kominternc 
bernų tarpą daug triūbija 
apie ‘‘išvadavimą Lietuvos 
liaudies”. Jie šneka apie 
tuos delykus, kurie nuo jų 
balso nepriklauso, o ką jie 
padarė pagerinimui padė-

Ir dalinai fiziškai netinkami 
bus pašaukti karo tarnybon

WASHINGTON, liepos 5. 
Kai prez. Rooseveltas pasi
rašė 42 bilijonų 820 milijo
nų dolerių armijos bilių, ka
ro departamento sekreto
rius Stimson paskelbė, kad 
pradėjus rugpiūčio 1 d. ka
ro tarnybon apribotam lai
kui bus pašaukti vyrai, ku
rie drafto boardų yra kla
sifikuoti 1—B, kurie vie
naip, ar kitaip fiziškai ne
tinkami tarnauti karo fron
tuose. Jie karo departamen
te užims pareigas, kurias

Prezidentas nasirašš 
armijos

WASHINGTON, liepos 5. 
— Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė kongreso pravestus 
septynis karo ir kitų išlai-

šiandien eina sveikieji ka
riai. šie bus pasiųsti į karo 
frontus.

Apribotam laikui tarny
bon bus priimami 1—B vy
rai vienakiai, viena ausimi 
kurti, arba neturį keleto 
rankos pirštų, arba ir kojų 
didžiųjų pirštų. Jie visi 
gaus atitinkamus darbus 
korpusų srityse.

Konskripcijos pareigūnai 
apskaičiuoja; kad iš 1—B 
klasos bus gauta daugiau 
kaip vienas milijonas vyrų.

PREZ. ROOSEVELTAS 
LIEPOS 4 D. DIRBO

WASHINGTON, liepos 5. 
— Prez. Rooseveltas vakar 
pareiškė, kad demokratinės

dų bilius 44,867,764,981 dol. iaįSVes dvasia, Amerikos 
sumoje. Iš tos sumos 42,- Nepriklausomybės dienos 
820,003,006 dol. skiriama simbolizuojama, praplitusi
karo gamybai: daugiau kaip aplink visą žemės mitulį,
11 bilijonų dol. lėktuvams,
apie 10 bilijonų tankams ir 
kitiems mechanizuotiems da
liniams, daugiau kaip 10 bi
lijonų didinamą kariuomenę 
išlaikyti ir kitoms karo vyk
dymo programoms.

Liepos Ketvirtoji, sakė 
prezidentas, šiemet minima 
ne priemoninėmis ugnimis 
namie, bet mirtį nešančiais 
tankais, lėktuvais, patran
komis ir laivais karo fron
tuose.

Iki šioliai išviso šį karą i Prezidentas vakar visą 
vykdyti išleista ir kontrak- dieną dirbo ir reiškė pasi-
tuota 228 bilijonų dolerių 
suma.

Naciai įvertina 
rusų karius

LISABONA, Portugalija, 
liepos 5. — Atvykusieji iš 
Vokietijos žmonės pasakoja, 
kad vokiečių kariuomenės 
generalinis štabas įvertina 
rusų kareivių narsumą ir 
pasiaukojimą ginti savo ša
lį. Bet peikia bolševikų va
dovybę, kuri tik vienas klai
das daro. Tuo būdu ji savo 
narsiuosius kareivius įstu
mia į pavojus kovos laukuo
se.

LONDONAS. — Britų la
kūnai birželio mėnesį 33 
kartus atakavo Reichą.

NACIAI LATVIJOJ 
30 ASM. NUŽUDĖ

0TTAWA, Ont., liepos 5. 
— Maskvos radijas liepos 
3 d. pranešė, kad Latvijoje 
naciai sušaudė 30 žmonių 
dėl vieno vokiečių policinin
ko nužudymo.

tenkinimo, kad karo pramo
nėse gamyba nebuvo sus
tabdyta. Nes gamyboje kie
kviena darbo valanda yra 
brangi.

ties tų 30,000 į Sibirą iš
tremtų lietuvių? Čia jie tai 
galėtų lietuviams padėti, 
bet tas jiems nerūpi. Jie tik 
vietoj nacių vergijos nori 
Lietuvai atnešti bolševizmo 
vergiją.

NELEIDO PRIGERTI

(.••Draufcus" Acme telephoto)

Mickey, sutorpeduoto prekinio laivo Atlante talisma
nas (mascot), kylant vandeniui laukia išvadavimo. Pa
kraščių sargyba neleido jam prigerti (Official U. S. Coast 
Guard photo).

Iš Rusijos fronto prieštaraujančios 
žinios; Berlynu negalima pasitikėti

U. S. bombonešiai antausiuoja priešą 
Aleutians salose, netoli Alaskos

Įvykdytos penkios žaibinės atakos; 
rūkai uždengia padarytus nuostolius

WASHINGTON, liepos 5. 
— Laivyno departamentas 
iškėlė aikštėn, kad per pas
kutines dvi savaites U. S. 
bombonešiai įvykdė penkias 
atakas prieš japonus Aleu
tians salose — vakarų link 
nuo Alaskos. Japonams pa
daryti dideli nuostoliai. Ta
čiau smūgio didumo nega
lima nustatyti, nes ten ata
kuotas japonų pozicijas rū
kai užkloja.

U. S. laivyno žvalgyba 
susekė, kad japonai įsistip
rina Attu saloje ir Kiška 
prieplaukoje. Tad šios prie
šo vietovės ir atakuotos. 
Patirta, kad japonai bando 
įsirangyti ir Agattu saloje, 
už 35 mailių pietrytų link 
nuo Attu. Į Agattu salą 
plaukę trys japonų trans
portai subombarduoti.

Po atakų visi U. S. bom
bonešiai grįžo į savo bazę.

Egipte ašies veržimasis sulaikytas; 
paimta nelaisviu; priešas apsikasa

CAIRO, Egiptas. — Bri
tų kariuomenė dažnai dur
tuvus pavartoja ašies pajė
gų suklupdymui.

CAIRO, Egiptas, liepos 
5. — Britai Egipte susilau
kė pagalbos — daugiau ka
riuomenės ir U. S. bombone
šių, ir bendromis pajėgo
mis ne vien fieldmaršalo 
Rommelio šarvuotąją ka-

Iš Rusijos karo fronto 
pareina prieštaraujančios 
žinios. Berlyne pranešta ir 
apie tai Londone girdėta,
kad vokiečiai Kursko šone WASHINGTON, liepos 5. riuomenę sulaikė už 60 mai- 
pasiekę Dono upę ir keliose — Liepos Ketvirtoji — J. A. lių nuo Aleksandrijos, Egip- 
vietose per ją persimetę. Iš Į Valstybių Nepriklausomybės te, bet dar per keletą mai- 
Maskvos tvirtinama, kad jįenai vakar minėta kuone lių atgal atbloškė dešinįjį 

visose sąjunginėse valsty- priešo sparną. Apie 600 vo

Naciai pasirengę 
gintis nuo invazijos

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 5. — žiniomis iš Stok
holmo, naciai stiprina savo 
garnizonus okupuotose Nor
vegijoj ir Danijoj. Sakoma, 
jie tuo būdu rengiasi 'prieš 
numatytą sąjungininkų in
vaziją Europoje.

Berlyne paskelbta, kad 
visi 16 metų berniukai bū
sią pašaukti į stovyklas 
‘tideolog|Caeir( mankštai 
Paskiau jie bus įtraukti ka
ro tarnybon.

SAN JOSE, Kostarika. — 
Gyventojai sukėlė demons
tracijas prieš ašį po U. S. 
prekybinio laivo sutorpeda- 
vimo Puerto Limon priep
laukoje.

BERLYNAS. — Vokiečių 
submarinai ir lakūnai Ark
tikos vandenyse užpuolė 
konvojų. 6 laivai nuskan
dinta ir 10 sugadinta.

WASHINGTON. — Kainų 
administratorius L. Hen
derson paskelbė vyrų ir vai
kų drabužiams aukščiau
sias kainas.

LIEPOS 4-oji 
VISUR MINĖTA

tenai vokiečių veržimasis ne 
tik sulaikytas, bet priešas 
su dideliais jam nuostoliais 
atgal atblokštas.

MASKVA, liepos 5. —
Charkovo, Kursko, Kalini; 
no ir kituose gretimuose 
frontuose vokiečiai buvo 
sukėlę pašėlusias atakas.
Kai kur jienąs pavyko pra
simušti pro sovietų linijas.
Bet netrukus jie visur at
blokšti atgal su dideliais 
jiems nuostoliais. Tūkstan-
čiai nacių nukauta ir šim- įk negau3ingi patri jotiniai

kiečių paimta nelaisvėn. 
Daug vokiečių tankų sunai
kinta.

Didžiausius nuostolius a- 
šiai daro U. S. lakūnai bom
bonešiais. Jie ne vien skal
do vokiečių tankas, bet a- 
takuoja jų pėstininkų kolo
nas ir Viduržemio jūros pa
kraščių bazes, pro kurias 
ašiai pristatoma karo reik
menys. Tuo būdu sutrukdo
mas priešo veikimas.

Patirta, kad vakaruose 
nuo EI Alamein atmušti vo
kiečiai dirbdinasi apkasus.

bėse. Ypač iškilmingai mi
nėta Anglijoje ir Australi
joje, kur plačiai buvo iškel
tos amerikoniškos vėliavos. 
Visur Amerikai reikšta pa
garba.

Čia ir kituose miestuose 
Nepriklausomybės diena 
praleista dvasios susikaupi-

Kiekvienam asmeniui skiriamas 
dvieju svarų cukraus priedas

tai jų tankų sunaikinta.

MASKVA, liepos 5. —
Vakar čia oficialiai paskel
bta, kad sovietų garnizonas 
evakuavo Sevastopolio tvir
tovę. Sovietų karo vadovy
bė pareiškia, kad tvirtovė 
ginta narsiai ir didingai ir 
tuo būdu suturėta nacių pa
vasarinė ofensyvą prieš Ru
siją. Tvirtovę paimti ašiai 
atsiėjo apie 300,000 karių 
nukautaisiais ir sužeistai
siais.

Anot sovietų, vieni vokie
čiai neteko apie 150,000 ka
rių, kurių skaičiuje iki 60,- 
000 nukautųjų. Sovietų gi 
11,385 karių nukauta ir 29,- 
380 sužeista arba dingę, čia 
oficialiai sakoma, kad mies
tas evakuotas penktadienį.

Sovietų pranešimais, Se
vastopolio atakose ašis ne-

WASHINGTON, liepos 5.
— Kainų administratorius LIETUVOJ VARŽOMA
Leon Henderson pranešė, Į nnCIfVD A 

me laimėti karą. Kai kur į-j kad kiekvienam turinčiam ■ KlI\TDA 

vyko gyventojų patrijotinės cukraus racijonavimo kny-
demonstracijos. Daugumas gėlę asmeniui nuo liepos 10 
darbininkų dirbo, tad karo d. iki rugpiūčio 22 d. laiko- 
pramonės centruose turėta tarpiu leidžiama su No. 7 

.kuponu nusipirkti du sva
rus cukraus virš paprasto 
po pusę svaro per savaitę 
racijonavimo. No. 7 kupo
nas (ženklas) skaitysis kaip

susirinkimai ir pramogos.

teko 250 tankų, 300 lėktu
vų ir 250 patrankų.

(Vokiečiai anksčiau pra- į bonusas. No. 5 ir No. 6 ku- 
nešė, kad tvirtovė ir mies- ponai turi būt vartojami o- 
tas paimti trečiadienį ir so- riginaliai nustatytaįs lai- 
vietų garnizono liekanos pa- kais. No. 8 kuponui yra dar 
suraukusios į Chersono pu- laiko. Gal jo originalumas

LISABONA. — Naciai 
Lietuvoje griežtai suvaržė 
įvairią prekybą. Ypač sun
kiai paliesta žemės ūkio pro 
dūktų pardavinėjimas ir ki
tokių maisto produktų mai
nas.

siasalį).
Kursko fronte naciai bu

vo pakilę ofensyvon, bet 
greit atmušti. Tūkstančiai 
vokiečių nukauta ir šimtai 
jų tankų sunaikinta, sako
ma kitame • sovietų komuni-

bus pakeistas.
Pramonės ir institucijos

taip pat minėtu perijodu 
(nuo liepos 10 iki rugpiūčio 
22) gaus daugiau cukraus.

Sakoma, kad cukraus im
portas pagerėjo.

kate.
(Iš Berlyno pranešta, kad I NEW YORK, liepos 5. — 

vokiečiai Sevastopoly iki I Iš Stokholmo per radiją 
50.000 raudonųjų paėmę ne- girdėta pranešimas, kad 
laisvėn, o kitam nepasaky-! Baltijos jūroje be įspėjimo 
tam fronte apie 185 mailių imta torpeduoti švedų pre- 
ilgą sovietų liniją pralau- kiniai laivai. Tad švedų ka-
žę. Azovo jūroje nuskandin
ta keletas sovietų laivų).

ro laivai pradėjo prekinius 
laivus lydėti.

Taip pat uždrausta žvė- 
jams pardavinėti sugautas 
žuvis tiesiai vartotojams, o 
leista žuvį supirkinėti tik
tai žuvies Centralei.

Koslariko prieplaukoj 
nuskandintas laivas

SAN JOSE, Kostariko, 
liepos 5. — šios respublikos 
Puerto Limon prieplaukoje 
ašies submarinas sutorpe- 
davo U. S. prekinį laivą 
San Pablo, 3,305 tonų.

Laivas nuskandintas tri
mis torpedomis. 23 vyrai į- 
gulos užmušta.

Mexico įlankoje sutorpe- 
duotas britų prekinis laivas. 
33 įgulos nariai žuvo.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ 
RUSIJON VARDAI

AMERIKIEČIŲ KOMANDOS

(Tęsinys)
29,10301 Stogis, Vaitiekus 

(Antanas), born 1902, fo- 
rest ranger, ieš. Gelnai 
Vandžiogala.

10302 Stogis, Stasys (Da
nielius), 26, tradesman, res. 
Kaunas.

10303 Stogis, Vytautas 
(Ignas), 73, farmer, res. 
JasiuliŠKis Vidiškis.

10304 Stomaitė, Antanina 
(Aleksandras), born 1918, 
employee, res. Aukupėnai 
Šėta.

10305 Stomienė, Eufrozi- 
na (Jonas), born 1903, land 
owner.

10306 Stoneliunaitė, Ma
rija (Jonas), bom 1918, res. 
Bagočiai Rudnia.

10307 Stonys, Stasys (Sta 
sys), 24, employee, res. 
Šiauliai.

10308 Stonienė, Filomena 
(Jokimas), housevvife, res. 
Klaipėda.

10309 Stonkus, Jonas-Ipo- 
litas (Klemas), 71, 
cian, res. Vilnius.

10310 Stonkus, Jonas (An 
tas), born 1903, tradesman, 
res. Kretinga.

10311 Stomeris, Rimantas 
(Leonas), res. Gruzdžiai 
Šakyna.

10312 Stomeris, Leonas 
(Vincas), born 1904, teach
er.

10313 Stomerienė, Ona.
10314 Storpirštis, Jonas, 

born 1910, teacher, res. 
Druckunai Varėna.

10315 Storpirštienė, Justi 
na, born 1908, teacher.

10316 Storpirštytė, Alici- 
ja-Danguolė (Jonas), 6 
months old.

10317 Strakauskienė, Do
mą, 62, farmer, res. Rostla- 
vai Juodšiliai.

10318 Straškytė, Stasė 
(Kazys), born 1921, res. 
Skuodas.

10319 Straševičlus, Vale
rijonas (Boleslovas), born 
1885, teacher, re3. Smilgiai 
Panevėžys.

10320 Straševičienė, Mari 
ja (Juozas), born 1885, den- 
tist.

10321 Strašinskas, Mečys 
(Vladas), 27, res. Vilnius.

10322 Strašinskas, Vla
das, 60.

10323 Strapikienė-Akelai-

tytė, Marija (Bronius), 
empioyee, ieš. Kaunas.

10324 Stomma, Vytautas, 
res. Akupėnai Šėta.

10325 Stiaš.nskaitė, Hali
na (Vladas), 30, res. Vilnius

10326 Strašinskienė, Na
talija, 60.

10327 Stiašlnskas, Vaclo
vas (Pranas), 29, woker, 
res. Šiauliai.

10328 Stravieskas, Regi
mantas (Aleksandras), 4, 
re3. Jaucėnai Seinai.

10329 Stravinskas, Jonas 
(Stasys), 64, worker, res. 
Vimius.

10330 Stravinskis, Algir
das (Aleksandras), 6, res. 
Janėnai Šventežeris.

10331 Stravinskas, Algi
mantas (Aleksandras), 4.

10332 Stravinskas, Alek
sandras (Jonas), 33, teacher

10333 Stravinskas.
10334 Stravinskienė, Liu

da (Jonas), born
physi-1 teacher.

10335 Stravinskienė, Ja- 
nina, 47, worker, res. Vilnius

10336 Stravinskaitė, Da
nutė (Aleksandias), 2, res. 
Šventežeris. „

10337 Stravinskaitė, Alek 
sandra, 16, res. Vilnius.

10338 Strazdas,
das (Jonas), 13, res. Rovian 
cai. t

10339 Strazdas-Drozdovs- 
kis, Jonas (Adomas), 57, 
employee.

10340 Strazdas, Stasys 
(Adomas), 47, employee, 
res. Kaunas.

O UNITIO NATIONSIASIS
('•Draugae'' Acme teiepnoto i

Pacifike prieš japonus pradėjo veikti amerikiečių ir są
jungininkų komandos (commandos). Jos japonų garnizo
ną netikėtai atakavo Salamana, Naujojoj Gvinėjoj (ja
ponų vėliava nužymėta). Po atliktų didelių nuostolių ja- 
jonams komandos grįžo į savo bazę tik su dviem sužeis
tais savo vyrais.

Vepriai.
10350 Strazdienė, Irena, 

26, housevvife, res. Kaunas.
10351 Strazdienė-Lauciu- 

1914, tė, Sofija (Adomas), 23,.
housevvife, res. Pakiaunis 
Baldutlškis.

10352 .Strazdaitė, Teklė 
(Jonas), 16, res. Raviancai.

10353 Strazdaitė, Regina 
(Bernardas), 3, res. Pakiau
nis Saldutiškis.

10354 Strazdaitė, Nijolė 
Leopol- (Antanas), 7, res. Gelgau

diškis šakiai.
10355 Strazdienė, Bronis

lava, 35, housevvife.
10356 Strefovičius, Vitol- 

das (Jonas), 63, farmer, res. 
Aukštadvaris Panevėžys.

10357 Strelčiunas. Rober

ziai, Marija (vvith a baby), j 
30, farmer.

10366 Strielčiunas, Mikas, į 
50, employee, res. Ukmergė.

10367 Strielčiunienė, Anas 
tazija, 50, housevvife.

10368 Strimaitytė, Agota 
(Matas), born 1900, teacher, 
res. Vilnius.

10369 Strioga, Jonas (Jo
nas), 29, teacher, res. Slap- 
giriai Užventis.

10370 Stulgienė, Monika 
(Petras), ,37, teacher, res. 
Rokiškis.

10371 Stulgys, Vincas 
(Mykolas), 42, teacher.

10372 Stulginskienė, Ona 
(Matas), 45, housevvife,’res

Jokūbavą Kretinga.
10373 Stulginskas, Alek 

Sandras (Domas), 57, far
mer.

10374 Strunicki, Vladimi
ras (Zominovas), 47, em
ployee, res. Vilnius.

10375 Strumilas, Jonas 
(Juozas), born 1905, farmer, 
res. Paviržėnai.

10376 Stroputė, Danguolė 
(Antanas), 7, res. Kretinga

10377 Stroputė, Nijolė 
(Antanas), 3.

10378 Stropienė, Bronisla 
va, 43, nurse. res. Kretinga

10’79 Stundžaitė, Nijolė 
(Jonas), 8, res. Vilkenai 
Tauragnai Utena.

10380 Stundžaitė, Irena 
(Jonas), 3.

10381 Stundžaitė, Janina 
(Jonas), 1.

10832 Stundžaitė, Genė 
(Vincas), 7.

10383 Stundžaitė, Vilią 
(Vincas), 3.

10384 Stundys, Bronius 
(Gasparas), 37, teacher, res. 
Aleksotas Kaunas.

10385 Stungurys, Anta
nas (Juozas), born 1903, 
farmer, res. Antoniškiai Ši
luva.

10386 Stungurys, Edmun
das (Antanas), 8, res. An
toniškiai Šiluva.

10387 Stungurienė, Elena

(Petras), born 1910, farmer
10388 Stuogis, Mikas (An 

tanas), born 1904, teacher, 
res. Skrebotiškiai Pasvalys.

10389 Stuogienė, Genė, 
23, teacher.

10390 Stuogytė, Milda 
(Mikas), 1 month old.

10391 Stupelis, Justinas 
(Kazys), born 1903, teacher, 
res. Stalgienai Plungė.

10392 Stupelis, Keistutis 
(Justinas), 8, student.

10393 Stupelienė, Aldona 
(Juozas), born 1907, teach
er, res. Stalgienai.

10394 Stupeiytė, Aldona 
(Justinas). 10, student.

10395 Stuzė, Julius (Ed
vardas), 32, farmer, res 
Pasvalys.

10396 Služienė, Kotryna, 
66, housevvife.

10397 Subačius, Bogusla
vas (Adolfas), 17, student, 
res. Vilnius.

10398 Subačius, Danielius 
(Myklas), 27, farmer, res. 
Melagėnai Miežionys.

10399 Subačius, Vaclovas 
(Gasparas), 43, farmer, res. 
Liukoniai Adutiškis.

10400 Subačiutė, Albina 
(Martynas), born 1906, vvor 
ker, res. Melagėnai.

(Bus daugiau)

Proves Wonderful 
For Itching Skin
To aoothe itching, burning skin, apply 
medicated liąuia ŽEMO—a Doctor's 
formula backed by 80 years continu
ous success! For rinpvorm symptoms, 
eczema, athlete’s foot or biemlshes 
due to extemal cause, apply ŽEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convincea. Only 36^. 
Also 601 and |1.00. — — —_ —----------->ZEMO

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 

i so trumparegystę ir toliregystę. 
j Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda ak*

, kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivos akys atitaisomos. 

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

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

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

tas, born 1893, tradesman, 
10341 Strazdas, Virgilijus ; res. Utena.

(Stasys), 3.'
10342 Strazdas, Algirdas 

(Stasys), 16.
10343 Strazdas, Antanas 

(Juozas), born 1904, emplo
yee, res. Gelgaudiškis Šakiai

10344 Strazdas, Antanas 
(Bernardas), 1, res. Pakiau 
nis Saldutiškis.

10345 Strazdas, Bernar
das (Vincas), 33, farmer.

10346 Strazdas, Pranas, 
33, teacher, re3. Vepriai.

10347 Strazdas, Juozas 
(Petras), 17, tradesman, 
res. Šančiai Kaunas.

10348 Strazdienė Janina, 
53, res. Raviancai.

10349 Strazdienė, Teklė 
(Juozas), 30, teacher, res.

Strelčiunas,
(Robertas),

Romu-
born

10358 
aidas 
1928.

10359 Strelčiunienė, Jad
vyga (Laurynas), 42, house
vvife, res. Utena.

10360 Strelčiunaitė, Vero
nika (Roberts), born 1924.

10361 Strelčiunaitė, Ele
na (Robertas), born 1923.

10362 Strelčiunaitė, Ina 
(Robertas), born 1931.

10363 Strelkauskas, Jo
nas, 27, vvorker, res. Kau
nas.

10364 Stretovičius, Euge
nijus (Vitoldas), 35, far-> 
mer, res. Aukštadvaris Pan
dėlys.

10365 Stretovičienė-Ko’

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokite Jaa. leisdami 
Išegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
35 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pasalina
visą akių Įtempimą. ..

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

O PTO M ET R IST.U
1801 So. Ashland Avenne

Kampas 18-tos
relefonae: CANAL 0523, Cfilcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kaadien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trediad. ir šeštad. 9:10 a. m.
11d 7:09 ą. m.

Oj/įicicd 74. S.

War Bond Quotas
FOR JULY

and May War Bond Scoreboard
38 States Top Quota; 10 States and District of Columbia Fall Short

(June Sales to be published aoon)

Alabama .. 
Arizona .... 
Arkansas .. 
California .. 
Colorado .. 
Conneeticut 
Delaware 
Di

.Inly Qnnf» 
t 7,881.000 

2,945,000 
5,079,000 

81,687,000 
6,840.000 

25,534,000 
2,657.000

list. Columbia 8,250.000 
Florida ........... 9,842,000
Georgu .
Idaho ___
Illinois .. 
Indiana .. 
Iows .... 
Ksnsss .. 
Kentucky 
Louisiana 
Maine ... 
Msrylsnd

9,797,000
3,375,000

84,925,000
18,800,000
15,000,000
8,073,000
9,504,000
8,623,000
6,364,000

13,535,000
Massachusetts 46,144.000 
Michigan .... 39,466.000
Minnesota ... 
Mississippi ..
Missouri .......
Montana ........
NebraAa ....
Neveda ........
N. Hampshlre 
New Jersey .. 
New Maxico .

19,580,090
5,343,000

27,827.000
3.222.000
7.235.000
1,038,000
3,260,000

35.247,000
1,771.000

M«y fcilcs
$ 5.285,0'IO 

1.966.000 
3,556,000 

41.225,000 
4.327,000 

16,518.000 
1,649,0)0 
5.958.000 
6,716,0:10 
6,439.000 
2,208.000 

52,227,000 
14,910.000 
13,870,000 
5.290,000 
6,177,000 
5,875,000 
4,146,000 
8,392.0)0 

23,738,000 
26,240.000 
12.574.000 
3,698.0)0 

18.713.0,00 
2.156,000 
4.590,000 

692,000 
2.108,000 

22,889,000 
1,185,000

»T
| 3,787,000

I, 358.000 
2,682,000

40,011,000
4,086,000

13,228,000
1,861.000
6,179,000
5.794,001)
5,365.000
1,451,000

49.300,000
10,926.000
9,000,000
4.617,000
5.558,000
4,944,000
3,295,000
0,079,000

28,771,000
21,647,000
II. 657.000 
2,905.000

17.075.000
2,785,000
3,286,000

581,000
1,895,000

26,727,000 
1,055,000

% AIh>»» or 
Alny llrliiw Mny 

•Juntu
+ 39.6 
+ 44.8 
+ 32.6 
+ 3.0 
+ 5.9 
+24.9 
-11.4
— 3.6 
+ 15.9 
+ 20.0 
+ 52.2 
+ 5.9 
+36.5 
+54.1 
+ 14.6 
+ 11.1 
+ 18.8 
+25.8
— 7.6
— .1 
+21.2 
+ 7.9 
+ 27.3 
+ 9 6 
-22.6 
+ 39 7 
+ 19.1 
+ 14 4 
-14 4 
+ 12.3

State
Ncw York
No. Cacoi 
North Da 
Onic

liną
rth Dakota
io ................

Oklahoma ..
Oregon .........
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee .. 
Texas

Joty Onnfs May Salra 
. .$171,596,000 $106,671,000 $125,000.000

-rUv:.-;;
tjoota Uaota Į

LIETUVIS DAKTARAS

OPTOMETRISTAS
Prttaikina akiniai 

atsako mingai ui 
prieinamą kainą,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DBL RADIO PATAISYMO 

PARAUKITE:
VAROS S0R8t

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius.
„ Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

kampas S4th St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal autartį

zo meti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiao taL VIRginia 0089 

Residencijos taL: BEVerly 8844

3R. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 9—8:39 P. k 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, Ui.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

12,153,000
3,112,000

55,151,000
8.855,000
8.865,000

81.050,000
6,936,000
4.320.000
2.464,000

10,092,000
33,677,000

Utah ................ 2.879,000
Vermont ... 2,188,000
Virginia .... 
\Vashington .
W. Virginia .
Wisconsin ... 
tVyoming ...
Alaska .........
Canal Zone..
Hawail .........
Puerto Rico..
Virgin Islands

-14.7 
+39.1 ; 
+47.8 • 
+13.0 : 
+ 9.8 ; 
+ 1.2 j 
- .8 
-17.7 ; 
+26.3 
+39.7 I 
+ 26.1 
+ 20.9 i 
+71.3 .

8 J 90,000 5,889,000
2,059,000 K 393.000 

35,809,000 81.769,000
5,919,000 5.389,000
5,676,000 5,611,000

53,514,000 53,814,000
4,404,000 5,352.000
3.097.000 2.453,000
1,731,000 1,239,000
6,484,000 5.141.000

22.470,000 18,594,000
2,057.000 1,201,000
1,449,000 1.205,000

12^698,000 9,092,000 8,965,000
13,415,000 11,082,000 7,581,000
6,111,000 4.062.000 4,106,000

19,265,000 12,280,000 11,977,000
1,519.000 984,000 1,008,000

738,000 492,000 198,000 +148.5
321,000 (No Report)

8,439,000 5,985.000 992,000 + 503.3
290,000 183,000 214,000 —14.5

Res. 0968 So. Talman Ave.
Res. TaL GROvekill 001$
Offiee taL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL: 2-4 ir 7—9 vak. • 
Ketvirtad. ir Nerišliomis auaitarua 
2423 YVest Marquette Rd.

Trečiadieniais ir šeštadienio 
rais pagal sutartį.

vaka-

Tal. OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 YVest Cerrnak Rd.

16,000 (No Report)

Unallocated 37,000,000* 
•Not distributed by States.

9,000

+ 20.3 
+ 1.4 
+46.2 ,
~ 11 1 
+ 2.5 . 
- ?.•:

t

DR.STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namų toL PROapect 1080

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

karais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place
TeL REPnblic 7808

Totai. .. .$1,000,000,000 $634,356,000 $600.000,000 + 5.7

Henry Morgcnthau Jr., Secretary of the Treasury, today made public the official War Bond Quotas by States 
for the month of luly, which places the nation on a Billion-dollar-a-month basis to aid in meeting the War cost. 
The above tsblt alae gives May War Bond sales in the various statės in comparison to the May Quotas. (June 
sales by statės w!11 be available for publication shortly.) The percentage of Quotas range from 71.3 percent above 
ųuota in Utah, to 22.6 percent below the quota in Montana, būt puta the nation as a whole above the $600,000,000 
totai May quota. Vulnerable Alaska and Havraii led all statės in sale of War Bonds on quota basis.

“Everybody, every pay day ten percent” is the Treasury slogan which is expectsd to place one of the attrac- 
tive new window stickera in every American home. "We’re Buying at Least 10%” resds the sticker, prlnted ln 
the national colors. The new wlndow stickera and the new ”10%” lapei button, vvhich indicates that the vvearer is 
investlng at least ten percent of his income in War Bonds every pay day, are yardsticks of patriotism in the War 
Bond Difve. U. S. 7 reemr, Utptrtmtni

l»

War Bond Release No. 8 y

TeL TARds 6981.
Rea.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL t auo 1-3; nuo 0:30-8:30 
756 YVest 35th Street

Knr kas yra geriau turėti 
išmint), negu auksą.

Kas bus Ištvermingas iki 
galui, tan bus išgelbėtas.

(Mat 10, 28 j.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pinuadicuiais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

_______ Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUHA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 YVest Cermak Road 

Ofiao taL OANal 8846 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Rea. toL: HEMIock S1B0

TeL YARda 8846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8757 So. YVestern Ave. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANaI 4706
DR. PETER J. BARTKUS

. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1913 So. Halsted St

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

Sekmadiesiaia taipgi pagal autartį 
Rea. telefonai 8EEley 0484. 

Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
ir pagal autartį.

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

r

TeL YARda 3140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR 

IR AKINIUS
CHIRURGAS
PRITAIKO

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rartdenoija:
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarai* 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Ave. 

Tel. CANaI 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofiso Tel............... VIBglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS B OHIRURGAB

4729 So. Ashland Ave.

TeL

So. Ashland
(2-tros lubos)

MIDiray 8880 , Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki I 
rai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 rai. vak

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB

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

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

TaL OANal 0367
Raa. taL: PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

1821 So. Halsted Street

Realdenclja: 6600 So. Arteaian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki B vaL vakar*.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS t

Kasdien nuo 9:00 vai. ryto Iki t:to 
vaL vak.; trečiadieniais nuo

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiao telefoną* PROapect 6737 
Wamq talefnnaa VTRginia 8481

Re*. Tel. LAFayetta 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayetta 8210

Jeigu Neatsiliepia —
Bauk KEDrie 2868 

VALANDOS:
Nur 2 Ud 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
Trečiadieniais nuo 2 Iki 4 popiet
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2mogus — tai 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, {Goethe},
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Didelė pagarba Mokslo melu baigimo
kun. Židanavičiui atgarsiai

Philadelphia, Pa. — Tre
čiadienį, 24 d. birželio vie
nas čionykščių plunksnos vei 
kėjų nuo vietos graikų-ka- 
talikų — unijotų diecezijos 
organo “Šliach” — “Kelias” 
gavo šekančio turinio laiš
kutį:

Gerbiamas Bičiuli! Redak
cija katalikiško ukrainiečių 
savaitraščio “šliach” prašo 
Tamstą informacijų apie 
kunigą Židanavičių iš Ams- 
terdam. N. Y. Mūsų vysku
pas myli jį ir todėl jo jubi
liejaus proga nori įdėti “šlia- 
che” aprašymą jo gyvenimo. 
Fotografiją turime. Su pa
garba — Cegelski.

Pastaba: šiam veikėjui 
daug kartų pasisekė ukrai
niečių spaudoje patalpinti 
aprašymus ir atvaizdas žy
mių lietuvių. Bet tame da
lyke jis visuomet pats tu
rėjo kreiptis į jų redakcijas 
ir pats turėjo pristatinėti 
klišes. O čia — reikale ku
nigo Židanavičiaus, pats uk- 
rainiečių-unijotų vyskupas 
spiria, redaktorių surasti in
formacijų apie jubiliatą, ku
nigą Židanavičių ir redakto
rius dr. Cegelskis aiškiai 
duoda suprasti, kad klišę at
vaizdo kun. Židanavičiaus 
jie pasigamins savo lėšomis.

Tad, ištikrųjų, ar tai ne 
didelė pagarba kun. Juozui 
Židanavičiui — Seirijų Juo
zui jo 50 metų kunigystės 
sukakties proga!
Iš moksleivių tarpo

Antradienį, 23 d. birželio 
įvyko Kensington High 
School abiturientėms diplo
mų įteikimo iškilmės. Tarp 
daugelio mergelių, diplomą 
gavo ir mūsų viengentė Zu
zana Sutkaitytė, duktė “Lie
tuvių Ūkėsų Pašalpos Klū
bo” “gaspadoriaus”, Juozo 
Sutkaičio.

Marė iš Pavištaičių

VVorcester, Mass. — Šv. 
Kazimiero mokyklos užbai
gimas mokslo metų — išleis
tuvės abiturijentų įvyko sek 
madienį, birželio 14-tą. šį 
metą baigė mokyklą dešimts 
mergaičių ir devyni berniu
kai. I išleistuves, kurios bu- 
vo Šv. Kazimiero bažnyčios 
žemutinėje svetainėje, susi
rinko gražus būrys žmonių, 

i daug kam teko ir stovėti.
Programa prasidėjo su 

gražiu perstatymu “Nesijuo
kianti Karalaitė”, kurią iš
pildė visų skyrių( mokiniai, 
būtent: Darželio vaikučiai 
pašoko lietuvišką šokį ir pa
dainavo, 1-mo skyriaus ber
niukai su trimitais atliko 
šokį. 3-čio skyriaus mergai
tės pašoko baletą, 4-tas skyr. 
vaikučių darželis, 5-to skyr. 
vaizdavo juodukus, juokin
gai dainavo ir šoko, 6-tas 
skyriaus kareivių drilius, 7- 
to skyriaus mergaitės ypa
tingai gražiai pašoko čigo
nių šokį pritariant gražiai 
muzikai, 8-to skyriaus ber
niukai — Jūrininkų šokis, 
o 9-sis skyr. gražiai padai
navo. Vėliau sekė kalbos, 
svečių: kleb. A. Petraičio, 
vikaro kun. J. Bakano, adv. 
Millerio, kun. Mažuknos ir 
kitų. Kun. Mažukna, kaip 
kad teko girdėti, prieš dvy
lika metų yra baigęs taip 
pat Šv. Kazimiero mokyklą. 
Fabaigoje kleb. Petraitis į- 
teikė abiturijentams diplo
mus. Sekantieji mokiniai už
baigė mokyklą: Kazimieras 
Paliliūnas, Pranas Bunevi- 
čius, Antanas Bankietas, Jo
nas Drumstas, Juozas De- 
lionis, Louis Dranginis, Ed
vardas Guzauskts, Edvardas 
Kupstas, Juozas Tribandis, 
Margarita Roberts, Elzbieta 
Bačytė, Elena Šipaitė, Juo- 
zapina Šimanskaitė, Eunice 
Dirskaitė, Ona Bukauskaitė, 
Eleanora Lambutytė, Elea-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

fti firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITCS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Motnher of the Ltthimnlan Chamber of Gommerce,

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy St.

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

SMAKEv

inyoorgoft

Its qomq to cost BilUons to 
4cfonqtheJop!

WNP$ STAMPS’
U. S. Trtatury Dtpartmtn!

norą Rovvland ir Elena Pui
šytė.

Žmonės išsiskirstė pakilu
siam ūpe.

Garbė priklauso seserims 
Kazimierietėms, kad jos 
taip gražiai priruošia vaiku
čius. Motinėlės jeigu jūs no
rite, kad jūsų vaikučiai už
augtų pavyzdingi Amerikos 
piliečiai ir geri praktikuo
janti katalikai, leiskite į se
serų vedamas mokyklas, jie 
jums užaugę šimteriopai at
silygins. Sekančiais metais, 
kurių vaikučiai jau pradės 
eiti į mokyklą, veskite juos 
į šv. Kazimiero mokyklą. 
Tuo paremsite katalikišką 
lietuvišką įstaigą, o seselės 
jūsų vaikučius pavyzdingai 
ir gražiai išauklės, Dievui ir 
Tėvynei.

Programos pildyme ypatin 
gai pasižymėjo: dainininkė 
P. Uždavinytė, šokėja A. Ka 
raliūtė, juokdarys, kuris 
daug publiką prijuokino, 
Pranas Mortanas. Karaliaus 
rolę lošė Pran. Ademskis, 
Karalienės Elena Šipaitė, Ka 
ralaitės Nancy Andrus. At
sisveikinimo kalbą puikiai 
pasakė Antanas Bankietas.

Iš misijų padangšs
Bishop, Virginia. — Kun. 

V. Slavynas rūpestingai dar
buojasi bažnyčios pastatymu 
be skolos miestelyj War, W. 
Va. Be to, išganingai misi- 
jonieriauja ir misijų stotyse 
steigia vasarines katechiza- 
cijos mokyklas, kuriose vai
kams dėstoma krikščioniš- 
kasai mokslas. Sunkiame jo 
misijonieriavimo darbe jam 
padeda kun. A. Tamoliūnas 
iš Bervvind, W. Va.

Kun. V. Slavynas birželio 
21 dieną 9 vai. ryte atidarė 
naują misiją sodyboje Bi
shop, Virginia valstybėje, su 
šv. Mišiomis ir pritaikintu 
pamokslu.

Nuo dabar sodyboje Bi
shop kas sekmadienį bus tą 
pačią valandą laikomos šv. 
Mišios ir skelbiamas pamoks 
las.

Tuo pačiu su pirmadieniu 
(birž. 22 d.) atidaroma nau
ja vasarinė katechizacijos 
mokykla vaikams.

Taigi, kun. V. Slavynas 
sėkmingai misijonieriauja 
West Virginia ir Virginia 
valstybėse.

Gerasai Dievas tegu jį lai
mina sunkiame, bet išganin
game ir apaštališkame mi
si jonieriavimo darbe. A. T.

Būti draugiškam žodžiuo
se ir greitam darbuose, vi
sa tai maža kainuoja ir la
trai naudinga. (Henrikas IV)

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

TO ROUSE FL0W 
* OF LIVER BILE

Oet a bottle ot Kruschen Salti tonight. 
Hali an hour before breakfast, take ae much

or cold) or ln your mornlng eup of tea or
5°?ee š£.d keep up ,or 30 d»y»- Kruachen 
taken tūla way helpe relieve euch symptųma 
aa elek headachea. bowel slugglihneea and

«1,ou\ indlgeation when due to ln- 
aufltclent «ow of bile from the gall-bladder. 
You can get Kruachen, a famous English 
formula made ln the U. S. A., at any drug 
■tora. You mušt be eaUgfled or money badu

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoLoh S4K8-U489

HEI.P WANTED — VYRAI

DEŠRŲ VIKRIAS IR RŪKYTOJAS 
reikalinga.. Patvrnsg. Pa tovus dar
bas, g‘rn užmokestis. SI.OTlit iVVSIil 
SAI SAGE CO., 2021 VV. I8th St.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisomo visokius piūklus. Taisymas 
namini,) plūkiu, tai mūsų specialy
be. Rašykite dėl “Free Catalotfue” 
kainavimo sąrašo.

Prisiųskite piūklus paštu “pareel 
post.”

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

HEI.P VVANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS OPERATO
RES, reikalingos. Aukščiausias už
mokestis mokumą. AisiSanklte prie: 
GAH. MFG. CO.. 228 X. C.iiiloii St.

MERROW Ir SINOI.E NEEDLE 
MAŠINŲ OPERATORES. reikalin
gos. Pastovūs darbai, gera užmo
kiau is. Atsišaukite prie —

1215 VVEST GRANO AVENUE

PARDAVIMUI KRAUTUVfi
Randasi geroj vietoj, netoli MeKinley 
Park, Labai geri irenglmal. Pardavi
mo priežastis — Ilga. Kreipkitės prie: 
Mr. VValfer Nutow. 2200 VV. 37th St., 
Chleago. Hl.. tel. LAFaycttc 6098.

KOMBINACIJOS NAMAS IR BU- 
ČERNfi PARSIDUODA, su 2 ka
rams mūriniu garadžlu. Randasi 
prie kampo. Puikus pasiūlymas ir 
proga. Atsišaukite sekančiai:

3235 VVEST 55TH ST.

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick

Thousands who suffered from the torturing 
pains of rheumatism, sciatica, lumbago, neu- 
ralgia and neuritis—are certainly happy over 

. their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula svhich speedily 
relieves those cshausting muscular aclies and
pains. NURITO is trust worthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfprt—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don’t suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.G.)

Murinę soothes, cleanses and refreshes 
irritated, reddened membranes caused 
bv head colds, driving, winds, movies; 
etose work, late hours. Free dropper 
vvith each bottle. At all Drng Stores.

rie bank's vtsAre/

Invest ųour moNeų irt United fote 
mm BONDS AMD STAMPS!

■i

JOHN F. EUDEIKIS

AMBUHANCE Dieną Ir Rakti

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIEI.D AVENUE

TeL LAFayette 0727

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančia,, išmokinsim. 
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus. 
Atsišaukdamos kreipkitės prie BO
DAS PALUTSIS, unt 4-to aukšto.

M. BORN « CO.
16C0 W. Adams Kt.

REIKALINGOS MERGINOS 
Bendram fabrikiniam darbui — prie 
pakavimo ir t. t. Atsišaukite ):

I.OOSE VVILES BISCUIT CO. 
3659 Ko. Ashland Ave

GYDYTOJŲ
PERSPĖJIMAS

Atlantic City įvyko vienos 
gydytojų draugijos suvažia
vimas, kuriame buvo išreikš
tas pasibaisėjimas prieš 
tuos, kurie kėsinasi prieš 
žmogaus gyvybės šventumą 
darydami abortus, vykdyda-

ANT RENDOS

KAMBARYS RENDUOJASI — pil
nai ištaisytas, prie mažos šeimos. At
sišaukite po antrašu: 6819 S. VYAKH- 
TENAVV AVE., ar tvlefonuokite —• 
HEVIlock 5216.

RENDUOJAST NAUJAS 4 KAMB. 
FLETAS. šilto vandens apšildomas, 
šilto vandens y.ra kasdien. Naujos 
mados gesinis pečius, elektrikinjs 
šaldytuvas lr visi kiti paiankumal. 
Renda nebrangi. Randasi po antrašu: 
10721 S. INDIANA AVE.

mi sterilizaciją ir pra vesda
mi gyveniman vadinamą 
“planned parenthood”.

Kokia žmogžudystė gali 
būti baisesnė, Itaip ta, kai 
tėvai kėsinasi prieš savo be
ginklį kūdikį.

Tikrą draugą tik bėdoje 
pažinsi.

I . .zTį
NULIŪDIMO i VALANDOJE ttTO RELEASE FLOW OF

LIVER BILE
a bottle of Kruachen Salta tonight. 

Half an hour before breakfast, Ūke ai much 
aa wlll Ue on a dane ln a glasa of water (hot 
or cold) or ln your mornlng eup of tea or 
coffee and keep thle up for 30 daya. Kruschen 
taken this way helps relieve euch symptoms 
aa siek hcadaches. bowel alugglshneaa and 
ao-called bllloua Indlgeation when due to In- 
aufllcient flow of bile from the gall-bladder 
You can get Kruachen, a famous English 
formula made in the U. 8. A., at any drug 
store. You mušt be saUsfled or money back

rTthis cheese 

fooJ that’s digestible 
as milk itself!

SPREADS! SLICESI TOASTS! 
~ MELTS PERFECTLY! *

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JČSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero įij

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Westem Ave,, Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ JSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

91
I .. 1

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
7* VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

3354 South Halsted Ttreet 
Skyrius: 710 West IRth Street
Viai telefonai: YARds 1419

I. J. ZOLP 
1R46 West 46th Street 
Tel. TARds 0781-0782

LACHAWICZ IR SŪNAI 
2314 West 23rd Place

Tel. CANaI 2515 

42-44 East 108th Street

Tel. PULlman 1270

J. LIULEVIČIUS
4348 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenue

Tei. TARds 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKA9
3319 Lituanica Avenue
Tel. TARds 1138-1139

LEONARD.F. BUKAUSKAS
I 10821 South Michigan Avenne 

Tel. PULlman 9661
Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare, 

iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.
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SubacriptionK: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Mc* 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne*

S rašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenušios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Nenugalimi ginklai
Prieš kiek laiko kai kurių karo strategų buvo ma

noma, kad dėl didelių rūkų ir miglų Aleutiians salyne 
ar jo apylinkėse bus sunkios karo operacijos arba net 
visai negalimos.

Prieš keletą metų japonų žvejai su savo laivais Aleu- 
tians vietas išlandžiojo ir gerai susipažino su vietos 
gamtos sąlygomis. Japonų užsispyrimas, jų susipažini
mas su Aleutians salų vietomis ir rūkais, miglomis pa
dėjo japonams užimti Attu ir Kiška salas.

Šio karo laiku jau du kartu gyvenimas akivaizdžiai 
parodė, kad sunkiausios klimatinės sąlygos neeulaiko 
karo operacijų, jei tik karo vadai jas tinkamai panau
doja.

Hitleris manė, kad žiema sulaikys karo operacijas 
Rusijos fronte ir jie galės pasilikti užimtose vietose. 
Bet maršalas Timoshenko laikė žiemą kaipo ginklą sa
vo rankose ir ją panaudojo prieš Hitlerio armiją, kuri 
dėl šio ginklo buvo priversta gerokai atitraukti iš už
imtų Rusijoje pozicijų. Timoshenko rankose žiema, kai
po ginklas, buvo sėkmingas Suomijoje, taip pat ir prieš 
Hitlerį.

Britai galvojo, kad tyrumų karščiai ir smilčių ura
ganai, viesulai sulaikys Rommel armiją Libijoje. Bet 
Rommel kirto kietai ir greitai, nežiūrint karščių, ir nu
vyto, kaip gėlė, karščiuose ne naciai, o britai.

Šiame kare rūkas, miglos yra ginklas, karštis yra 
ginklas, šaltis yra ginklas, o šalia to, laki vaizduotė, 
užsispyrimas ir drąsa yra ginklai. Ir šitie ginklai yra 
nesunaikinami.

Nežiūrint, kad Libijoje ir Egipte labai daug pralai
mėta, bet Churchill nenuleidžia rankų ir nenustoja pu
siausvyros ir su galingu ryžtingumu žvelgia į ateitį, 
kuri bus sąjungininkų rankose.

Daugelis mano, kad karas bus ilgas ir baisus, kuris 
pareikalaus daug kraujo, ginklų ir didelio ryžtingumo, 
jėgos ir užsispyrimo iki galutino laimėjimo.

Teigiamas reiškinys yra, jog nežiūrint, kad daug pra
laimėta, bet sąjungininkuose nesimato nusivylimo, bet 
diena iš dienos auga juose ūpas ir nuotaikos, kad ka
riauti iki galutino laimėjimo ir neiti į jokius kompro
misus su siavo priešais.

Akivaizdoje to fakto, kad karas bus ilgas, tenka ir 
mums su visu. rimtumu prisiderinti prie karo sąlygų 
ir visas jėgas aukoti, kad laimėtų garbinga Amerika.

Šiek tiek dabar jaučiame karo pasėkas, bet dar ne 
visas. Ateity pajusime dar daugiau žiaurių karo pa
sėkų. Kad nebūtumėm netikėtai karo pasėkų užklupti, 
tenka nuo šios valandos pratintis atsisakyti nu© tokių 
dalykų, kurie nėra būtinai reikalingi ir visas gyveni
mas taip sutvarkyti, kad kuo daugiausiai prisidėtumėm 
prie karo laimėjimo.

Verčiau ilgas karas, verčiau kurį laiką paprasčiau 
gyventi, negu dabar pralaimėti ir likti nacių ir japonų 
vergais. Tai aiškus dalykas, kuris nereikalauja jokių 
įrodymų.

Siudentų ir Vyčiu seimai
A. L. K. Studentų centro vaidyba nutarė Amerikos 

Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų Sąjungos 
seimą sušaukti Chicągoje, III. A. L. K. Studentų ir Pro
fesionalų seimas įvyks šių metų rugpjūčio (August) 
1-2 dienomis Chicagoje, Morrison viešbutyje.

L. Vyčių 30-tasis metinis seimas įvyks rugpiučio 11, 
12, 13 dd. So. Bostone, Mass., šv. Petro lietuvių para
pijos ribose.

Tiek studentai, tiek vyčiai turi didelės reikšmės lie
tuviškajai išeivijai Amerikoje, nes tad yra stiprios jė
gos, kurios gali palaikyti ir stiprinti lietuvybės dvasią 
mūsų Išeivijoje. Todėl kitos mūsų lietuviškos katali
kiškos organizacijos ir jų vadai turėtų palaikyti -dar 
tampresnius ryšius su studentais ir vyčiais ir sum
iaukti iš mūsų dar didesnės paramos jų veikimo pla
nų įvykdymui.

Dabar didžiausias lietuvių katalikų studentų ir lie
tuvių vyčių uždavinys, kaip kuo daugiausia pritraukti 
naujų narių į savo organizacijas ir kad kuo plačiau
siai būtų skaitomas “Studentų Žodis” ir “Vytos”. Tai 
yra rimtas jų uždavinys, padėkime šį uždavaių Studen
tams ir vyčiams įgyvendinti šiandien, o ne rytoj, nes 
jų uždaviniai, kartu yra ir mūsų uždaviniai.

NAUJAS RAUDONŲJŲ 
PRANAŠAS

Į savo organizuojamus pa
rengimus lietuviškieji komu
nistai pradeda kviestis So
vietų generalinio konsulato 
raštininkėlį Rotomskį. Su
prantama, kad jis kalbės 
-taip, kaip kori tie, kurie 
jam algą moka.1 ♦
KODĖL TfK RUSAMS,
O NE LIETUVIAMS

Mūsiškiai bolševikai gi
riasi Rusijos pagalbai su
rinkę 2004 dol. 21 ct. Bet 
jie patys kitados rašė, kad 
tie lietuviai, ką dabar Sibi
re, esą išbėgę nuo vokiečių. 
Tai kodėl pagalba organi
zuojama tik rusams? Kodėl 
negirdėti, kad nors centą 
būtų paskirę Sibiro laukuo
se vargstantiems lietuviams.
•

NAJU9AS ŠVEICARŲ 
ĮSTATYMAS

Beveik pusę šimtmečio ty
rinėję šveicarai pagaliau pri
ėjo nusistatymo, kad reikia 
griežčiau kovoti prieš negi
musiųjų žudymą. Neseniai 
išleistas įstatymas, kuriuo 
už abortus skiriamos griež
tos bausmės, -uždedama griež 
ta kontrolė kontcaceptivų 
reklamavimui ir siuntimui, 
šveicarai budi ir duoda pa
vyzdį kitiems, kurie rūpi
nasi tautos ateitimi.

T& IR NERONAS DARĖ
Olandijos katalikų -univer

siteto Niįmegene profesorių 
knn. dr. T. Brandsma naciai 
uždarė kažkokiame Vokieti
jos kalėjime. Nieko naujo. 
Į kalėjimus krikščionis grū
do ir Neronas, bet ir Nero
nas ir pati Roma sugriuvo, 
gi krikščionybė žydi, dar ga
lingesnė.

Čikąginis

Po svietą pasidairius
Girdėjau, tavorščiai, kad 

Rockforde yra labai didelė 
marksinė davatka, kuri cici 
listų gazietoj bėdavoja, kad 
nesuprantą, ką kunigas po
teriauja. Ji sako:

“Vietoje yra pastatytas 
maldnamis, kuriame klebo
nauja, rodos, pažangus Ame 
rikėj gimęs kunigas. Šis ku
nigas ir mišias kartais at- 
gieda įnirusiems”.

Apeigaujant kunigui ne
suprantama kalba, ji nega
linti iki galo išsėdėti ir išei
nanti iš bažnyčios net ir ge- 
rtauaį draugą laidojant.

Tikrai gaila tos marksi- 
nės davatkos. Bet jai, ir vi
soms tos rūšies davatkoms, 
dedu ant delno gerą rodą, 
būtent: „

Sandariečių gazietoj nese 
nai buvo rašyta, kad Čika
goj yra toksai maldnamis, 
kur visi “poteriai” eina lie
tuvių kalba, net mišiolas, sa 
ko, priruoštas lietuviškai. 
Ir maldnamis ne bet koks. 
“Jis yra pastatytas mokslo 
pamatais ir užpildomas vie
nų moksleivių. Seminarijos 
mokslas ir dėstomas ir stu
dentų randasi nemažai”.

Matot. | -e
Tame maldnamy ne tik 

lietuviškai “poteriaunama”, 
ale ir pats “altorius” yra 
cūdaunas: “papoteriavus”
paspaudei butinuką, “alto-

rius” apsisuko ir prieš save 
turi puikiausi saliuno b&rą. 
Vadinas, ir supranti, ką ku 
nigas “poteriauna” ir nerei
kia eiti iš maldnamio. Visi 
patogumai ant vietos.

Marksinėms davatkoms 
patariu su visokiomis bėdo
mis kreiptis ne cicilistų ga- 
zietas, kurios jokių rodų 
neduoda, ale į mano kampe
lį. 1 Painiausios rodos bus ant 
delno ištlumočytos.

Sakoma, tavorščiai, kad 
tik Kūčių naktį gyvuliai šne 
ka. Ale aną sekmadienį nu
važiavęs į vieną farmą ir 
nuėjęs prie upelio girdėjau, 
kaip pašnekėjo kiaulė su žu 
vim.

Kiaulė maudėsli upelio pa
krašty pasidarytame dum
ble. Visą buvo taip purvina, 
kad net biauru buvo žiūrėti. 
Kur buvo nebuvus priplaukė 
prie kiaulės žuvis ir prašne
ko:

— Fui, kokia tu purvina. 
Net biauru žiūrėti. Pažvelk 
į mane, kodėl aš visuomet 
švari.

— Nacas esi ir dacol, — 
atsakė jai kiaule. — Kai 
mane žmonės valgo tai pirš 
tus laižo, o kai tave valgu,
tai nuolatos spjaudo. Ar -tai• •
tokia tavo švara?

fflvns ras jsJasvnA
Taigi, matome, kad šalia greitų orlaivių, stiprių tan- _ w

kų ir galingų patrankų dar yra kiti ginklai, kurie ka- IdUfOS PIKraSdSIS 
ro operacijose turi nepaprastos reikšmės.

Naciai yra didžiausias priešas
Dr. George Gallup, Amerikos viešosios opinijos ins

tituto direktorius paskelbė Amerikos gyventojų nuo
mones apie vokiečius nacius ir japonus.

Buvo žmonėms duotas klausimas; “Kuris yra, jūsų 
nuomone, šiame kare priešas numeris pirmas — Japo
nija ar Vokietija?”

Tenka pastebėti, kad iš apklaustų apie 50 procentų 
pareiškė, kad naciai yra priešas Nr. 1. Japonus vy
riausiu priešu laiko tik apie 25 procentai. Kiti mano, 
kad skirtumo nėra — ir naciai ir japonai yra vienodai 
pavojingi, nes tiek naciai, tiek japonai turi imperia
listinius tikslus ir jie visus nori pavergti.

Kvas bus ilgas k žiaurus
Churchill, britų ministeris pirmininkas, liepos 2 die

ną žemesniesiems rūmams pranešė apie karo situaciją 
Viduriniuose Rytuose ir Viduržemio jūroje. Jis pabrėžė, 
kad Viduržemio jūroje ir viduriniuose rytuose situa
cija yra daug blogesnė, negu 1940 metais, birželio mė
nesį, kada Prancūzija krito.

Churchill, nieko neslėpdamas ir tiesiai žiūrėdamas 
realybei į akis, atvirai pasakė, kad Libijos ir Egipto 
kovose britai turi didelių nuostolių: neteko apie 50,000 
vyrų, daug karo medžiagos ir t.t., pavyzdžiui, per vie
ną dieną susirėmime su naciais britams iš 300 tankų 
teliko tik 70.

IChurchill viską atvirai išpasakojo apie esančią karo 
būklę ir 475 balsais pareikšta jam pasitikėjimas. Tik 
25 balsavo prieš Churchill.

Nors tas klausimas labai yra opus ir jautrus, apie 
kurį šiuo kartu noriu rašyti, bet tenka vienu kitu žo
džiu prisiminti, nes jis yra svarbus.

Mes dažnai matome laikraščių puslapiuose praneši
mus, kad ten ir ten, tada ir tada, toks ir anoks yra 
užpuolęs moterį ar mergaitę. Tai yra nesivaldymo, ne
santūrumo pasėkos.

Nesusivaldymas ir nesantūrumas daug daugiau atne
ša pikto, negu mes manome ir galvojame. Tik vėliau 
pastebi žmogus nesusivaldymo pasėkas. Bet taip pa
vergia jį piktas įprotis, kad jis palieka blogų įpročių 
vergas.

Laikraščiuose teko skaityti, kad 1938 m. kongresas 
buvo priverstas padidinti nuo 1,122 iki 8,863 veneri
nėms ligoms klinikas. Per vienus metus buvo tiriama 
17,400,000 žmonių kraujas ar neturi sifilio. Dabar yra 
užregistruota šioj šaly apie 3,200,000 sergančių tąja li
ga, o kiek yra neužsiregistravumų, sunku pasakyti. Tai 
yra piktašašis tautos kūne, tai yra namų didžiausias 
priešas, aru kuriuo tenka visu rimtumu ir -atydumu ko
voti. Tai yra liga, kuri naikina ne tik žmogų fiziniai, 
bet ir dvasiniai.

Karo laimėjimui reikia ne tik orlaivių, tanky, bet 
taip pat sveikų fiziniai ir moraliniai žmonių.

Karo sąlygos nėra palankios bręsti ir augti morali
nėms asmenybėms, nes žmogus dažnai išmušamas iš 
vėžių. Bet ir karo metu žmogus turi palikti žmogumi, 
o ne bestija. Todėl juo sunkesnės sąlygos, tuo daugiau 
žmogus turi paimti save į kietas valios ir proto ran
kas, kad nebūtų šernų aistrų vergu, o būtų didinga as
menybė, mokanti sau įsakyti ir mokanti atsisakyti nuo 
žemumo.

Juo daugiau bus tautoje sveikų moraliai asmenybių, 
tuo bus gražesnis gyvenimas ir tuo bus sėkmingesnis
karas. JU". *1

Jau visi žino, kad amerikiečiai Filipinų salose pra
laimėjo dėl ginklų dr maisto stokos. Galbūt, ar nebus 
tik didžiausias Jungtinių Amerikos Valstybių istori
joje pralaimėjimas.

'Prezidentas Roosevelt ir generolas MacArthur, kiek
vienas atskirai, pažadėjo, kad bus atgautos salos, iš
laisvinti žmonės ir atkeršyta japonams už žuvusius ir 
patekusius į nelaisvę. Taip pat ir Filipinų prezidentas 
Manuėl ’Quezon ragina nepamiršti Filipinų.

Batsanas krito balandžio 12 dieną. Pradžioje šio žy- 
■gio buvo Bataano puaiauaaly, neskaitant Corregidor, 
apie 15,000 amerikiečių kariuomenės, jų tarpe buvo 
pėstininkų, priežlėktavinių jėgų specialistai, tankistai 
ir lakūnai, kurie turėjo kariauti pėstininkų -eilėse, nes 
stokojo lėktuvų; dar pridėk aštuonias divizijas filipi
niečių sraujos, kuria* -suorganizavo gen. MacArthur 
ir kiekviena divizija turėjo po ĮŲOOO vyrų, taigi, iš
viso buvo 168/000 vyrų. Visi, kurie tarp gruodžio ir 
balandžio nebuvo užmušti, tai pateko į japonų nelaisvę.

Corregidor japonai paėmė gegužės 5 dieną ir į jų ran
kas pateko 12,006 žmonių — jų tarpe darbininkai, nor
ma ir apie 11,500 kareivių.

Filipinų armija heraišfcai kovojo su senais šautuvais, 
bet visa bėda, kad jie neturėjo geležinių kepurių, ga
rinių maskų, įrankių apkasams pasidaryti, kariškų 
bortų ir .artilerijos dbservacdjos įrankių.

Nuo balandžio < — 8 d. situacija buvo bloga. Gen. 
WaiiMMri#ht iš Ccsrigedor bandė daryti kontrataką, bet 
ji 'buvo negalima, nes kariai taip buvo išvargę, kad 
negalėjo toliau paeiti, kaip 50 žingsnių, o reikėjo eiti 
Iki tikslo 2,'000 pėdų. C japonų žvalgai ir lėktuvai vei
kė smarkiai.

Japonai Filipinų salose ne tik kariškas vietas bom
bardavo, bet ir ligonines. Japonai nepaprastai žiauriai 
ir baisiai elgės su Filipinų moterimis ir mergaitėmis.

Artelis valanda, kad už visus japonų bafbariškus žy
gius amerikiečiai suves su jais sąskaitas ir pavergtieji 
bus laisvi ir nusikaltėliai tinkamai nubausti. Tai turės 
greitai įvykti, nes Amerikos karo jėgos valanda po va
landos n nn.nr.ini aura

Dabar namų rendos iškilę 
iki pat debesų.

Pranui Muštiniui būtinai 
reikėjo susirasti naują fle- 
tą. Beieškodamas jis vienoj 
vietoj užtiko namelį rendai. 
Paklausė, kiek savininkas 
nori mėnesiui. Savininkas 
pasakė tiek, kad Muštiniui 
vos akys iš kaktos neižoko 
del nuostabumo.

— Buvęs rendauninkas 
mokėjo tiek, — sako šeimi
ninkas.

— Tai ir tvartą turite? 
— klausia Muštinis.

— Tvartą? O, kam jis 
reikalingas?

— Tam asilui, kuris tiek 
mokėjo už šį laužą.

TEIS ftMMJS
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Maj. gen. Frarnk F. McCoy, 
pirmininkas kurinės komisi
jos, kuri teis suimtus aštuo
nis nacius sabotažninkus. 
Prez. Rooseveltas paskyrė 
komisiją.
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GARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
Traukinys užmušė
senutę

Birželio 29 d. palaidojome 
a .a. Oną Barčienę, 73 metų 
senutę, turėjusią savo na
melį adresu 2592 W. 9th Av., 
kur gaudama senatvės pen
siją iš valdžios gyveno vie
na pati. Senutė išeidavo pa
sirinkti anglių ant geležin
kelio. Taip buvo ir pasku
tinį kartą. Rinko anglis ir 
užėjo traukinys. Senutė bu
vo perplauta pusiau. Gary- 
je ir apylinkėje velionė ne
turėjo jokių giminių, buvo 
našlė. Sako, turėjo brolį, ar 
seserį Anglijoje, bet netu
rėjo adresų ir niekad nesu
sirašinėjo.

Velionė buvo narė Šv. Ka
zimiero parapijos' Apašta
lystės draugijos, rėmėjų, 
Gyvojo Rožančiaus.

Didelis būrys tų draugijų 
narių susirinko į bažnyčią, 
atkalbėjo rožančių ir paly
dėjo į kapus.
Gariečių auka seserims 
Kazimierietėms Argentinoje

Mūsų kolonija yra maža, 
bet lietuviai katalikai nuo
širdūs ir duosnūs visiems 
geriems darbams.

Šiomis dienomis Onai ir 
Simonui Brazauskams ga
vus laišką nuo seserų iš Ar
gentinos, kuriame jos nusi

skundžia sunkumais įsikur
ti ir prašo moralės para
mos, nes žmonės ten labai 
biedni, tuojau susidarė gru
pė žmonių ir suaukojo $50. 
Pinigai jau pasiųsti į Ar
gentiną.

Aukojo šie: kleb. kun. J. 
S. Martis, Marė Steponavi
čiūtė, O. Rukienė, John Bar
tas, Bruno Brazauskai, Chas. 
Vichuras, O. Agurkienė, T. 
Brazauskaitė, J. Arlauskas 
(Chicago), O. Brazauskienė 
(Chicago), Norkienė, A. Vaš
kienė (Michigan), Albina 
Vaškiūtė, A. Vaško, A. Gri- 
vaila, Janušienė, Mrs. Bo- 
sak, Grigonienė, Mrs. A. 
Waxnor, Elaine, F. Jarry, 
Gerchok, Kazlauskienė, Ju
rienė, Sr., A. Kulikauskas, 
Irene Loy (seselės M. Est- 
her krikšto dukrytė), Žvin- 
gilierė, T. Martinaitienė, Va- 
lėnienė. O. Šimkienė, A. Ne- 
nienė, J. Zaromskis, B. Stani
kus, Tuscanis, Radis, B. Rū- 
telionienė, Mrs. M. Lasarges, 
A. Dadškus, Radinskienė, A. 
Adomaitienė, J. Grabauskis.

Visiems aukojusiems Bra
zauskai savo vardu reiškia 
dėkingumą. Kaip bus gau
tas atsakymas, kad pinigai 
priimti, bus paskelbta visuo
menei.

Lai Dievas atlygina už 
visų geras širdis.

Korespondentė

U. S. LĖKTUVNEŠIS MALTOJE

C'Uraugus" Acme leiepuu.*
Pranešta, kad U. S. lėktuvnešis Wasp keletą kartų aplankė Maltoj salą Viduržemio 

jūroje, pristatydamas ten britams karo reikmenų. Vienoj tų kelionių lėktuvnešį puolė 
ašies bombonešiai, tačiau jis apsigynė ir nenukentėjo. (Official U. S. Navy photo).

"DRAUGO" $1,000 U. S. WAR BONU PIKNIKAS 
VASARINIO SEZONO PIKNIKŲ UŽBAIGIMAS

Kasmet “Draugui” tenka 
didelė garbė — baigti Chi
cago ir apylinkės lietuvių 
piknikų sezoną dideliu L^bor 
Day išvažiavimu į Vytauto 
parką, šiais metais šis pik
nikas įvyks rugsėjo 7 d. ir mai bus vykdomi 
matosi, kad tūkstantinė U 
S. War Bonais sutrauks di
džiausią minią žmonių.

ta kaip ir kokiu būdu vyks 
tas surprizas. Laukite pra
nešimo. XXX

Fabrikų nutamsini-

B.is didelis surprizas

Illinois valstybės pramo
nių fabrikuose bus prakti
kuojami nutamsinlmai. Illi-

_. , , nois State Council of De-Šiuo laiku “Draugo ad- , . . .. fense pirmininkas gub.mimstracija rengia dideli « ° ..... 'Green pareiškia, kad fabn-surpnzą atsilankusiems i ’
Labor Day pikniką. Užtik- kuose nelie.
rina, kad tas surprizas <tag bendruomenių - pašalinių 
. . ., , , gyventojų. Bendruomenes,
daugiau Įdomumo duos a t- autoritetams leidžiant, ga- 

lės turėti paskirus nutamsi-silankusiems.
Kitą savaitę bus praneš-| nimus.

Tuščių sklypų 
savininkams

Chicago miesto 
tai tikisi, kad nuo

autorite-
šiandien

Raudonasis Kryžius 
rengiasi kampanijai

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Chicagos skyriaus pir

SLAP THATJAP/

iki liepos 15 dienos visų į raininkas James B. Forgan 
miesto ribose esamų tuščių praneša, kad R. Kryžiaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Dar apie Marijonu Gimtadienio puota 
Bendradarbių 
išvažiavimų

Cicero. — Birželio 28 d. 
Labdarių ūky Marijonų Ben
dradarbių 21-mas skyrius, 
kaip jau buvo rašyta “Drau
ge”, turėjo gražų ir sėkmin
gą išvažiavimą parapijos 
naudai. Rašėjas tikrai spė
jo, nes parapija laimėjo ne
toli šimtinę, rodos, apie 80 
dolerių. Tai graži auka Ma
rijonų Bendradarbių sky
riaus. Taip ir reikia, nes tai 
labai gražu, kad draugijos 
neužmiršta savo parapijos 
reikalų.

Bet praeitą kartą rašant, 
dėlei nežinojimo nekuriu as
menų pavardžių, jos buvo 
apleistos, šiuo noriu papil-

žemės sklypų savininkai pa
sirūpins savo sklypuose nu
plauti suaugusias žolės.
Chicago miesto taryba yra 

pravedusi ordinansą, kuriuo 
savininkai įpareigojami skly 
puošė žoles nukirsti iki lie
pos 15 d. kas metai. To ne
padarius yra numatytos 
baudos nuo 5 dol. iki 200 
dol. už kiekvieną dieną po 
liepos 15 d.

Paskui žolės antrąkart tu 
ri būti nuplautos nuo rug
piūčio 1 d. iki 15 d.

Jonas Žilis, vicepreziden-j Sveikumo departamentas 
tas Mutual Federal Savings prižiūri, kad minėtas ordi- 
and Loan Ass’n, 2202 West nansas būtų vykdomas ir 
Cermak Rd., turįs nuosavą nusikaltusius sklypų savi 
užeigą — taverną adresu

ateinančioji kampanija gau
ti narių ir kontribucijų 
įvyks 1943 metais kovo mė
nesį. Prez. Rooseveltas pat
virtino kampanijai parinktą 
laikotarpį.

eUGSMOTTttt 
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BUYIU.WAR SONS-STAMAS
__________________________ t

U. i. Trtasury Dtfarlmtnt

"grane coal co.
Agentai pardavime

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

BERWIND GENUINE POCAHONTAS,
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai O.T’U 
BERWIND GENUINE POCAHONTAS, $O / r
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... O. O □
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $IQ rA 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. I v.U v 

5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022
J

Pakeistos lankymo 
valandos

t
Vasaros laikui Lincoln 

parko žvėryno lankymo va
landos pakeistos. Žvėryno 
pastatai per visą vasarą bus 
atidaryti kasdien nuo 10:00 
ryto iki 600 vakaro.

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

2235 West Cermak Rd., kas 
metai mini savo gimtadienį, 
kuris pripuola apie Jonines. 
Ir šiais metais birželio 27 d. 
savo taverne buvo surengęs 
gimtadienio puotą, kurioj 
dalyvavo daug svečių.

Žiliai yra išauginę sūnų 
ir dukterį. Duktė yra baigus 
slaugių mokslą ir dabar dar
buojasi Mercy ligoninėj, Chi
cagoj.

Žilienė, nors Amerikoj gi
mus ir augus, tačiau lietu- į 
vių kalbą vartoja taip gra- ] 
žiai, lyg būtų Lietuvoj au- I 
gus ir į Ameriką atvykus. ‘

Kaip Jonas Žilis, taip ir'

ninkus traukia teisman.

Tas įvesta žmonių sveika
tos apsaugai.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

S* BONO DAY

Luten to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Toaturing a Program af
TUGOSLAV FOLK MUSIC
Every Satnrday, 1 to 2 P. M.
STATION WHIP(Tb»W»

Išvcžlojaine 
po vl-ą 
Chicago.

REMKITESENĄ
LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.

Nationally advertised items.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

N. KANT L It, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

dyti, kad įvairiais darbais, j0 žmona yra malonūs if 
aukomis produktais, žymiai nuoširdūs žmonės, 
prisidėjo prie išvažiavimo j John Kasper
šios geradarės: Elena Ru- ______________
dytė, A. Johnsonienė, Kai- PERSKAITĘ “DRAUGI”, 
kerienė, Miliauskienė ir Lau
rinaitienė. Pastaroji daug 
tikietų išplatino. Skyrius ir 
valdyba nuoširdžiai dėkingi 
malonioms geradarėms už 
parodytą nuoširdumą, už tai 
susiLaukėm ir gražių sėk
mių. Būtų labai gražu, kad 
ir ateity taip gražiai pasi
darbuotų ir surengtų dau
giau panašių pramogų.

I
Garbė skyriui, visoms ir 

visiems, kurie tik kokiu bū
du prisidėjo ir parėmė išva
žiavimą ir, be abejonės, ir 
patsai kleb. kun. Ig. Alba
vičius dėkingas visiems. B.

DUOKITE JI KITIEMS

niiiiiiiinuiiimifiuru/rj
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Ko tu nesukrovei savo 
jaunatvėje, kaip gi rasi se
natvėje? (Ed. 25, 5).

YOU
puttingTen Per (entof 
your Income into U.S.' 
Wor tonds iftomps ?

U.S. Trtanry DtftrlmtnU)

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Syfctiir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
J?

A R A D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RUIea 
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukfttą rftft| LENTŲ—MILL- 
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA-

’ TERIJOLĄ. Dėl garažų, porėių, vlft- 
kų, skiepų Ir batų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijom tr pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

DIDELIS ISPAKDAVI.MAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO Ml/ZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, SAXAPHONES. KLO
TES su “cases” — $35.00. >37.60, 
>46-00 ir >75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SI’A- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
>6.60. >8.50, >12.60 iki >35.00.
STRIUNINIAI BASAI — >60.00, 
>125.00 ir >150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — >12.00. SMlCE'-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS ir 
CELLO — >1.50, >3.00, >5.00,
>10.00 Ir >15.00. Striunos dSl vi
sų virSminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - >18.50, 
>23.50, >35.00, >50.00. PEDAL8,
HI BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "rced” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

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

GOLDSTF.IN'S MUSIC SHOT1 
014 Maiwell St., Chicago.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

4*

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

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehilI 2242

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIU !
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
9nAu/u&dL 
Proktction 
Jor your

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 3Į/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
3236 SO. HALSTED STTEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
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Liepos Mėnesio

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

2-šniotų Gražūs Parlor 
Setai, vertė $125.50 po

$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
$59.50

Hoover Special guaran- 
teed Dulkių Valytuvai

$22.50
E'ektrikiniai Mangeliai po

$59.50
9x12 Axminster Karpetai 

PO
$29.50

Gasiniai Pečiai — Univer- 
sal, M uores, Crown 

ir kitų po
$69.50 ir auk.

Geros Drūtos Radios ir 
Kombinacijos po

$29.50 ir auk.

10-tubų, 1942 Zenith ar 
RCA Victor Radios, po

$89.50
Kadangi Radio produk

cija yra sustabdyta, bet 
Budrikas atlaikė 500 nau 
jų, 1942 modelių Radio, 
kurios bus išparduodamos 
už nepakeltas kainas — 
galima pirkti vieniems 
metams išmokėjimais.

los. F. Butlrik, k
3241 S. Halsted St. 

3409 S. Halsted St.

WCFL 1000-K Radio Progra
mas Sekmadienio vakare 

9-tą Valandą.

Butų nuomų kontrolėn įtraukti 
ir viešbučiai, kambariniai namai

KARALIUI GERI LAIKAI

i.

Butų nuomų kontrolė Chi
cagos srity pradėta liepos 
1 d. šiai sričiai priklauso 
apskritys Cook, Kane, Du 
Page ir Lake. Administra
torium yra Earl Dean Ho- 
ward. Administracijos raš
tinės — 222 West Adams gt.

Administracijos nuospren 
džiu nuomų kontrolėn įtrau
kti dar ir viešbučiai ir kam
bariniai namai (rooming 
houses). Butų ir kambarių 
nuomos nustatytos buvusių 
aukščiausių nuomų kovo 
mėnesį lygiu. Jei kurie na
mų savininkui per gegužės 
ir birželio mėnesius buvo 
padidinę nuomas, jie turi to 
padidinimo atsižadėti ir im
ti tiek, kiek buvo imama ko 
vo mėnesį.

Liepos 1 d. į administra
cijos dar visiškai nepatvar-

Nelengva kaltina
mą jūrininką 
išgauti

Great Lakęs Navai Trai- 
ning stoties autoritetai kol 
kas neišduoda Lake apskri
ties civiliniams autorite
tams kaltinamojo žmogžudy 
ste “chief petty officer” 
Franklin Cathcart dėl Miss 
Thoried Anna Larson nepap 
rastos mirties.

Laivyno autoritetai aps
krities prokurorui paaiški
no, kad prokuratorija turi 
stoties komendantui prista
tyti vvarantą, kurs bus pa
siųstas laivyno sekretoriui. 
Kai po to iš Washingtono 
bus gautas įsakymas jūri
ninką išduoti, jis bus išduo
tas.

Surinkta pinigų
palaidoti berniukų

Trumbull Park gyvenamų 
namų projekte žmonių pato 
gurnui iška&tas tvenkinys 
maudimuisi, kurs šiomis 
dienomis atidarytas. Iš va
karo prieš atidaryma 11 me 
tų berniukas Robert Mer
rill, 10538 Yates avė., perli 
po tvenkinio pakrašty tvo
rą, įšoko į vandenį ir prigė
rė.

Berniuko tėvas vyriausy
bės šelpiamas ir turi dar ki
tus vaikus, kurių vienas yra 
karo tarnyboje. Skenduolį 
berniuką palaidoti nebuvo pi 
nigų. Tad prigėrusiojo keli 
sandraugai vaikai iš biznie
rių ir šiaip žmonių sukolek- 
tavo reikiamą sumą ir tas 
palaidotas.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Taapyktt ap san gotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart ap. 
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS*N. OF CHICAGO

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

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

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

kytas raštines įvairiais rei
kalais kreipės 123 butų nuo 
mininkai ir 273 namų savi
ninkai. Nuomininkai skundė 
si, kad namų savininkai ne
ima kovo mėnesio lygio nuo 
mų, jie nori didesnių. Kad 
savininkai atsisako imti, tai 
nuomininkams patarta ne
mokėti ir palaukti iki bus 
gautas savininkų pasiaiški
nimas.

Namų savininkai gi reika 
lavo, kad nuomos už butus 
butų didesnės, nes jie daug 
išlaidų turėję namų ir būtų 
pataisymui. Jiems išaiškin
ta, kad namų taisymai nie
ko bendra neturi su nuomo
mis. Bet jei savininkai, pav., 
butus kaip nors padidinę, 
pristatę naujus kambarius, 
pagerinę patarnavimus, ar
ba butų vidus aprūpinę ko
kiais nors prietaisais, jiems 
reikia gauti didesnes nuo
mas. Jiems patarta paduoti 
peticijas, kurios bus peržiū
rėtos ir nuosprendis paskelb 
tas.

Namų savininkai be rim
tų priežasčių negali iš butų 
pašalinti nuomininkų, kaip 
ilgai jie užmoka nuomas.

Administracijos šakos įs
teigtos Waukegane, Auro
ra, Wheaton ir Harvey.

Greiti susituokimai 
yra pavojingi

Chicagos universiteto so
ciologijos profesorius dr. 
Ernest W. Burgess pareiš
kia, kad karo metu plinta 
greiti, be gilesnio apgalvoji 
mo, susituokimai yra pavo
jingi. Nes dažniausia tokios 
moterystės nepoilgam su- 
įra.

Anot prof. Burgess; šian
dien greitieji susituokimai 
yra dviejų rūšių. Kai kurie 
jauni vyrai tuokiasi, kad iš
sisukti nuo karo tarnybos. 
Esantieji gi karo tarnyboje 
jauni vyrai, kurie pasiilgę 
namų, įsimyli į kokią pirmą 
ją pasisukusią mergina ir 
tuokiasi.

Taip neturėtų būti, sako 
profesorius.

Sulaikyti du 
įtariami azijatai
U l

Chicagoj sulaikyti du šil
kinių kojinių pardavėjai, 
Bennie Nettles, 47 m., ir 
Henry Three, 37 m. amž., 
Kai jų paklausta, ar jie turi 
registracijos korteles, jie at 
sakė: “Mes įsiregistravę
Allaho knygoje”.

*
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(“Draugas" Acme teiephotoJ

Jugoslavijos karalius Petras automobiliu apvažinėja 
Fordo bombonešių fabrikus. Jam draugauja Fordo sūnus 
Edsel.

Seimininkės kviečiamos taupyti 
skardines karo reikalams

Visose J. A. Valstybėse 
prasideda kita kampanija 
— rinkti skardines, kurios 
reikalingos karui padaugin
ti metalo kiekį, praneša, ka 
ro gamybos pareigūnai Chi
cagoje. Jie atsišaukia į Chi
cagos ir priemiesčių šeiminin 
kės, kad vartojamų skardi
nių neišmestų laukan, bet jas 
sudėliotų ir lauktų iki tas 
bus sukolektuota. Miesto 
mayoras pranešė, kad skar 
dinės bus kolektuojamos 
trokais, kurių bus gauta ne 
mokamai.

Nathaniel J. Leverone, • Mar9’Jette universiteto žy-.. pavyzdingą Gary, Ind., lie
įvairių liekanų rinkimo di
rektorius Illinois valstybė
je, nurodo, kad nereikia rin 
kti skardinių nuo kondensuo 
to pieno, arba įvairių rūšių 
dažalų, aliejų, įįįrnišo, taip 
pat nuo kavos,jkuriuos įs
pausti firmų vafdai. Visos 
kitos, ypač nuo maisto pre- 
zervų yra gestinos.

Šeimininkėms patariama 
išpiauti abu skardinės dug
nus ir pačią skardinę suplo
ti, tačiau palikti kiek tuš
čios vietos tarp suplotų sie
nelių. Prieš tai nuimti nuo 
skardinių prilipintus skelbi
mų popierius. Suplotas skar 
dines sudėti ir laukti kolek- 
tavimo.

Kas Chicagoj norės pirkti 
naują dviratį, tas pradėjus 
Liepos 9 turės įteikti atitin 
karną aplikaciją karo kainų 
ir racijonavimo boardams.

Shakespeare nuovados poli
cija suėmė 6 vyrus ir dvi 
moteris, įtariamus plėšikavi 
mais. Pas juos rasta ir gink 
is.
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Bonų pardavimas
Chicagoj išvystomas karo 

bonų pardavimas. Per šį lie
pos mėnesį Chicagai skirta 
bonų pardavimo kvota apie 
85 milijonai dolerių.

rius Įeit. F. M. Kreml pa
šauktas aktyvion karo tar
nybon.

James B. Owens, buvęs

mus footbolininkas, savano 
riai eiliniu įstojo 
korpusan.

Vidaus federalinių mokės 
čių kolektoriaus ofise, Chi
cagoj, sumažėjo kolekto- 

Pranešta, kad dviračių ra kurias užprašė velionio žmo- riaus pavaduotojų (deputy)
cijonavimas prasidės 
liepos mėn. 9 dieną.

šio

$1000.00 U. S. WAR BONAIS

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

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

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

f

Kviečiame visus senus - jaunus
ADMINISTRACIJA

z

mu
X Šv. Mykolo parapijos 

piknikas Vytauto parke bus 
liepos 19 d. Nors diena dar 
toli, bet northsaidiečiai su 
savo klebonu jau ruošiasi. 
North Side yra taip sakant 
“mažas kupstas”, bet kai 
kada ir didelį vežimą par- 
verčia. Taip, sako, bus ir su 
šiuo pikniku.

X Petras ir Marijona Ki
sieliai, 4512 So. Rockvvell St., 
gražiai atšventė savo dvi
gubas sukaktuves, būtent 20 
metų vedybų ir Petro var
dines. Ta proga jų namuo
se iškelta puota, kurion bu
vo sukviesta giminės ir pa
žįstamieji.

‘ ,X George ir Eleanor Wes- 
dzUnų, 2855 W. 38 St., sūnus 
Arthur, neseniai baigęs De 
LaSalle vidurinę mokyklą, 
dabar jau mokosi bendro 
mokslo De Paul universite
te. Jaunuolis, sako, yra pa
siryžęs siekti atatinkamos 
profesijos. Pasisekimo.

X Marijona Petkūnienė 
jau kelinta savaitė, kaip ka-

Northwestern universite- muojasi su ūkaudama koja., 
to trafikos instituto direkto Prieš ištekėdama ji (tuomet

vadinos Laurinskaitė) buvo 
žinoma jaunimo veikėja. Pet 
kūnai yra “Draugo” skaity
tojai ir rėmėjai.

X Izidorių Nenį, veiklų ir

tuvį, vietos lietuviai dar gy- 
marynų vai prisimena. Jis netikėtai 

mirė praeitų metų birželio
26 d. Metinėse pamaldose,

na, dalyvavo giminės ir daug 
velionio draugų.

PER

X V. ir B Kalvaičių, to- 
leikiečių, sūnus Katalikų 
Bažnyčion priimtas Victor 
vardu. Kūmais buvo B. Ci- 
cienienė ir B. Rakauskas. 
Krikštynų puotoj tarpe dau
gybės svečių dalyvavo kun. 
Adominas ir klier. V. Miko
laitis.

X Moterų piknikas. Mo
terų Sąjungos Chicagos aps
kritis rengia pikniką, kuris 
įvyks liepos 12 dieną, sek
madienį, šv. Šeimynos vi
loje. Visos kuopos prašo
mos dalyvauti.

X Baltrus Kilevieia, Bri- 
dgeporto oldtaimeris, gyv. 
3553 So. Union Avė., kvie
čia kitus oldtaimerius, bu
vusius šv. Jurgio parapijo
mis, pasitarti apie dalyva
vimą parapijos auksiniame 
jubiliejuje.

X Toleikietis Bill Kuopis 
šiuo metu randasi kauntės 
ligoninėj, kur padaryta sun
ki kojos operacija. Pažįsta
mieji linki Boleslovui greit 
pasveikti.

X J. Kaupas, senas vest- 
saidietis, turįs taverną prie 
kampo West 23 St. ir Hoyne 
Avė., šįmet biznio vidų pra
plėtė ir moderniškai įrengė. 
Dabar jo tavernas gražus ir 
erdvus.

X Antanina Nenienė, dnr. 
“D r a u g o” korespondentė 
Gary, Ind., šiomis dienomis 
turėjo dalyvauti valstybės 
demokratų konvencijoj Indi- 
anapolis, Ind. Nežiūrint, kad 
ir kelionės lėšos būt buvę 
apmokėtos, tačiau negalėjo 
dalyvauti dėl svarbių namie 
priežasčių.

vyrų skaičius, nes 
karo tarnybon.

pašaukti


