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Šalia viso kito, “Vilnies” 
Pruseika užsimanė mus pa
girti. Kai komunistai raus 
puola, mums nei šilta nei 
šalta, bet kai tokio kalibro 
žmonės kaip Pruseika drėb
teli “Draugo” linkui pagy
ros ar pritarimo žodį—daros 
kažkaip nejauku.

Sakytum, ėmei ir padarei 
ką nors blogo, jei komunis
tas tave giria. Tikrai neska
nu.

ANTRASIS FRONTAS.

Tačiau mes savo princi
pams nenusikaltom. Prusei
ka džiaugiasi, kad, girdi, 
“Draugas” supratęs antrojo 
fronto Europoje reikalą. At
rodytų, jog “Draugas” kada 
nors buvo prieš.

Pirmiausia, mes nemanom 
ir nesitikim esą užtenkamai 
kompetetingi nurodinėti ka
ro vadovybei, kada ir kur 
pravesti ofensyvąs, o antra 
mes žinojom ir žinom, kad 
antrasis frontas Europoj 
bus atidarytas. Kada—pri
klausys, kokias galimybes 
pramatys karo vadovybė.

RYTŲ FRONTAS. x , x x
Mums jau anksčiau teko žaI“tas 1990° ,toin» orialvn)

pastebėti, kad perdidelis op-l vez.otojas Yorktown lr nu- 
timizmas dėl rusų laimėji
mų, ypač toks, kokį rodė 
lietuviškieji komunistai, nė
ra sveikas. Mes ne kartą 
pabrėžėm, jog pralaimėjimų 
Rusijos fronte galima lauk
ti, galima laukti nacių pa
sistūmėjimo pirmyn. Tai 
šiuo metu išsipildė.

Tačiau mes šiuo metu, 
kaip ir anksčiau, norime pa
brėžti, kad nacių laimėjimai, 
nežiūrint ar jie būtų Afri
koj ar Rusijoj, yra laikini.
Nors mes nenorime niekam 
įkalbėti, kad sąjungininkų 
laimėjimas bus lengvas.

PASIRENGIAMOSIOS 
KOVOS.

Esame pastebėję apie Chi
cagos lietuviškųjų komunis
tų suruoštą ofensyvą Keis
tučio klube, kur, sakoma,' ne. 
geriausiai pasižymėjo Abe-
kienė ir Dočkienė.

šiuo metu atrodo, jog tai
buvo pasiruošiamosios ko-j €■
vos. Komunistai pradėjo in-1 DALYVAUS “LIETUVIAI” 
tensyvią programą prieš' Slavų solidarumo pareiš- 
lietuviškąsias organizacijas, kimui ruošiama Žalgirio mū 
Taip bent atrodo iš spaudos šio paminėjimas. Apie patį 
pranešimų. Reikia tikėtis, paminėjimą nesigilin s i m e.
kad jų vyriausiam soviete, 
komunistų susivienijime, šie 
reikalai bus plačiau aptarti. 
Prie progos, tenka apgailes
tauti, kad Chicagos Majo
ras Edward J. Kelly pareiš
kė savo sutikimą dalyvauti 
ar savo atstovą pasiųsti to 
susivienijimo at i d a r y m e. 
Reikia, manyti, kad Majo
ras apie šią organizaciją

Norime tik pažymėti, jog 
siuntinėjamoj literatūroj sa
koma, kad paminėjime daly
vausią ir 40 lietuvių organi
zacijų. *

Tai komunistai. Iš kur jie 
tiek organizacijų surinko— 
nežinia. Tačiau pravartu 
pažymėti, kad komunistai nė 
ra nė amerikiečiai nė lietu
viai. Jie yra komunistai.

Prie Midway japonai buvo 
pasiuntę milžinišką laivyną
Kovose žuvo ar sužalota dvidešims 
japonų laivų, žuvo daug orlaivių

Naciai prie Voronežo Prie Voronežo žuvę 35,000 nacių 
kariuomenės - skelbia rusai

t
Naciai esq per šešias mylias nuo Ros
tovo. Apsupt Voronežą nepavyko

• WASHINGTON, liepos 15 
d. — Oficialieji pranešimai 
šiandie pareiškė, jog kovose 
prie Midway Japonijos inva
zijos laivynas pakliuvo į su
maniai paruoštus Amerikos 
laivyno spąstus.

Laivyno komunikatas pir
mą kartą paskelbė smulk
menas apie kovą ir apie lai
vyno paspęstus japonams 
spąstus.
Milžiniška Japonų Flotila.

Taip pat pirmą kartą pa
skelbta, jog japonų laivyno 
flotilą atakoje ant Midway 
sudarė aštuoniasdešimt lai
vų.

Kovose japonų nuostoliai 
siekia dvidešimt nuskandin
tų ar sužalotų laivų, kurių 
tarpe nuskandinta keruti
orlaivių vežiotojai ir sužalo-1 sav0 Poniukų diviziją ir 
ti trys kovos laivai; sunai- ■ pumuna‘ buvę atmušti, 
kinta 275 orlaiviai ir prigė
rė ar žuvo 4,800 japonų.

Amerikos nuostoliai—su-

Vichy įsakė perimi 
žydų turtų kolonijose

VICHY, liepos 15d —Vi
chy vyriausybė šiandie pas
kelbė įsaką, kuriuo perima
mas tvarkymas visų žydų 
kontroliuojamų nuosavybių 
ir pramonių Prancūzijos ko
lonijose.

Kiek anksčiau nacių Ges
tapo išleido įsakymą, kuriuo 
draudžiama pasirodyti vie
šose vietose nacių okupuo
toje Prancūzijos dalyje.

Anksčiau panašius įsaky
mus skelbdavo nacių okupa-
cinės kariuomenės vadovy-, . WI . ,
bė, bet šiuo atveju paskelbė ASIS KOnCGIltrUŪJS 
Gestapo ir bausmes žydams
už įsakymo sulaužymą nus
tatė sunkesnes negu Berly-

nebuvo tinkamai informuo
tas.

skandintas destrojeris Ham- 
mann. žuvo 92 karininkai ir 
215 amerikiečių jūrininkų.

Vengrų-rumunii
susirėmimai

MASKVA, liepos 15 d. — 
Maskvos radio šiandie pas
kelbė, jog didelis dalinys 
Rumunijos kariuomenės, pe
rėjęs Rumunijos - Vengrijos 
sieną, susirėmė su Vengrijos 
pasienio sargyba.

Pranešama, jog rumunai 
sieną perėję Rumunijos arti
lerijos apsišaudymo prie
dangoje. '

Radio pareiškė, jog Ven
grija pasiunutsi pasienin

Mirė buvęs Argentinos 
prezidentas Ortiz

BUENOS AIRES, liepos 
15 d. — šiandie mirė buvęs 
Argentinos prezidentas Ro
berto M. Ortiz, kuris iš pre
zidento vietos rezignavo bir-1 
želio 24 dieną. Per du pre
zidentavimo metus jis tiesio
ginių pareigų nėjo dėl ligos.

Paskutiniuosius s a k r a* 
mentus jam suteikė šį rytą 
Msgr. Miųuel de Angrea.

Ortiz savo prezidentavimo 
metu stengės pravesti arti
mesnį bendradarbiavimą šu 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
kitomis Amerikos valstybė
mis ir jie nenorėjo iš prezi
dentūros pasitraukti, nes ti
kėjosi p ask ei vt i.

r f

jėgas Dodecanesuose
ISTANBULIS, liepos 15d. 

—Pasak pranešimų, Vokie
tijos ir Indijos kariuomenė, 
motoriniai transportai ir 
karo reikmenys dideliu kie
kiu iš Graikijos uostų, dau
giausia Salonikos, gabena
mi į Italijos Dodecanesų sa
las.

Į šias Italijos salas, neto
li Turkijos pakraščių ir tik 
per 300 mylių nuo britų Vi
duržemio jūros rytų tvirto
vės Cypro saloj, esą perkel
ta apie šešios divizijos ka
riuomenės.

ši kariuomenė gali pasi
likti Dodecanesų salose, kur 
ji sudarytų pavojų Turkijai 
ir Cypro salai, arba gali 
būti perkelta į Kretą ir iŠ 
ten į Afriką.

(“Draugas’’ Acme telephoto.
Stipriomis kontratakomis prieš vokiečius Voronežo a- 

pylinkėse rusai sakosi atgavę kiek tai teritorijos. Bet 
Dono upės fronte netoli Rostovo vokiečiai sako nesulai
komai veržiasi Kaukazo aliejaus laukų link.

Trečioji Rommelio ataka 
prie Tėl EI nepavyko

KAIRO, liepos 15d.—Bri
tų generalinis štabas šian
die paskelbė, jog trečioji 
ašies pajėgų—(tankai ir

Aatakavo dvi ja
ponų bazes; nus
kandino 1 laivą

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoj, liepos 15d.—Sąjun
gininkų bombanešiai vakar 
vėl aplankė dažnai bombar
duotą japonų bazę Salama- 
uo, Naujojoj Gvinėjoj. Ata
kos metu bombomis apmėty
ta aerodromai, kuriuos ja
ponai naudoja savo atakoms 
ant sąjungininkų bazės Fort 
Moresby.

Kitas sąjungininkų avia
cijos dalinys nuskandino 
nedidelį japonų laivą ir pa
degė uosto įrengimus Kala- 
bahi uoste, Alor saloj, į 
šiaurvakarius nuo Timoro 
salos.

Iš Jungtinių Valstybių 
grįžęs Australijos aviacijos 
ministeris Drakefordas pa
reiškė, jog japonams pradė
jus invaziją Australijon 
svarbiausios kovos turėtų 
įvykti ir būtų išspręstos ore

CHUNGKINGAS, 11 e p o s 
lft d.— Kinai paskelbė, jog 
liepos 1 d. Formosos revo
liucionierių numesta bomba 
Amoy parke nužudė 46 ja
ponų ir japonams parsida
vusių kinų pareigūnų.

pėstininkų divizijos)—ataka 
ant Tel- EI Eisi tvirtovės 
pozicijų buvo pravesta prie- 
vakarėj ir nusitęsė iki vėlu
mos.

Britų kariniai sluogsniai 
Londone pareiškė, jog ataką 
britai atlaikę.
Aviacijos Atakos.

Tuo tarpu britų aviacijos 
bombanešiai išsp r o g d i n o 
skaičių ašies tankų ir perei
tą naktį apmėtė bombomis 
Tobruką.

Tobruke sukelta skaičius 
gaisrų, kurie paskui išsiplė
tę į vieną milžinišką gaisrą.

Atakose ir kovose virš 
Maltoą,. kur pašauta trys 
ašies < oria i viai, britai neteko 
trijų orlaivių.

Naciai skelbia
žygiuoją pirmyn

BERLYNAS, liepos 15 d. 
—Nacių radio paskelbė kare 
vadovybes pranešimą, jog 
visam rusijos fronte ašies 
pajėgos sparčiai žygiuojan
čios pirmyn.

Sakoma, jog mekanizuo- 
toji kariuomenė pralaužusi 
rusų linijas ir atkirtusi rau- 
danosios armijos susisieki
mo linijas rytuose.

Britai atakavo
vokiečiu bazes

LONDONAS, liepos 15 d. 
—Susidarius patogioms oro 
sąlygoms britų aviacijos ko
vos orlaiviai ir bombanešiai 
pravedė atakas nacių įsitvir 

i tinimuose Prancūzijoje. Iš

i.

Kaina 3c

MASKVA, liepos 15 d. — 
Rusų pranešimai pareiškia, 
jog sulaikyti Voronežo prie-

Rusai paantrinę 
fronto reikalavimą

LONDONAS, liepos 15 d. 
—Atsakingi britų sluogsniai 
šiandie pareiškė, jog sov. 
Rusija atnaujino savo spau
dimą dėl antrojo fronto Eu
ropoje, kad Amerika ir An
glija pravestų jį kaip gali
ma greičiau ir tuo būdu bū
tų sumažintas pavojus Kau- 
kazui.

Šie sluogsniai pažymėjo, 
jog šis pavojus susidarytų 
dar didesnis, jei Japonija 
atidarytų antrąjį frontą Si
bire.
Japonai Pasirengę.

Vokiečių žygiams Kauka
zan sėkmingai pavykus, pa
žymėjo šie asemnys, Japoni
ja tuojau pradėtų savo žy
gius Sibiran, šiuo metu Ja
ponija esanti sutraukus bent 
24 divizijas—apie 360,000 
kariuomenės Sibiro pasienin 
ir aviacijos parama lengvai 
galėtų gauti iš namų.

Pasak šių sluogsniu, rug
piūčio mėnuo yra geriausias 
atakoms Sibire ir tuo pačiu 
laiku jie pažymi, kad šiuo 
metu japonai nepra vedę pla
taus masto žygių kur nors 
Pacifiko fronte.
Reikia Pasiruošimo.

Tuo pačiu laiku kariniai 
sluogsniai pabrėžia, kad an
trasis frontas nėra tik pap
rastos paskyros kovos. An
trajam frontui reikią tinka
mai prisiruošti. Ir šiuo me
tu kovos rusų pietiniam fron 
te dar nepasiekusios tokios 
padėties, kai tik Amerikos 
ir Anglijos įsikišimas galėtų 
rusus išgelbėti.

Tačiau tai nereiškią, kad 
jie nepramatytų rimtų gali
mybių antrajam frontui Eu
ropoje.

WASHINGTON, liepos 15 
d. — Manoma, jog Midvvay 
kovose japonai neteko vieno 
trečdalio savo orlaivių ve
žioto jų.

grįžtančių po atakos orlai
vių spėjama, kad atakos bu
vo pravestos Cap Griz Ne2 
apylinkėje.

Dėl blogų oro sąlygų pe
reitą naktį britų aviacija 
atakų Vokietijoje neprave
dė.

VoL XXVI

miesčiuose vokiečiai bandę 
apsupti miestą, bet buvę at
mušti šiaurėje ir pietuose.

Rusai pareiškia, jog nau
jai prisiųsta vokiečių kariuo 
menė pralaužusi rusų lini
jas ir pasiekusi Voronežo 
priemiesčius, kur jie ir bu
vę sulaikyti. Rusai nepažy
mi, kur vpkiečiai linijas 
pralaužė, bet reikia manyti, 
jog įvakarus nuo miesto.
žuvo 35,000 Nacių.

Pasak rusų, vokiečių lai
mėjimai prie Voronežo na
ciams Rainavę 35,000 karei
vių, kurie nukauti ar sužeis
ti į dešimtį dienų. Tuo pačiu 
laiku rusų informacijų biu
ras vėl primena, kad būtina 
atidaryti antrąjį frontą Eu
ropos vakaruos, kur vokie
čių karo pajėgos esančios 
labai susilpnintos.

Sovietų kariuomenė į pie
tus nuo Boguoaro, 130 my
lių į pietus nuo Voronežo, po 
kelių pasitraukimų per 150 
mylių į rytus nuo Charkovo 
sulaikė nacių pėstininkų re- 
gimentą ir sunaikino bent 
700 karių.
Netoli Rostovo. •

Reuterio pranešimai iš 
Stockholmo pareiškia, jog 
naciai prasiveržę pro Mius 
upės apsaugos linijas prie 
Pokrovsko į šiaurę nuo na
cija okupuoto Taganrogo ir 
prasimušę iki šešių mylių 
nuo Rostovo.

Kitas dalinys, besiveržiąs 
Dono slėniu pasiekęs Voro- 
šilovogradą.

Rusai skelbia, jog Kalini
no fronte vyksta pakartoti
ni susirėmimai. Šiose kovo
se naciams padaryta dideli 
nuostoliai.

Japonai užėmė du 
Kinijos uostus

CHUNGKINGAS, liepos 
15 d.—Kinai šiandie prisipa
žino, jog japonai pereitą 
šeštadienį užėmė svarbų pie
tinės Kinijos .uostą Wen- 
chow. '.

(Tai patvirtinta japonų 
ankstesnius pranešimus, jog 
jie uostą užėmė pereitą šeš
tadienį).

Kinų kariuomenės atsto
vas taip pat pareiškė, jog 
sekančią dieną japonai užė
mė Juian uostą, apie 12 my
lių į pietvakarius nuo Wen- 
chow.

Japonų žygiai netoli Foo- 
chow, Fukien provincijoj 
sudaro pavojų šiam svar
biam uostui.



DRAUGAS Ketvirtad., liepos 16, 1942

MOTERŲ KOVA TEISMO RŪMUOSE SĖKMINGAI VEIKIA AMERIKOS 
PILIETYBĖS MOKYKLA

("Draugas" Acrue teiepun^.

Teismo rūmuose Chicagoj teisėjas penkerių metų berniuką Bobby pripažino jo mo
tinai Mrs. Eula Ware Dochery (kairėje) iš Chattar.ooga, Tenn. Tad motina bando ber
niuką atimti iš pamotės Mrs. Florence Ware iš Chicagos. Jai tas pavyko. Bet kiek pa
laukus Mrs. Ware nutvėrė berniuką, juo nešina išdūmė iš teismo rūmų ir iki susiori
entuota, dingo su berniuku. George Ware, berniuko tėvas (dešinėje), stebi moterų ko
vą.

International Harvesier Co. 
suorganizavo tankų batalijoną

Sprogimas sužeidė 
du darbininkus
Central Architectural Iron 

International Harvester' Chicaginis vyrų kontin- Works dirbtuvėje No. 2, 
kompanija iš savo«darbinin- gentas sudarytas iš trakto- 3333 W. 48 gat., kur dirba- 
kų suorganizavo specialų rių fabriko, kur šiandie dir- mi karo užsakymai įvyko 
tankų priežiūrai batali joną, barni karo tankai. Tai dau- sprogimas. Pranešta, du
kurį sudarys 859 vyrai. Iš giausia įgudę mechaniškai,
Chicagoj fabrikų kompani
ja parinko apie 250 savano
rių darbininkų. Jų dalis jau 
išvyko į Fort Sheridan. Ki
ti batalijono vyrai suorgani 
zuoti iš kitur esamų *šios 
kompanijos fabrikų. Visas

kalviai, elektrikininkai ir ki 
ti nuo 18 iki 45 m. amž.

Išvyko vakaciju
Bridgeport. — Penktadie

nio rytą, liepos 10 d., Jonas 
vyrų batalįjonas bus pasiųs Sutkus, 3225 So. Green St.,
tas į Camp Perry, arti Tole
do, Ohio, ir tenai galutinai 
bus apmokytas tankų prie
žiūros specialybėje.

išvyko vakaciju net į Grace
ville, Minn., pas sūnų An
taną, kurs ten turi didelę

Mūsų padėkos žodis
ir neseniai jo žmona susi- 

Norime išreikšti širdin- j laukė sūnaus. Taigi Sutkus 
giausia ačiū mūsų myli-' su visa savo šeima važiuoja 
miema draugams ir komiai- į krikštynas. Važiuoja au- 
jai už surengimą muma 25 tomobiliumi. Kartu važiuo- 
m. vedybinio gyvenimo ju- ja žmona Ona, sūnus Zig-
biliejinio bankieto birželio 
21 d. Rockfordo puošniau
siame viešbutyje (Foust Ho- 
tel). Pirmiausiai dėkojame 
komisijai už jų sunkų dar
bą ir pastangas sukviesti 
svečius, kurių buvo 175. Dė
kojame Chicagos ir už Chi
cagos svečiams, net iš 
Springfieldo parlėkė jauna
sis Skimen (Škėmas), kad 
būti mūsų bankiete: dėko
jame vietiniams lietuviams 
dalyviams už jų gražus kal
bas ir širdingus linkėjimus; 
dėkojame toastmasteriui dr. 
Balotoff už jo mandagumą 
ir gražų lietuvių ir anglų 
kalbos vartojimą; dėkojame 
ir tiems, kurie dėl įvairių 
aplinkybių nedalyvavo ban
kiete, o prisidėjo doleriais; 
dėkojame už telegramas ir 
laiškus su sveikinimais.

Pasižadam jums kuo nor3 
atsimokėti, dirbti su jumis 
kultūrinį darbą, dirbti, kad 
karą laimėjus su pilną per
gale, dirbti, kad Lietuva bū
tų vėl laisva ir nepriklauso
mą-

Su pagarba,
Juoz. Ir Kotrina Bacevičiai

darbininkai lengvai sužeis
ta.

Bridgeport. — Liepos 9 d. y 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj, 3133 So. Halsted Str., 
įvyko 11-to Wardo Lietuvių 
Demokratų organizacijos su
sirinkimas. Nors dabar yra 
vasaros laikas, oras šiltas, 
bet susirinkimas buvo ne
paprastai gausingas. Prisi
rašė keletas naujų narių. 
Matytis, kad ši organizacija 
kas kart didėja. Taip ir rei
kia, nes dabar eina organi-į 

zacijos narystės vajus.,
Susrinkime buvo praneš

ta apie buvusį pikniką. Vi
si stebėjosi, kad šis pikni
kas davė pelno. Mat, tą die
ną pasitaikė Chicagos mil
žiniškos vaikštynės, bet su
mani komisija išvedė pikni
ką su pelnu.

Buvo išduotas V. Stulpi
no raportas iš vedamos pi
lietybes mokyklos. Iš rapor- i 
to paaiškėjo, kad apie 200 
mokinių šios mokyklos dė
ka jąu gavo pilietybės po
pieras. Prel. M. L. Krušui, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nui, už veltui davimą mo
kyklos kambario, narių gar
siai delnais paplota. Kam iš 
Bridgeporto dar trūksta pi
lietybės popierų, patartina 
kreiptis prie V. Stulpino ar-l 
ba A. Gudaičio. Mokinama' 
kas trečiadienio vakarą 7:30 
vai. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Šiame susirinkime buvo 
iškelta keletas naujų suma
nymų. Organizacijos nariai 
labai susirūpinę, domisi or
ganizacijos reikalais. Patar
tina visiems prie šios orga
nizacijos prigulėti. Susirin
kimai laikomi kas antrą mė
nesio ketvirtadienį.

Korespondentas
VIBERTY LIME(?IOtS

A dapper young waitcr 
narnėti Pliipps,

Said—“I’m going to take 
all my tipą

And buy Savings Stamps 
So boys at t«c camps

Have bombers, maebine 
guns, and ships!”

ITdp your county reach ita 
%^War Ikoud ąuota. Invcat 

jttt 10% or maro every pay day 

in War Honda and Slampn.

Olandų naciai

Lisabona. — “Deutsche 
Zeitung im Ostland” (V. 13) 
aprašinėja, kaip Rygoje e- 
santieji olandų, nacionalistų

farmą ir taip pat yra Ncw partijos nariai šventė tos 
York Life Insurance kom- , partijos vado Musserto 48 
panijos likviduotų farmų in- į metų amžiaus sukaktuves, 
spektorius. Jisai yra vedęs ( Iš įdėto paveikslo matyti, 

kad paminėjime dalyvavo

montas, kurs yra laidotuvių 
direktorius, duktė Juozapi- 
na, kuri yra slaugė ir sūnus 
Tadas. Sutkų vienas sūnus 
Rapolas yra armijoj ir tar
nauja Alaskoj. Dar yra vie
nas jų sūnus Jonas, kurs 
liko Chicagoj.

Minne9otoj pas sūnų 9ut- 
kai ketina išbūti apie pora 
savaičių.

RADIO
Šį vakarą Budriko radio 
programas iš YVHFC

Nepamirškite šį vakarą 
pasiklausyti iš Cicero WHF 
C radio stoties, 1450 kil. ly-1š
giai 7 vai. vakare. Išgirsi
te gerus dainininkus dainuo
jant gražias lietuviškas liau 
dies dainas, moterų chorą 
ir solistus. Taipgi bus rink

keli šimtai žmonių, kaip 
laikraštis sako, ūkininkų. 
Kažkoks olandas kalbėjęs a- 
pie “uždavinius čia — Ry
tuose”. Kokie yra šie olan
dų nacionalsocialistų “užda
viniai” nieko daugiau neaiš
kinama, taip pat nepateikta 
jokių duomenų, ką šie olan
dai veikia Rygoje.

Tenka prisiminti, kad 
anksčiau patys vokiečių laik
raščiai rašė, jog olandų na

cionalsocialistai naudojami 
ūkiams vadovauti okupuo- į 
tuose Rytų Europos kraš
tuose.

X Petronėlė Banevičienė, 
adresu 6149 So. Washtenaw 
Avė., Miarcįuette Park, žmo- 
na a. a. Liudviko Banevi
čiaus daro atminimą jo 15 
metų mirties proga. Mišios 
šv. už a. a. Liudviko sielą 
bus atnašaujamos šeštadie
nį, liepos 18 d. Gimimo P. 
Šv. bažnyčioj. Giminės, pa
žįstami ir draugai maloniai 
kviečiami atvykti į pamal
das ir pasimelsti už Liud
viko sielą.

DR. SELMA SODEIKA,
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 

AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas diena.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 

Oak Park, Illinois 

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

— REZIDENCIJA —
1441 So. 59th Avė., Cicero, IB 

Tel.: Cicero 7681

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI*

Mane 29 metų praktikavimas 
iuau aarantavimna 

Optoasetrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi gatves skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitni-

tinė muzika. Prie progos trumparegystę ir toliregyotą.
1 b j Prirengia teisingai akinius. Visuo? 

tenka pastebėti, kad Budri- se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speeialė atyda at
kreipiama į mokykloa vaikus.

kas kiekvieną sekmadienį 
duoda puikius radio prog- 
ramus iš didžiosios WCFL, 
1000 kil. radio stoties, au 
geriausiomis lietuviško me
no pajėgomis. Programai 
būna lygiai 9 vai. vakaro.

Žinovas

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomia nuo pietia O Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atnUikknų akys atris (ne
mos ha akinių. Kainos pigina kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

YARDS UM

Nacius vilioja
Ukrainos žemė

“Kauener Zeitung” (V. 5) 
rašo kažkoks vokiečių karo 
korespondentas, kuris išsi- 
reiškia, jog vokiečiai nieko 
neturi prieš tai, kad bolše
vikai, prieš pasitraukdami, 
sunaikinę pramonės įmones 
Ukrainoje. Tai sutinka su 
vokiečių pažiūra, nes Ukrai-1 
nos industrializacija įvykdy
ta žemės ūkio sąskaiton. Iš 
korespondencijos seka, kad 
vokiečius labiau įdomauja 
Ukrainos žemės ūkis, nekaip 
jos pramonė. “Mašinos Che- 
mnitze padirbamos geresnės, 
tuo tarpu toks juodžemis 
tėra Ukrainoje”.

X Petras Kundrotas, ma- 
rketparkietis, truputį buvo 
sunegalėjęs, bet greit atsi
griebė. Jo brolis Kastas, gy
venąs Englevvoode, irgi bu
vo susirgęs, bet ligą nuga
lėjo. Kasto sūnus šį pava
sarį baigė prirengiamąją 
mokyklą ir rudenį vyksta į 
Mundelein kunigų seminari
ją.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, ūl.
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.
Trečiadieniais ir šeitadienio vaka

rais pagal sutartį.

Ofiso tel. VTRginia 0036 
Regidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Ree. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvokiU MII 
Office tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

VaL: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliotais anai tarus. 
2423 YVest Marąuette Rd.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
0FI80 VALANDOS:

Noo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office taL YARda 4787 
Namų taL PROspact 1880

TaL YARda 6921.
Ree.: KENirood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai t ano 1-3; nuo 6:30-8:9<
756 We*t 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 

išmintį, negu auksą.

Kaa bus Ištvermingas lln 

galui, tas bus Išgelbėtas.

{Mat 10* ttj

Tai. OANal 6122

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

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 YVest 66th Place 

Tel REPublic 7868

TaL OANal 9267
Reo. tai.: PROspect M59

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Residencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vaL vakare.

TcL: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6338 So. YVestern Avė.

OFISO VAI.AMDOH:
Kasdien nno »:00 vai. ryto Iki »:to 
vai. vak.: trečiadieniais nuo *:M

■ai. va iki wu m.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

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

gali suteikti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
Visą akių Įlrlllplllių. .,

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

OPTOM ETRIŠT AI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telef onas: CANAL 0523, Cbicagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:S0 a. m. iki 8:S0 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m. 
iki 7-oe p. m

EJLE.A(jV1» V/AAkAMAB
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsakomingai ui 
prieinamą kainą,

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DRL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS 8088

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

zo mei25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos? 3 — S popiet.

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

DR AKINIUS PRITAIKO
744 YVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais tik 2-4

Šventadieniais 11-12.

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

Ofiso taL OANal 2346
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Rea.: 7604 Se. FatrfiaM Av 

Rea. toL: HEMlock 2160

TaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avė. 

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9 

Nedėliomis pagal sutartį
Telefonas CAN ai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St

• OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-6 
ir pagal antartį.

Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį.
Rea. telefonas SEEley 9434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. Ir 49th C t
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiat 7 iki 2 vakare, 
ir pagal antartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

Rez. Tel. I.AFavette 9091 
OfUo Tel. LAFYETTE 3219

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue

Vai. 2-4 ir 6:20 : 8:30 P. M. 
Trečiad. 2-4 P. M.

Tikrą draugą tik bėdoje 

pažinai.

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 YVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo T iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2617 So. YVestern Avė.

TaL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 5 vaL kasdien

Ofise ToL ............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
,(2-tros luboki

TaL MIDvay 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:39 rai. vak.

Sekmad. nuo 19 iki 12 vai ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashfand Avenue 
Ofiso ToL: Yards 0994 
Res. Tel.: Konwood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. rak. 
Nedėliomia ano 10 »kt 12 vaL dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRU1GAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal Futartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų lala fonas VTRginia Mil

REMKITE “DRAUGI
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Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus, 4201 S. Archer Avė., Chicago

KAIP GELBĖTI
APSINUODIJUSĮ

Visokius vaistus bei nuo
dingus chemikalus reikia 
laikyti po užraktu, kad vai
kai negalėtų pasiekti. Kiek
viena bonkutė turi būti pa
ženklinta “poison’’.

Negerk vaistų patamsiais, 
nes galima apsirikti ir vie
ton vaistų nuodus išgerti.

Pasenusių vaistų ir vais
tinių bonkučių su liekano
mis nelaikyti.

Jei kas apsinuodija, tai 
reikia patirti kokiais nuo
dais apsinuodinta. Nelaimin
gąjį visupirma reikia pra- 
vemdinti. O kad vemtų, tai 
šitokias priemones reikia 
pavartoti:

1. — Kutenti gomurį su 
plunksna, ar šiaudu, ar ki
tokiu įrankiu; arba

2. — Duoti išgerti pamui
lių; pakartoti iki vems; ar
ba

3. — Duoti išgerti 2 šaukš 
tus druskos, ištirpinus stik
linėje drungno vandens; pa
kartoti iki vems; arba

4. — Duoti gerti muštar- 
dos miltelių, išplakus vieną 
šaukštelį stiklinėje drungno 
vandens.

Tik nevemdinti, jei žmo
gus apsinuodijo deginančiais 
chemikalais (vitrijoliu, mu- 
rijatiku, karboliu ir t.t.).

Kuomet apsinuodijusis iš- 
sivems, vėmalų nereikia iš
pilti lauk, bet parodyti at
vykusiam pagalbon dakta
rui.

Ir nedelsiant reikia duoti 
gerti antidotą. Antidotas 
naikina nuodus, lygiai kaip 
kad vanduo naikina ugnį. 
Čia patiekiu lentelę, kurio
je aiškiai matosi, kokiais 
antidotais kokius nuodus

reikia naikinti.
Nuodai — Alkoholis, a- 

nodija. Antidotai — druskos i 
žiupsnis; stipri juoda kava.

Nuodai — antimonija. An- ' 
tidotai — ąžuolų žievės skie
dinis; stipri arbata; juoda 
kava.

Nuodai — aršenikas. An
tidotai — daug pieno; šildy
tas sviestas; valgomasis a- 
liejus; magnezija, jei yra.

Nuodai — grybai-šungry- 
biai. Antidotai — ricina 
(Castor oil); stipri kava; 
stiklelis vyno; šilti kompre
sai. ,

Nuodai — jodina. Anti
dotai — krakmolas; kviečių 
miltai su pienu arba vande
niu ; grūstos bulvės.

Nuodai — kynina (Qui- 
nine). Antidotai — stipri 
arbata; juoda kava; atlie- 
šuota amoni ja; medžio žie
vės sunka.

Nuodai — karbolius. An
tidotai — lumberska druska 
(Glaubers salt); “Epsom” 
druska; juoda kava; vynas; 
kiaušinio baltymas; pienas; 
išplakti vandenyje miltai.

Nuodai — Lysolius (Ly- 
sol). Antidotai — pienas; 
kiaušinio baltymas’ ištir
pintas sviestas; atmieštas 
su vandeniu šnapsas; “Ep
som” druskos du stalinius 
šaukštus. Paskui išvemdint 
ir po išvemdinimo duoti ge
rai kiaušinio baltymą iš
plaktą piene.

Nuodai — metalų drus
kos, metalų skiediniai: cin
ko chloridas, švinas, sidab
ro nitratas, mėlynasis ak
menėlis, žaliasis akmenėlis 
ir t.t. Antidotai — kiauši
nio baltymas, ir išvemdink; 
paskui duok sėmenų sriu
bos; šilti kompresai ant vi-

ŠAUKIASI PREZIDENTO
m iVr r: *

(■•Draugas" Acme telephoto)
M. R. Wolfkeil (centre), 386 svarų svorio San Pėdro, | 

Cal., laivų dirbtuvių darbininkas, turi sunkumų įsigyti 
naujas kelines, kurioms reikia daug gelumbės. Jis oficia
liai kreipės į prezidentą Rooseveltą, kad jam, Wolfkeil, 
būtų pripažinta pirmybė gauti kiek reikiant audeklo ke
linėms. Sam Norfolk, Sr. (dešinėje) ir Sam, Jr., matuo
ja kaip didelių kelinių jam reikia ir užtikrina, kad jis tai 
gausiąs.

Armija ieško 
sau ligoninės

U. S. armijos orinių pajė
gų vadovybė, kuri Chicagoj 
radijo operatorių mokslini- j 
mui užima du didelius vieš
bučius, dabar ieško atitinka 
mos ligoninės, kurioje bus 
gydomi susirgę mokslinami 
tie operatoriai. Nužiūrimos 
St. Luke ir Wesley Memo- 
rial ligoninės. O gal bus už
imta kuri kita.

durių; duot gerti karštos 
arbatos arba kavos; užlai
kyti nelaimingąjį šiltai.

(Daugiau bus)

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

BOND DAY

Nervous? Shaky? 
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GĖRIMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviftkumo, drebulio, nemigos, 
.• kausmo ar silpnumo kolų (neu- 
rit s ar rheumatizmo), tankiai vi
duriai užkietėja ar perdaug liuos- 
nūs, širdies skausmus. Vartotojas 
Ir aankiai gali pradėti negirdėtus 
balsus girdeli, jsh ai/dlnti nebūtus 
(laktus ar kalbėti su givimi. 
VI-MIN pagelbsti apga ėti mais
tingumo trūkumų, nuo ko svaiga
lų vartotojai tankiai kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas Ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas Ir nepri
veda prie blogo j pratimo. Pamė
ginkite ir "pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
per paštų. prisiunčinnt pinigus, 

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

kainuoja $2.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

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

903 YV. OSrd Street, Tel. ENG. 0515 
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED ADS
HEIjP WA\TED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HFIJP iVANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RA Nito Luti 9488-9489

HELP YVANTFD — VYRAI

TOOL ir DIE MAKERS
o r i n r> e rt ■ 

i Pastovūs Defense darbai. AtslSauklt: 
BYDGEK TOOL A MFG. CO., 1501 
Weat Polk, tel. Canal 5510, ama 
lterwyn 22 (vakarais).

DIE MAKERS
$1.40 Į valandų, su užtenkamai “over- 
time.” Turi būt Ist elass.

UNITED SPE(TAI,TIES CO. , 
9705 Cottuge Grove.

MAŠINŲ OPERATORIAI
! Engine Lathe Operatoriai, kurie tu-

Iri pirmiaus tame patyrimo ir Ver- 
tlcal Boring Mill Operatoriai, ar vy
rai su Turret I-athe patyrimu. 
FEDERAL I,E MOON TRUCK CO.

849 No. Kedzie.'

TOOL IR DIE MAKERS, prie 100% 
Defense darbų. Pastovūs darbai A-l

j darbininkams. Atsišaukite j:
YV. JENSEN CO., 4417 YV. Kinzle St.

Tool ir Die Makers 
First Class Mechanics

Patyrę prie labai araaus (etose to
lei ance) darbų. Puikios darbo sų- 
lygos. Aukščiausia ratą užmokesčio 
mokama tr užtenkamai "overtline".

FEDERAL TOOL CORP.
49(1 NO. LEAVITT STREET

MOTERYS nakties valymo darbams. 
Turi būt Amerikos pilietės. Atsišau
kite Janitor's Division, 9-tam auk
šte, Service Corrldor,

MERCHANDISE MART,
YY’olls Ir prie upės

BEAUTY OPERATORES — paty
rusios; pastovūs darbai. Atslšauki- 
te sekančiu adresu:

2152 SO. KEDZIE AVĖ.

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SlUVfiJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias Išmokinsim. 
Turi būt suvirS 18 metų amžiaus. 
AtsiSaukdainos kreipkitės prie BO- 
LAS PALUTSIS, ant 4-to aukšto. 

M. BORN A CO.
1060 YVest Adams Street

OPERATORES, prie "single needle” 
mašinų. Patyrusios prie siuvimo ray- 
on dresių, sejonų ir Jaek* ts. Jeigu 
ieškote smagios darbo vietos, gero 
užmokesčio, atsišiukite prie — 
KORACH BROS., 913 YV. Y'an Buren

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius piūklus. Taisymas 
naminių plūkiu, tai mūsų speelaly- 
bė. Rašykite dėl ‘‘Free Catalogue” 
kainavimo surašo.

Prisiųsklte piūklus paštu "parcel 
post.” •

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

PARDAVIMUI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

(įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI
PASITIKĖJIMO MUMIS 

REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

Prigėrė du berniukai
Robert Rybakovvski, 8 m 

amž., prigėrė maudymosi 
baseine Sherman parke.
Kinietis berniukas C. Eng- 

poon, 9 m. amž., prigėrė 
Burnham parko tvenkiny.

NORVVOLK, Va, liepos 15 
d.—Laivyno sekr. Knox pa
reiškė, jog kovos prieš sub- 
marinus karkart gerėjan- 
čios.

NEW YORKAS, liepos 15 
d. — Laikraštininkas Inger-, 
soll, Marshall Field laikraš
čio PM redaktorius, mano
ma, toliau apeliuosiąs, kad 
nebūtų šaukiamas karo tar
nybon.

AIRIJA, liepos 15d.—Pas
kelbta, jog amerikiečių avi
acija šiaurės Airijoj ruošia 
orlaivius atakoms ant ašies 
pajėgų ir teritorijų.

LONDONAS, liepos 15 d 
— Londono spauda šiandie 
pareiškė, jog galima, kad 
lordas Beaverbrookas grįž
tų vyriausybėn.

MIDDLE-AGED 
' PEOPLE

are common offenders

PARDAVIMUI KRAUTUVR -
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri Įrengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. YValter N^ow, 2200 YV. 37th St., 
Chicago, III., tel. LAFayette 6998.

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

KREIPKTTES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthuanlM Chamber of Commeree.

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

Tel. ESTebrook 3645
5919 South Troy St 
Tel. REPublic 4298

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

PAIEŠKOMAS vaikinas ar vyras ke
lioms valandoms kajs vakaras, ku
ris moka vairuoti automobilį įr 
būtų geriau, kad būtų apsigyvenęs 
arti darbo vietos, šaukite CANal 
8910 arba ats* lankyk it e po adresu 
2334 So. Oakley Ate., Chicago, III.

BUDINKAS su ilgo laiko leasu tu
rintis Storus ir hotelj. piet-rytinis 
kampas Halsted ir Root Sts. Ilgai 
įsteigtam tavernui vieta. Storas da
bar tuščias. Tikras bargenas. Atsi
šaukite prie JONĖS & KERFOOT, 
140 No. Dcarlioni St.. Metanas 
STATE 4674.

If you’re past 40, the chances are 
i that your breath will be offensive 

oftener than that of a young person. 
Fermentation of tiny fbod particlcs 
caught by partial platės and den- 
tures frequently cause this condition 
which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louia, Mo.

Be f ore Any Dale U*e z

LISTERINE ANTISEPTIC
To Mahe Your Breath SiVeeter

Oras, saule, maistas stip 
kilnūs jausmai, dorybių vyk 
rina kūną; sveikos mintys, 
dymas stiprina sięlą.

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

NEW YORKAS, liepos 15 
d. — Britų radio paskelbė 
Maskvos pranešimą, jog vo
kiečiai sunaikinę garsiuo
sius Peterhofo rūmus, pas
tatytus Petro Didžiojo prie 
Suomijos įlankos.

SKELBKITES “DRAUGE"1 krikščionis.

Mūsų gyvenimas yra pa
našus į degantį švyturį, ku
ris anksčiau ar vėliau su
degs. (Joseph v. Eotvos).

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne

VALANDOJE g0 NULIŪDIMO
!____________

Kreipkitės į - II

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
I. J. ZOLP 

1646 Wė8t 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlea Avenne 

Tel. YARda 4908

LACHAWICZ IR SCNAI 
2314 Weet 23rd Piece 

Tel. CANal 2515 

42-44 East 1081 h Street

Tel. PULIman 1270

P. J. RIDIKAS 
3354 South Halsted Ttreet 

Skyrius: 710 West 18th Street

Viai telefonai: YARda 1419

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

3319 Lltnanlea Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Mlehlgan Avenne

Tel. PULIman 9661

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Califorala Avenne

Tel. LAFayette 3572
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Amerikiečių heroizmas
Prieš kiek laiko Pacifiko saloj Midway įvyko dideli 

mūšiai. Amerikiečių ofensyva buvo pasekminga. Spau
da paskelbė, kad japonams buvo padaryta daug nuos
tolių. Užvakar Jungtinių Valstybių karo laivyno de
partamentas oficialiai paskelbė davinius, iš kurių aiš
ku, kad Midvvay mūšiai, gal būt, buvo didžiausi jūrų 
mūšių istorijoj. Juose narsūs amerikiečiai išvaikė 80 
japonų laivų, 10 nuskandino ir 10 sužalojo. Be to, ne
toli penkių tūkstančių japonų krito užmuštais. Taip 
pat sunaikino 275 priešų lėktuvų.

Oficialiame laivyno pranešime pastebime, kad ame
rikiečių nuostoliai buvo maži: žuvo 92 karininkai ir 
215 karių. Tame pranešime iškeliama labai svarbus 
faktas; Amerikos vyrų sumanumas priešą pulti ir ne
paprastai didelis jų pasiaukojimas. Pavyzdžiui — ma
joras L. R. Hendtf son iš Gary, Ind., jau degančiu sa
vo lėktuvu nėrė tiesiog japonų lėktuvnešio kaminan 
tikslu jį nuskandinti. Panašiu didvyriškumu ir daug 
kitų lakūnų priešą atakavo. Ačiū jų sumanumui ir drą
sai, priešui buvo užduotas labai didelis smūgis, pada
ryti milžiniški nuostoliai.

Midway mūšiai — tai dar vienas aiškus įrodymas, 
kad Amerikos kariuomenė yra narsi, kad ji savo pa
reigas šauniai atliks. Tik visuomenė savo dalį turi 
išpildyti. Ji turi žiūrėti, kad kariuomenei nepritrūktų 
amunicijos, kad ji būtų viskuo aprūpinta. Heroiški a- 
merikiečių karių žygiai turi būti dar stipresniu aks
tinu gausiau pirkti U. S. Karo bonus ir taupymo ženk
lus.

Indija reikalauja sau teisių
Indijos kongreso darbo komitetas šiomis dienomis į- 

galiojo Mohanda K. Gandhi vesti naują civilinio ne
klusnumo akciją prieš Didžiosios Britanijos vyriausy
bę. Gavęs savo tautiečių pasitikėjimo panaujinimą, 
Gandhi klausimą stato visai aiškiai ir trumpai — ne
gali būti jokių derybų atnaujinimo su Didžiosios Bri
tanijos vyriausybe, kol ji nepripažins Indijos nepri
klausomybę. Esą jau gana gražių, bet tuščių žodžių 
— reikia eiti prie darbo.

Gandhi pasižada vesti kovą dėl Indijos nepriklauso
mybės, tačiau toji kova būsianti nekenksminga Jung
tinių Tautų karui prieš Berlyno-Tokio ašį.

Ištikro, gaila, kad anglų politikai dar prieš karą 
nematė reikalo ar nepajėgė tinkamu būdu išspręsti 
Indijos klausimą. Dabar jį sunkiau yra išrišti, nes ka
ro metu jis yra pasidaręs dar sunkesnis ir keblesnis. 
Dabar anglai ne tik neturi pakankamos indusų koope
racijos kare su ašim, bet daug savo moralinių ir me
džiaginių jėgų turi eikvoti kovodami su Indijos sieki
mais pilnos laisvės ir nepriklausomybės.

Mūsų studentu sąjūdis
Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų Sąjunga 

savo seimą šiemet laikys rugpiūčio 1 ir 2 dienomis Chi
cagoj — Morrison viešbuty. Ligšiol savo metinius sei
mus ši organizacija laikydavo Marianapolio kolegijoj.

Kaip svarbi yra lietuvių katalikų studentų sąjunga, 
berods, visiems yra gerai žinoma. Tik organizuota mū
sų moksleivija ir studentija ir gerai vadovaujama bei 
globojama tegalės taip pasiruošti gyvenimui ir darbui, 
kad išlaikyti lietuvių ir religines ir tautines tradicijas./ 
Visuomenė turi jausti šventą pareigą šios sąjungos są
jūdį remti ir moraliai ir materialiai. Chicagos lietuviai 
šiemet pirmą kartą turės progos arčiau susipažinti su 
Lietuvių Katalikų Studentų Sąjungos veikla ir suteikti 
jai realią paramą. Ypač mūsų profesionalai turėtų 
kreipti rimto dėmesio į šį sąjūdį. Jie turėtų palaikyti 
kuo artimiausius ryšius su organizuota, lietuvių stu
dentija.

Gausingiausia armija pasauly
Jau šešeri metai kai Kinija kariauja su savo užpuo

like Japonija. Japonijos militaristai, pradėję karą su 
kiniečiais, manė greit juos parblokšią ir savo įtakon ir 
kontrolėn paimsią. Tačiau neišėjo taip, kaip planavo. 
Kinija ir dabar tebesilaiko ir stipriai kovoja su agre
sorių.

Visiems žinoma, kad Kinija karui nebuvo paruošta. 
Jai trūko vadų, išmokslintos kariuomenės, karo reik
menų. Didele kliūtimi buvo susisiekimas. Bet ir primi
tyviai kariaudami kiniečiai laikėsi ir laikosi. Be to, jie 
ruošiasi ateičiai. Štai, tik šiomis dienomis šaukiama į 
kariuomenę šeši milijonai vyrų. Jie užsimojo prirengti 
karui 26,000,000 kareivių. Gen. Cheng Cheh-yuen pa
reiškė, kad tai bus gausingiausia kariuomenė pasaulio 
istorijoj, kuri trijų metų bėgyje Japonijos galybę į dul
kes sutriuškinsianti.

Kinija aktyve j karo tarnyboj turi penkis milijonus 
karių. Rezervistų ir šiuo metu atliekančių karo praty
bų turį 15,000,000. Palyginti, kad Kinija turi apie 450,- 
000,000 gyventojų, tiek kariuomenės — 26 milijonus 
suorganizuoti nesunku. Daug sunkiau ją aprūpinti ka
ro reikmenimis. Pačioj Kinijoj karo ir visokia kitokia 
pramonė nėra išvystyta. Kiniečiai tikisi gauti daugiau 
amunicijos iš savo santarvininkų. Ir, žinoma, jei susi
darytų galimumų tą gausingiausią armiją pasauly ap
rūpinti amunicija, japonai netrukus būtų nugalėti ir 
visą Berlyno-Tokio ašį padėtų greičiau sudaužyti.

Lietuvis nevergaus
Su dideli!! susidomėjimu skaitėme Aldonos Bulotie- 

nės-Rugytės pasakojimus apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį. Mat, ji vėliausiai yra išvažiavusi iš Lietuvos ir 
pergyvenusi ten baisius laikus — bolševikų ir nacių 
okupaciją. Ji savo akimis matė, kaip kankino Lietu
vos žmones žiaurūs okupantai; ji savo ausimis girdėjo 
žmonių dejavimus ir verksmus.

Iš jos pranešimų labai yra ryškus ir džiugus vienas 
dalykas, kad Lietuvos žmonių dvasia ir valia pasirodė 
nesulaužomomis. Nei ištrėmimai, nei baisūs kalėjimai, 
nei šaudymai ir korimai neprivertė Lietuvos liaudies 
išsižadėti laisvės ir nepriklausomybės idėjos. Dabar 
dar aiškiau mums bus žinoma, kad lietuviui geriau mir
ti, negu svetimųjų vergijos jungą vilkti. Jis griežčiau
siu būdu priešinosi rusų bolševikų okupacijai, jis veda 
kovą ir su naujais okupantais vokiečiais naciais.

Tos žinios laisvuose kraštuose gyvenančius lietuvius 
turėtų akstinti dirbti ir aukotis, kad greičiau būtų iš
laisvinta Lietuva iš kruvinų okupantų nagų ir kad 
greičiau ir vėl galėtų būti savo krašto šeimininkais ir 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Nacių tikslai Gudijoje
“Deutsche Zeitung im Ost 

land“ (V. 5) aprašo, kaip 
tvarkomas švietimas Gudi
joje. švietimo programa, ku
ri ligšiol tarnavusi bolševiz
mo tikslams, dabar esanti 
iš pagrindų keičiama. Vie
tinė kultūra galinti pasi
reikšti “visoje plotmėje ir 
nekliudomai“. Esą rengiami 
nauji vadovėliai. Abėcėlė 
jau pradžioje būsianti spaus 
dinama dviem šriftais: kiri-
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lica ir lotynų. Šiuo metu 
mokyklas lanką 400,000 gu
dų vaikų.

Organizuojamos 
specialūs sargybos

Lisabona. — Vokietijos 
generalinis komisaras Lietu
voje išleido įsakymą, kuriuo 
pramonės įmonėse įsakoma 
suorganizuoti speciali nes 
sargybas.

— Generalinis komisaras 
išleido potvarkį, pagal kurį 
vyrai, gimę tarp 1919 ir 
1922 metų, turi užsiregis
truoti “pagalbinei tarnybai 
transporto srityje“.

— “Valgio” bendrovė skel
bia, kad jos komisarinis va
dovas yra kažkoks Fritz 
Mischke, jo padėjėjas — Jo
hano Kapa.

Baisiosios naktys, kai lietuvius rinko trėmimui Sibiran
- Ką leido su savim pasiimti? - Nei peilių, nei kailinių. - Kaip lietuviai 

nuvogė du vagonus politinių kalinių. - Kaip atrodė bolševikų 
moterys. - Jos nešėsi litrais pieną, mes nė vaikams neturėjom.

— Areštuotus lietuvius, 
— pasakojo toliau savo į- 
spūdžius tik ką iš Lietuvos 
atvažiavusioji Aldona Bulo
tienė — bolševikai kitus tie
siai, o kitus iš policijos nuo
vadų vežė į traukinius. Lei
do pasiimti drabužių kitų 
daiktų bagažą ne dį dėsnį 
kaip 200 svarų, tame tarpe 
ir maisto — mėnesiui. Kaž
kodėl neleido nė pasiimti 
peilių. Bulotienės vyras 
prieš išeidamas norėjo ar
batos išgerti, bet čekistas 
pasakė, kad ir tas nevalia, 
tik vėliau — kitas leido. Kai 
kurie tremtiniai pasiėmė 
primusus, puodus, bulvių — 
kas ką pagavo.

Kratos pas išvežamuosius 
tęsėsi ilgas valandas. Jei 
kratos metu užėjo koks pa
šalietis, jis turėjo sėdėti, 
kol krata pasibaigs ir išves 
areštuotąjį. Kai kratos me
tu į Bulotų namus užėjo dvi 
mergaitės, jos turėjo sėdė
ti iki nakties, o tada jas iš
vedė į policijos nuovadą pa
tikrinti dokumentų.

Stotyje, tremtinių pri
kimšti vagonai stovėjo 2-3 
dienas, kol baigė pripildyti 
visą ešaloną. Žmonės virti
nėmis veržėsi prie trauki
nių, kurie išveža jų myli
mus žmones, čekistai nepri
leisdavo, vaikydavo žmones 
su šautuvais, su durtuvais, 
bet žmonės apsisukę ir vėl 
prilysdavo, bandydavo įmes
ti dar kokį daiktelį savo ar
timiesiems.

Trėmė nežiūrėdami nei 
amžiaus, nei sveikatos. Iš 
Žiežmarių paėmė Landsber
gienę 95 metų senutę, kitus 
paėmė ligotus, net naujagi
mį su motina paėmė iš li
goninės. Buvo tokių, ką mi
rė vežami į traukinį. Vago
nuose nebuvo reikiamų svei
katos įrengimų — ką gi, gy
vuliniai vagonai. Natura- 
liams reikalams buvo pada
ryta tik skylė vagono gzin- 
dyse. Oras pasitaikė karš
tas, taigi tremtiniai nė iš 
stoties nepasijudinę daug 
prikentėjo nuo tvankaus,

dvokiančio oro.
— O kaip su lietuvia’s pa

triotais politiniais kali
niais?

— Juos išvežė tik 24 die
ną, taigi pora dienų po ka
ro pradžios. Ilgokai nega
lėjo rasti mašinistų tam 
traukiniui. Atsirado nelie
tuvis. Mūsų lietuviai 
gelžkeliečiai pora paskuti
nių vagonų prisitaikę atka
bino, taip*ir liko tie kalina
mieji, kurie buvo sukimšti 
į paskutinius vagonus.

— Sakykite, kas gi pa
ruošė bolševikams sąrašus, 
kuriuos lietuvius ištremti, 
kuriuos areštuoti?

— Tai bus darbas dau
giausia vietinių komunistų. 
(Jų tarpe dauguma buvo 
nelietuviai). Tos naktys, ka
da iš namų rinko lietuvius 
Sibiro ištrėmimui — buvo 
baisiosios naktys, žmonės 
nemiegojo namuose, slaps
tėsi pas kaimynus, važiavo 
į kaimus, slapstėsi po miš
kus.

— O kaip buvo šiaip jau 
gyvenimo sąlygos?

— Sunkėjo. Bolševikams 
buvo atskiros krautuvės — 
Vointorg. Visi rusai, atvy
kusieji iš Rusijos visko tu
rėjo, tik mums, lietuviams 
daug ko trūko. Šiaip jau, 
kaip atvažiuodavo rusų ka
rininkų žmonos, skurdžiai 
atrodydavo, menkas apsi
rengimas. Nešiodavo jos 
daugiausia beretkas. Pasi
taikydavo, kad į teatrą jos 
vieton suknelių ateidavo su 
šilkiniais marškiniais... Jos, 
sakysim, neturėjo suprati
mo kas yra naktinis puodu
kas, ir lietuviams padary
davo skanaus juoko, kai nu- 
sipirkusios naktinį puoduką 
su juo eidavo pieno parsi
nešti. Mes vaikams negalė
davome gauti pieno, o bolše
vikų žmonos nešdavo lit
rais. Jiems pirmenybė. Mes 
lietuviai būdavome nedaval- 
gę, o jie Vointorguose gau
davo miltų, ryžių pilnai.

Pritrūko kojinių. Atėjo 
žinia, kad atvežė. Stovėjau

žiemą, netoli 30 laipsnių šal
tyje 2 valandas, kol gavau.

Nors kelionės išvarginta, 
tačiau klausinėjama A. Bu
lotienė gyvai pasakojo tė
vynės kančias:

— Bolševikų okupacijos 
metu tikinčiųjų padėtis kas
kart sunkėjo. Nei kunigai, 
nei seserys vienuolės nega
lėjo nešioti savo uniformų. 
Daugelis vienuolynų ir kitų 
katalikų nuosavybių buvo 
atimta, visi išmokėjimai iš 
iždo Bažnyčiai sulaikyti. Ta
čiau religijos klausime žmo
nės parodė nepaprastą at
sparumą. Bažnyčios buvo 
dar pilnesnės. Žmonės gau
siai nešė aukas dvasininkų 
ir vienuolių pragyvenimui, 
taip, kad jie net ir kitus 
galėjo pašelpti. Kalėdojant 
ūžsikviesdavo kunigus net 
ir tie, kurie buvo žinomi se
niai nuo Bažnyčios nutolę.

— Ką galėtumėte pasa
kyti apie tuos sąrašus į Si
birą ištremtų lietuvių, ku
rie dabar skelbiami Ameri
kos laikraščiuose?

— Jie dar nepilni. Ištrem
tų žmonių, atrodo, gali bū
ti daugiau. Tuos sąrašus su
darė lietuviai patys, lietu
vių Raudonasis Kryžius. Kai 
aš pirmą kartą važiavau iš 
Lietuvos į Ameriką (bet tuo
kart išvažiuoti nepavyko), 
man tuos sąrašus ir pada
vė išvežti iš Lietuvos, o pas
kiau atsiuntėme čia į Ame
riką.

Paklausta apie lietuvių 
sukilimą prieš bolševikus o- 
kupantus A. Bulotienė pa
sakojo:

— {domu, kad ginklo grie
bėsi visų pirma darbininki
ja. Lietuviai savo narsumu 
puikiai pasirodė. Tai buvo 
lietuvių patrijotų žygis, ku
riuo norėta pasiekti visiš
kai' nepriklausomos Lietu
vos. Tą jautė ir vokiečiai, 
už tat naciai greit pasisten
gė likviduoti sukilėlių pa
statytą patriotinę Juozo 
Ambrazevičiaus vyriausybę.

K. J. Prunskis

Japonų bombonešis viena bomba pataiko stačiai į U. S. lėktuvnešį “Yorktovvn” Midvvay kovoje“ nepaisant ‘'ame
rikiečių smarkaus apsišaudymo priešlėktuvinėmis patran komis. U. S. toje kovoje neteko vieno naikintuvo ir “York
tovvn” sugadinta®. Japonai gi prakišo net 20 laivų. (Offici ai photo censored by Navy Dept. Bureau of Public Rela- 
tiona, Waahington, Dt C.).
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
Mes čia patiekiame lietu- i pilė Jakai, 

vių tieiutiuių Sovietų Rusi- 11536 Urbonas, Adomas 
joje sąrašą. Daugel.s krei- j (Adomas), born 1900, shoe- 
p„ua , redakciją, telrauda- Urbonienė, Alek.
miesi ap.etremt.nius, ją gy- aandra> (Myaolas)> born 
venamąją vietą ir tt. Mes born 1898
jokių ypatingų žinių negali- H538 Urbonaitė, Birutė 
me apie tremtinius sute.kti, (Adomas), 14, res. Babtai, 
nes jų neturime. Patariame (Adomas), 14, res. Babtai, 
kreiptis tremtinių įeikalais į 11539 Uroonas, Myaolas 
Amerikos Raudonąjį Kryžių (Adomas), 12.

AREŠTUOTI SABOTAŽNINKŲ PADE-JEJAI

į' ' ,

res. Kasliškiai, Pandėlys. 11674 Vaišvilienė, Stasė, 
11645 Vaidakevičius, Rim- born 1907, vvorker, res. Siau

gaudas (Pe.ras), 7.
11646 Vaidakevičius, Dan 

guol. (Petras), 3.
11647 Vaikasas, Bronius,

liai.
11675 Vaišvilaitė, Virgini 

ja (Juozas), 4.
11676 Vaišvila, Vladas

(Juozas), 28, reserve offi- (Aleksandns), born 1908,
cei, res. Vdniu3. 

11648 Vailionis.
vvorker, ie3. Šiauliai.

Pranas 11677 Vaita.tis, Benjami-
(Antanas), born 1914, re3. nas, (Juozas), 24, farmer,
j o vaišiai, Laipalingis.

11649 VaičiU3, captain, 
res. Varėnos poligonas.

11650 VailoKaiiis, Juozas 
(Motiejus), 61, priest, res. 
Kaunas.

res. Dakniūnai, Krinčinas.
11678 Vait3itis, Juozas 

(Kazys), born 1904, vvorker, 
re3. Namun.-Radviliškis.

11679 Vaitaitytė, Ona 
born 1908.

Washington, D. C., prašant 11540 Urbonas, Pranas,
.. . .. , . 29, vvorker, res. Kaunas Vi-surasti tremtin u adresus ir |įjampoiė

11541 Urbonienė, Stefa 
(Juozas), 27.

11542 Urbonas, Algiman
tas (Pranas), 8.

11543 Urbonas, Antanas 
(Andrius), born 1920, car
penter, les. Lapiai Kaunas.

11544 Urbonas, Albinas 
(Andrius), born 1923, far-

teikti jiems pagalbą.

11501 Urbonavičius, Juo
zas (Jonas), 29, carpenter, 
res. Pabradė.

11502 Urbonavičius, Vy
tautas, 40, policeman, res.
Kaišedorys.

11503 Urbonavičius, Vla- 
dislavas, 35, forest ranger, mer.
res. Švinecas Šalinikai. 11545 Urbonas, Antanas

11504 Urbonavičius, (Antanas), 34, army offi-
Vincas (Stasys), 29. res. cer, res. Švenčionėliai. 
Obšrutai Ignškekai. 11546 Urbonas, Balys

11505 Urbonavičienė, Ele-' (Klemensas), 55, teacher, 
onora (Jonas), 21, teacher. re3. Vosgaliai Dusetai.

11506 Urbonavičius, Vin-' 11547 Urbonas, Petras
cas), 9 months old. ! (Pranas), born 1901, res.

11507 Urbonavičius, Ba- Devinduoniai.
lys, policeman, res. Kaunas, j 11548 Urbonas, Pranas

11508 Urbonavičius, My-* (Aleksas), 17, student, res. 
kolas (Martynas), 56, far-' Vilnius.
mer, res. Užpaliai Bigliškis 11549 Urbonavič U3, An-

11509 Urbonavičiūtė, Ge
novaitė (Mykolas), 13, stu
dent.

11510 Ui bonavičiūtė, Ele
na (Mykolas), 17, student.

11511 Urbomvičius, Vac
lovas (Juozas), 38, vvorker, 
res. A. Panemunė

11512 Urbonavičius, Jonas 
(Kazys), 55, farmer, re3. 
Bereznikai Pun.kas.

11513 Urbonavičienė, Mag 
dė (Kazys), 45.

11514 Urbonavičius, An
tanas, born 1904, vvorker, 
res. Vilnius.

11515 Urbonavičienė, Ste
fanija, 23.

11516 Urbonavičaitė, Le
onora, 4, res. Vilnius.

11517 Urbanavičius, Juo
zas, 2.

11517 Urbanavičius, Bo
leslovas, 59, vvorker, res. 
Trakai.

11519 Urbanavičienė, Zo
fija, 52.

11520 Urbanavičius, Sta
sys (Boleslovas), 15.

11521 Urbanavičius, Liu
das (Jokūbas), 26, farmer, 
rts. Giriai Gerveč.ai.

11651 Va nenauskienė, 11680 Vaita tytė, Ona 
Elžb., res. Bieliūnai, Anta- (Juozas), 12, s udent.

(“Draugas” Acme telephoto) nava- ! H681 VaitJtiS, Vytautas
Ryšium su teisiamais Vv ashingtone astuoniais naciais sabotaz.unKaia areuiuvu Kaip 11652 Vainikoms, Juozas (Juozas), 11, siudent. 

teisiamųjų padėjėjai Mrs. Maria Kerling (kairėje), Nevv Yorke, sabotažninkų vado (Matas), 47, chauffeur, res. 1 11682 Vaišvilaitė, Aldona
žmona, ir Mr. ir Mrs. Hans Haupt (dešinėje), Chicagoj, vieno sabotažn nko tėvai.

(Jonas), born, 1906, police- 11598 Vabalienė, Albina, 
man, res. Trak ii. 30, teacher.

11575 Ušev.čienė, Stasė 11599 Vabalas, Antanas
(B.oniu3), 32, housevvife, (Juozas), 57, farmer, res. 
res. Kaunas. Lasavičiai Veisėjai.

11576 Uškevičius, Petras 11600 Vabalienė, Paulė,
(Wxth family), 67, farmer, 50.
res. N. Trakai. 11601 Vabalas, Albinas

11577 Utkevičius, Pranas (Antanas), 27, farmer.
(Mykolas), 20, student, res. 11602 Vabalas, Jonas
Kaunas. (Antanas), 25.

11578 Uzmielienė, Marfjo- 11603 Vabalas, Vytautas 
na, 60, farmer, res. žižme- (Antanas)-, 21.
liai Pagiriai. 11604 Vabalas, Pranas

11579 Uziembla, Algirdas, (Antanas), 17, student.
21, farme?. 11605 Vabalaitė, Renė

11580 Užbalis, Petras (Antanas), 15, student.
(Gabrys), 38, army captain, 11606 Vabalaitė, Marė 
res. Švenčiontliai. * (Antanas), 10, student.

1908,na3 (Jucz~s), born 
ia.lor, res. Kretinga.

11623 Vaičeliūnas, Jonas,
37, railroad emp oyee, res. ri^aj 
Muškučių gelž. st.

11624 Vaičeliūnienė, Vero
nika, born 1910, employee.

11625 Vaičekauskas, Bo-

Žagariškiai, Garlaiva. 1 (Stasys), 6, re3. Krinčinas,
11653 Vainilavič.enė, Bro Biržai.

nė, farmer, res. Kalininkai, 11683 Vaitaitis, Pranas, 
Raseiniai. 45, employee, res. V.lnius.

11654 Vainilavičienė, Ma- 11684 Vait;itienė, Euge
nija (Jokūbas), 37, hospital

11655 Vainilavičiūtė, Ona

se.

attendant.
11656 Vainilavičiūtė, Sta- ' 11685 Vaitaitis, Aldas

11657 Vainiiavičius, Pet-
lealovas (Mykolas), bom raa;2?-re,8/ Ši?uha!' „

J 1 11658 Vainilavičiūtė, Te
resė, 21.

11626 Vaičiulis, Albinas' 11659 Vainilavič.us, Do-
(Kazys), vvorker, res. Ma
žeikiai.

1914, farmer, re3. Milaišai- 
čiai.

11627 Vaičiulis, Jonas j 
(Juozas), born 1909,

nat. (Petras), 1 month old. 
11660 Vainorius, Aleksas

(Juozas), army officer, res.

tanas (Kazimieras), 35, res. 
Kaunas.

11550 Urbonavičienė, Jo
haną, 70, farmer, res. Plau- 
gmėliai Viduklė.

11551 Urbonavičiūtė, Jo
ne (Baiys), 35, agrcnomist.

11552 UrbonąVičiū.ė, Ona 
(Balys), 34, farmer.

11553 Ui bonavičienė, Ju
zė, (Antanas), 80, house
vvife, res. Bankašeinai Kai- Į 
šedorys. '

11554 Urbonavičius, Vy- r 
tautas (Mykolas), 45, police 
man.

11555 Urbonavičienė, Ele
na, housevvife.

11556 Urbonavičiu3, Vy
tautas (Vyiautas), 16, stu
dent.

11557 UrbonavičiU3, Al
girdas (Vytautas), 13.

11558 Urbonav.č.ūtė, Bi
rutė (Vytautas), 10.

11559 Urbonavičius, Albi
nas (Vytautas), 2.

11560 Urbonovič, Zygmunt 
(Jonas), born 1890, vvorker, 
res. Vilniu3.

11561 Urbonovič, Zigmas
(Karolis), born 1914, fores-

wor_ j Luokė, Telšių apskr.
ker res Šiauliai I 11661 Vaisieta- Alfonsas

11628 Vaičiulis, Motiejus į'Matas), 34, worker, res.
(Antanas), 54, farmer, res.! Sa“c^- . ..

11581 Užbalis, Stasys 11607 Vadopalas, Petras Sutkišais, Šiaulėnai. | « iTI’
(Gabrys), 35, army captain, (Juozas), born 1912, army! 11629 Vaičiulis, Stanislo- (J°nas)> teacher, res. 
res. Varėna Poligonas. officer, res. Vilnius.- vas (Antanas), 45, farmer, jutfya

11582 Ūdra, Ipolitas, 30, 1160g Vagery3 Stasys res* Sutkiakia. Šiaulėnai
teacher, res. Šeduva. (Vladas), 39, vvorker, res. 11630 Vaičiulienė, Ona,

11583 Ūsas, Vincas (Jo- vilHius ’ 45, res- Sutkiškis, Šiaulėnai
nas), born 1911, employee, n . _ 11631 Vaičiulytė, Ona
res. Tauragė. 11699 Vagenene, Eleono- (MoUejua|j 16 Sutkiš-

11584 Uslenė-Slulgaitė, ra <Jonas)' 23’ searastress’ kia_ šiaul5naL
Paulina (Povilas), born res- Vilnius. 11632 Vaičiulis, Antanas
1918, vvorker, res. Taura- 11610 Vachovskis, Pra- (Motiejus), 12, res. Sutkiš- 

nas (Vlad’s), born 1890, kis, Šiaulėnai.ge. ,u .
11585 Ūsas, Martynas, employee, res. Vilnius.

38, vvorker, res. K^pč amies 11611 Vaiciekauskas, Mė
tis Paločioniai. čys (Stasys), born 1909,

SABOTAŽNINKŲ PADĖJĖJAI

11633 Vaičiūnienė, Agota, 
67, res. Radviliškis.

11634 Vaičiūnaite, Bronė,

11522 Urbonavičius, Sta- ter, res. Marcinkonys,
sys (Mykolas), 54. 11562 Urbotienė, Julijona,

11523 Urbantas, Juozas born 1883, res. Gružiai Jo- 
(Jonas), born 1912, emplo- niškėiis.
yee, res. Šak ai.

11524 Urbantienė, Česlo- 
va-Irena, born 1918.

11525 Urbantaitė, Juzė 
(.Jonas), born 1897, teacher, 
res. Naumiestis.

11526 Urbonavičius, Vla
das, 30, piumber, res. Vil
nius.

11563 Urbšys, 45, former 
statė minister, res. Kaunas.

11564 Urbšienė, Marė 
(Pranas), born 1895.

11565 Uzlovskis, Eusta- 
chy (Julijonas), 42, busi
nessman, res. N. Vilnia.

11566 Urmule vičius, Vin
cas (Stasys), 31, teacher,

. ..... , i"Dniu|«r’ Aetna teiephoto)Chicagoj areštuoti kaip teisiamųjų ashingtone nacių sabotažninkų padėjėjai (iš 
kairės): Mr. ir Mrs. Otto Wergin ir Mr. ir Mrs. Harry Jaque3, kurių virtuvėje rasta 
3,600 dol., matyt, sabotažninkams priklausančių.

11586 Ūsas, Jonas (Jo- born 1909, businessman, (Vincos), servant, 24, res. 
nas), bom 1897, teacher, res. Kaunas. * Kaunas,
res. Tarpučiai Sintautai. 11612 VaiciekaU3kas, An- 11635 Vaič ūn.enė, O ia

* 11587 Ūsienė Pušinaitytė, tanas, 65, chemist, rea. Sei- (Jurgis), 37, leacher, res. 
36. rijai. Madastava, Au.štad varis.

11663 Vainiūn’enė. Vanda 
(Juozas), 40, housevvife, 
res. Utena.

11664 Vainiūneitė, Nijolė 
(Petras), 14, student.

(Pranas), 13, student.
11686 Vaitaitytė, Vida 

(Pranas), 6.
11687 Vaitekaitytė, Palna 

(Stasys), 16, student, res. 
Kaunas.

11688 Vaitekėnas, Kons
tant. (Povilas), 33, farmer, 
res. Linkariai, Adutiškis.

11689 Vaitekėnas, Povilas 
(Povilas), 36, farmer, res. 
Linkariai, Adutiškis.

11690 Vaitekėnas, Povilas 
(Povilas), born 192?, stu
dent, res. Adutiškis.

11691 Vaitekenienė, Emili 
ja (Stasys), 41, vvorker, res. 
Biržai. .

11692 Vaitiekūnas, Fer- 
din.

11693 Vaitekūnienė, Jad-
11665 Vais.ūnas, Algirdas vyga.

(Petras), 13, student. i 11694 Vaitekunaitė, Hali-
11666 Viišnora, Petras 

(Juozas), 33, employee, res. 
Vilnius.

na (Ferdinande s).
11695 Vaitiekūn enė, Ane

lė (Stasys), 60, farmer, res.
11667 Vaišvila, Brunonas Gražioniai.

(Mykolas), 39, book-keeper, Į 11696 Vaitiekūnas, Anta-
res. Šiauliai.

11668 Vaišvila, Domas. 
32, farmer, res. Kap3tatai, 
Andriejava.

11669 Vaišvilienė, Barbu 
ra, 27.

11670 Vaišvila, Juozas 
(Petras), 51, bricklayer, res. 
Vilnius.

nas (Pranas), 49, vvorker, 
res. K3unas.

11697 Vaitiekūnas, Anta
nas), 2.

11698 Vaitiekūnienė, Ele
na (Jonas), 20.

11699 Vaitiekūnas, Rimu- 
tis (Antanas), 3 vveeks old.

11700 Vaitiekūnaitė, Ele-
11671 Vaišvila, Stasys ina (Aleksandras) born 

(Juozas), born 1£99, teach- 1?6®’ ^armer» rea- Plytiškiai, 
er, res. Krinčinas.

11672 Vaišvilienė, Ona 
(Jonas), born 1905, teacher, 
res. Krinčinas.

11673 Vaišvila, A’giman- 
tas (Stasys), 3, res. Krinči
nas.

' Vaškai.
For Victory... 

Bkj
U. S. DEFENSE 
BONDS 
STAMPS

11527 .Urbonavičius, Zig- res. Kretkemp:s Lekėčiai,
mas (Silvestras), 36, 11567 Urnežius, Antanas

11528 Urbantaitė, Juzė (Jeroslovas), born 1901
(Jonas), 39, teacher, res. Janitor, res. Kaunas Šan- 
Kudirkos Naumiestis. čiai.

11529 Uibe.is, Antanas i 11568 Urnežius, Liudas 
(Aleksandras), fcorn 1895, (Pranas), born 1907, army 
employee, res. Kaunas. officer, re3. Vilnius.

11530 Urbelienė, Kotryna 11569 Urnežienė, Ona
(Mykolas), born 1901. (Kazys), 65, housevvife, res.

11531 Urbelytė, Dalė Urnežiai Dotnuva.
(Antanas), born 1931. 11570 Urniežaitė, Alina

11532 Urbelis, Jonas (Ka- (Balys), 43.
zys), bom 1913, army offi- 11571 Urniežaitė, Albina 
cer, rea. Hiegenai šilviškiai. (Balys), 40,

11533 Urbonaitė, Birutė 11572 Uscilo, Antanas
11534 Urbetis, Petras (Mykolas), 28, res. Žirmu- 

(Antanaas), 27, army offi- nai.
cer, res. Ukmergė. 11573 Usnys, Vladas (An

11535 Urbickis, Jonušas, | tanas), born 1908,
29, vvorker, res. Šiauliai Pa- 11574 Ūso uis, Alfonsas

11588 Usa'.tė, Eugenija, j 11613 Vaiciekauskienė,
(Joną-:), 15. Liuda, 48.

11589 Ūsas, Algis (Ig- 11614 Va'ciekauakas, Ri-
nas), 7. čardas (Antanas), 16, stu-

11590 Ūsaitis, Jonas-Sa- dent.
liamonas (Jonas), 40, teach- 1 11615 Vaiceneuskaa, Mi-
er, res. Verpiai Pageležiai.

11591 Usaitienė, Verutė
(Antanas), 23,

11592 Usaitytė, Danutė 
(Jonaja), 9, student.

11593 Usaitytė, Birutė 
(Jonas), 4.

11594 Usinienė, Marija 
(Petras), born 1913, hcuse- 
wife, rea. Vilnius.

11595 Vabalas, Antanas 
(Antanas), 30, cashier, res. 
Kaunas.

11596 Vabalenė, Veroni-

kalojua res. Bieliūnai Zara
sai.

11816 Vaičaitis, Jonas 
(Kajetonas), 52, farmer, 
rea. Kniečiai Šimkaičiai.

11817 Vaičait enė, Mari
jona, 46.

11617 Vaičaitis, Petras, 
20, farmer.

11618 Vaičaitis, Jonas, 
18, farmer.

11619 Vaičaitytė, Agnė, 
16, farmer.

11620 Vaičaitis, Zigman-
ka, 30, salesvvoman, res. tas, 15, farmer. 
Kaunas.

11597 Vabalas, Mečius 
(Česlovas), 33, liuetenant, 
res. Radviliškis.

11636 Vaičiūnaitė, Aldona 
(Juozas), 12.

11637 Vaičiūnaitė, Danu
tė (Juozas), 11.

11638 Vaič ūnas, Vacys 
(Vincas), 38, employee, Rad 
viliškis.

11639 Vaič us, Antanas, 
born 1911, vvcrker, re3. Kal
nėnai, Mažeikiai.

11640 Vaič us, Jonas (Liu 
das), 25, book-keeper, res. 
Kaunas.

111641 Vaičiu3, Vladas 
(Jurgis), 44, major, res. 
Vilnius.

11642 Vaičienė, Joana
(Pilypas), 70, housevvife, 
res. Eigirdiiai, Te’šiai.

11643 Vaičienė, Stasė
(Stasys), 22, res. Mokolų-

11621 Vaičekauskas, An- Naujienos k., Marijampolės 
tanas (Juozas), born 1901,! aPskr-
vvorker, res. Panevėžys. 11644 VHdakevičienė,

11622 Vaičekauskas, Jo- Apol. (Kazys), 33, teacher,

"DRAUGAS"
Ir Šiais Metais Spausdina

LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
IR

1943 M. KALENDORIŲ

Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių 
KALĖDOMS.

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

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

tf
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KOVOJAMA SU GAISRU “YOKKTOWN” LAIVE NACIAI LIETUVOS ŪKININKUS VERČIA DIDINTI
LINU PASĖLIŲ PLOTA

Naciai Lietuvos darbininkus veža į Vokietija. 
Ūkininkai nesilanksto naciams

DAUG KLAPATO TURI NACIAI SU LIETUVIAIS 

Lietuviai laukia Amerikos pergalės
“Kauener Zeitung” (V. 9) 'kad laimėtų šį karą Ameri-

Lisabona. — “Kauener Zei 
tung” (V. 7) aprašinėja, 
kaip iš Vilniaus išvažiavęs 
į Vokietiją aštuntas darbi
ninkų transportas, kuramė 
dalyvavę apie 400 žmonių. 
Darbininkai dirbsią Frank
furte ties Mainų.

— Vokietijos reicho ko
misariatas “Ostlande” skel 
bia, kad ūkininkai “karo ū 
kio sumetimais” turi didin 

i ti linų pasėlių plotą. Atski< oruutfiu, ve • . ... ...orinė bomba U. S. lėktuvnešy šukele gaiš- nems valsčiams įstaigos e

y

Japonų bombonešio pamesta ir spiogusi 
rą. Tas įvyko Midway kovoje. Amerikiečiai kovoja su gaisru laive. (Official U. S. Na
vy Dept. Bureau of Public Re’ations, Wash ington, D. C.) VA*. LIBERTY UIMERICKS

KOKIUS NACIAI TURI PO KARO TIKSLUS
Naciai iš pagrindu norėtų pakeisti visą istorija, 
bet tai jiems nepavyks, nes ne jie bus 
Europoje šeimininkai
Lisabona. — “Deutsche 

Zeitung im Ostland” (V. 9) 
plačiai atpasakoja kalbą, ku
rią Vokietijos generalinis ko 
misaras Latvijoje Drechsler 
pasakė latvių universitete. 
Ši kalba atskleidžia vokie- i 
čių tikslus aukštojo moksloi 
srityje. Vokiečių komisaras Į 
išsitarė, kad dabar, “kai vo
kiečių studentas ir vokiečių 
profesorius stovi fronte, nė
ra tinkamas momentas čia 
spręsti aukštųjų mokyklų 
klausimus”. Pasak komisaro, 
esą “savaime suprantama, 
kad naujosios Vokietijos i- 
dėja ir aukštųjų mokyklų 
srityje atneš toli einančių 
pakeitimų”, bet visa tai bū
sią įvykdyta tiktai po karo. 
Filosofinio, juridinio ir eko
nominio fakultetų studen
tams esą surengti vienerių 
metų kursai, kad jie galėtų

mo, o priešingai — tas jė
gas skatino ir net iš viso 
įgalino pasireikšti”. Filoso
finiam fakultete vokiečių 
kalbos išmokimas esąs “ypa
tingai svarbus”.

Toliau komisaras taip a- 
pibudino gyventojų laikyse
ną: “Kas tiktai prisitaiko 
— nesudaro svarbos; ka3 
tiktai eina sykiu — negali 
būti pripažintas kaipo pil
navertis. Tiktai tas, kad gy
venamą laiką sąmoningai iš
gyvena jo reikšmėje ir sun
kumuose, tas yra šio laiko 
vertas”.

Pagaliau, komisaras pas
tebėjo, kad tie latvių jau
nuoliai, kurie išvyko į vo
kiečių “darbo tarnybą”, tu
rėsią vėliau privilegijų, ei
dami aukštąjį mokslą.

Ką nori naciai dabar gali
užbaigti studijas. Tuo tar-i kalbėti, bet tenka pasakyti,
pu istoriniai mokslai visai 
nedėstomi, ne3 kaip sykis 
istorija daugeliu atžvilgių 
reikalauja naujų pažiūrų į- 
vedimo”. Istorijos srityje 
reikėsią “iš praeities ir di
džiosios dabarties sukurti 
naują šios erdvės istorijos 
vaizdą, kurio europiniai vo
kiška forma niekuomet ne
reiškė sveikų nacionalinių ir 
individualinių jėgij laurini-

kad po karo savo žodį tars 
laisvi žmonės, o ne naciški 
klapčiukai.

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

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

Worcester, Mass. 
Kazimiero parapijos Blaivi
ninkų 25-tos kuopos pusme
tinis susirinkimas buvo 12 
d. birželio bažnytinėje salė
je. Narių dalyvavo skaitlin
gai ir dauguma užsimokėjo 
metines duokles.

Išklausyta, raportai įvai
rių atstovų ir apkalbėta ke
letas svarbių bėgamų daly-, 
kų, būtent kuopa pageidavo 
turėti metinį Blaivininkų Su
sivienymo seimą Worceste- 
ry. Klausimas buvo leistas 
balsavimui ir dauguma bal
sų ėjo už Worcester, Mas3. 1 
Taigi lauksime būsimo sei
mo. Laiką paskirs centro 
valdyba.

Atsilankęs klebonas kun. 
A. Petraitis pakvietė blaivi
ninkus dalyvauti Marianapo
lio kolegijos išvažiavime 4 
d. liepos ir prisidėti darbu. 
Nutarta prisidėti, kuriems 
bus galimybės nuvažiuoti, 
nes dėl gazolino stokos ne
bus taip lengva, kaip kitais 
metais buvo.

Po susirinkimo sekė nepa
prastas baliukas, kurį kuo
pos nariai surengė pagerbi
mui centro pirm. ir kuopos 
dvasios vado kun. Jono Pad- 
vaisko trijų metų kunigys
tės ir varduvių proga. Nora 
šv. Jono. šventė pripuolė 24 
d. birželio, bet paminėjimas 
buvo per susirinkimą. Turiu

i i

A go-gettlng saleeman 
narnėti Bill,

Said—“We’ve got an order 
. to fili—
So sign up tliat pledge, 
Buy Bonds—and don't

‘hedge.’
We can—and we mušt— 

and we will!**

Į Help America a mas h tbe 
į^Aala. Put 10% of your in- 

oome Into War Bonds and
Štampo cvary payday.

sančios nustačiusios, kiek 
linų jie turį pasėti. Linų sė
jai skatinti įvesta, kad tie 
ūkininkai, kurie daugiau pri 
statys linų, .gaus atitinka
mai daugiau tekstilės kor
telių. Tokia pat premijavi
mo sistema galioja už pri
statomą vilną.

Taip pat skelbiama, kad 
"Lietūkis” gali pardavinėti 
žemės ūkio mašinas ir kitus 
padargus tiktai tuomet, kai 
pateikiami specialūs leidi
mai, kuriuos išdavinėja vo
kiečių “apskrities žemės ū 
kio vadas”. Tokie liudijimai 
pirmoje eilėje esą davinėja- 
mi tiems ūkininkams, kurie 
parodę “gerą valią” ir ku
rie įrodę, jog atlikę visas že
mės ūkio produktų prista
tomo prievoles.

Lietuvon ūkininkai ver
čiau bevelija būti be ūkio 
mašinų, negu vergauti na 
ciams.

rašo, kad Kaune buvę su
šaukti Lietuvos apskričių 
viršininkai. Vienas vokiečių 
generalinio komisariato val
dininkas apskričių viršinin
kams “visu griežtumu” aiš
kinęs, jog gandai neturi jo
kio pagrindo, esą Lietuvos 
darbininkų siuntimas dar
bams į Vokietiją reiškiąs 
trėmimą, kaip bolševikų lai
kais. Vokiečių generalinis 
komisaras tarp kita ko išsi
taręs, jog ūkininkai turį ga
minti kareiviams, kurie, su- 
mušdami bolševikus, rūpina
si, kad “ūkininkas pasiliktų I 
savo sodyboje”. Apskričių' 
viršininkai turį plačias tei
ses ir visą valdžią visose sri
tyse, išskyrus teisingumo, 
geležinkelių, pašto ir miškų 
administracijas. Jis, genera
linis komisaras, tikįs, 
galėsiąs “fuehreriui

ka ir atneštų pavergtiems 
lietuviams išlaisvinimą.

(“Draugas’ 
pos 16 d.)

1917 m. lie-

Kiek buvo lietuvių; Cara- 
bridge, Mass. prieš 25 me
tus.... Šiame mieste iš viso
yra apie 100,000 gyventojų, 
tarp kurių pora tūkstančių 
atrasime lietuvių. Kaip vi
sur, taip ir čia lietuviai pa
sidalinę į katalikus, laisva
manius ir socialistus. Kata

Linksmumas, saikingumas 
ir ramumas kiekvienam gy
dytojui uždaro duris.

likai Cambridge labai stip- 
J°^'rūs ir veiklūs. Katalikai tu- 

vrnną, nemažai gerai veikiančių 
gražią dieną pranešti, kad ir. organizacijų.
lietuvis atliko savo pareigą,
Europos likimo kaldinime”.

Tenka pasakyti, kad lietu
vis nenori Hitlerio “nukal
tos” Europos ir nacių žo
džiams netiki, o tik laukia,

Baigė Šv. Jurgio par. mo
kyklą Chicagoj šie mokiniai: 
Br. Stravinskaitė, Br. Liau- 
danskaitė, O. šniaukštaitė, 
Pr. Garuckaitė, V. šapkaus- 
kas, M. švarlis.

žmogus, bet visa širdim at
sidavęs Blaivybės idėjai, daž 
nai dalyvauja susirinkimuo
se, nore, kartais, ir mažai 
kas ateina.. Prie kavos ir 
skanių užkandžių įteikta ir 
dovanėlė atlaikymui šv. Mi
šių. Vakare dalyvavo ir kun. 
Jonas Bakanas. Kun. J. Pad
vaiskas savo kalboje pareiš
kė didelio džiaugsmo, kad 
mato tokį skaitlingą būrį 
Blaivybės narių, ir kvietė 
visus dalyvauti būsimuose 
susirinkimuose. Be -to, dėko
jo už surengimą vakaro ir 
už dovanėlę.

Viskas praėjo gražioje 
nuotaikoje ir nariai skirs-

garbės pranešti, kad kun. J. patenkinti.
Padvaiskas nors dar jaunas ilb Dalyvė
----------------------------------------------- —t-----------------------------
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VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupykit apsangotoj ištaigoj, kad užtikrinti savo ateitj. Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau

STANCARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGOI

4192
Justln Mackiewich. Pres. and Mgr.

ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

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

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

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor DayPikniką
RUGSĖIO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

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

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

JJĮF I 11 I I _
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Garsino Roselando pikniką i tą savaičių praleisti atos
togas pas mamytę, Wiscon- 
sine.Kleb. kun. V. Černauskui 

pagarsinus per visas šv. Mi
šias, kad liepos 12 d. įvyks
ta mūsų kaimynų roselan
diečių parap. piknikas, daug 
so^ikagjiečių dalyvavo Vy
tauto parke. Smagiai laiką 
praleido ir parėmė parapi
jos pikniką. Priežodis sako:
“Ranka ranką plauna”. Pik
nike dalyvavo mūsų kleb. 
kun. V. černauskas; taipgi į 
ir mūsų pagelbininkai, tė- lUGtiCMS

_ _ išvažiavimas šiemet
paveikslus

Liepos 19 d., ateinantį sek
Kun. dr. Ant. Deksnys madfenį įvyks metinį .. 

daugumai So. Chicagos da
lyviams, nutraukė paveiks
lus, laikui bėgant pamatysim 
paveikslus kaip sočikagie
čiai atrodo dalyvaudami Vi-
sų šventų parap. piknike. , mier0 kapinių fondo
Sodalicijos piknikas

Sekmadienį, liepos 19 d.,. ARD yra taipgi visų Chi- 
parapijos darže, 88th ir Mar- cagos lietuvių katalikų or- 
ąuette Avė., įvyks smagus ganizacija, turinti savo sky- 
piknikas, kurį rengia Šv. Te- rius visose parapijose. Jų

Sugrįžus ir vėl mėginsiu 
aprašyti kolonijos veikimą 
ir patiekti žinutes. Taigi iki 
pasimatymo visiems. Su
diev! Rap.

Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų Draugijos

vai Marijonai. 

Nutraukė sočlkagiečių

gužinė” ARD Holy Family 
Vilią, arba kaip sako Lab-

resėlės Sodalicija parapijos 
naudai.

Kviečiame visus parapijo
mis, svečius iš kitų koloni
jų atvykti ir paremti mūsų 
rengiamą pikniką.

Šv. Onos grotto Aušros Vartų bažnyčioje 
Ateinantį penktadienį Auš parengimų, aukodamos

darių ūky. Tasai ūkis yra ros Vartų parapijoje 7:30 dalyvaudamos juose
visos Chicagos lietuvių ka- vai. vakare prasidės iškil- 
talikų sudėtinė, Šv. Kaži- minga novena prie; šv. Onos.

darbuotė ne savimeilė, bet 
grynai idėjinė — rėmimas 
Šv. Kazimiero vienuolyno ir 
mergaičių akademijos.

Šv. Kazimiero vienuolyno
1 seserys vasarą išvažinėj a gi- 

Bus daug įvairybių: mu-|lin^a moksle, kad galėtų vis 
zika, valgio, gėrimų, laimė- daugiau patarnauti lietuvių
jimų ir t.t. gyvenimui. Atostogų metas.

Lauksime visų. Pradžia 2 hai kam poilsio metas, bet 
vai. po pietų. ne mūsų mokytojoms. Moks-
Atostogauja I las brangiai kainuoja, o juk

Mūsų varg. K. Gaubis šią ir pragyventi reikia. Susi- 
savaitę smagiai atostogas, daro didelės išlaidos. Tad 
leidžia Milladore, Wis: Bai- prašom visų mylimų jų-ąe^ 
nyčioje vargonininkauja dr. sučių prietelių 19 d. atvykti 

į išvažiavimą jjr maloniaiStulga.
Džiaugiasi sužieduotiniu

A. M. Teličėnų dukrelė j -------------------
Kazimiera labai džiaugiasi, i
kad jos sužieduotinis Ed. inr\ n «Qwinn tapo paaukštintas į ARD 9"t0 SKyNdUS 
leitenantų e’les, eina medi- 
cal corps pareigas Kansas 
City, Mo. Šios jaunos pore 
lės vestuvės įvyks rugpiū 
čio mėnesį. Sveikiname.

paremti ARD rengiamą pik
niką.

ir

Išvyko remontuoti namų 

Plačiai žinomi duosnūs

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centro metinis pik
nikas įvyks sekmadienį, lie
pos 19 d. Labdarių ūkyje. 
Bus įvairenybių, linksmybių,

Noveną ves klebonas kun. 
Juozapas A. Dambrauskas, 
M.I.C.

Tad kviečiu visus vestsai- 
diečius-tes ir mūsų buvu
sius parapijonus ir svečius 
atvykti. Mes užtikriname, 
kad nesigailėsite dalyvavę,

Novenos bus tokia tvar- praleisite kelias linksmas 
ka: a) Prasidės kas vaka- j valandėles, paremsi te gražų 
ras 7:30 vai.; b) Pamokslas.! darbą ir grįšite į namus 
c) Novenos maldos, d) šv.!• jausdami, kad turėjote pro

gos gerą darbą atlikti.Onos rožančiaus kalbėjimas. > 
e) Palaiminimas, f) Relik
vijų pagerbimas.

I
Visi yra raginami, ypač 

šiuose neramiuose laikuose, 
kreiptis prie Dievo karštes
ne meile, kad Dievas per šv. 
Onos užtarymą apsaugotų 
mus ir mūsų šalį nuo pavo
jų ir grąžintų pasauliui ra
mybę.

Malddtf 'Apištalystės 
piknikėlis

Sekmadienį, liepos 19 d.
N. Maldos Apaštalystės Drau

gija rengia piknikėlį para
pijos “Rūtos” darže ir visą 
pelną skiria parapijos nau
dai. Jau per ištisas savaites 
komisija ir draugystė ren
giasi prie šios dienos, kad 
galėtų svečius gražiai pri
imti ir pavaišinti. Pati drau
gystė ir jos narės taipgi de
dasi prie parapijos įvairių

Pasimatysime —
Černis Amelas

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITURZ

Piknikas Cross paliudymus sekančios:
ŠŠ. Petro ir Pauliaus pa- Casimira Šileikis. Anna 

rapijos vasarinis piknikas 'Chapkin, Agnės Gudas, Jo
bus liepos 26 d. Vytauto sephine Lckavich- Helen 

Lustik, Jr., Louise Hodoro- 
wicz, Mary Jaras, Alice Ju

UNITED STATES
DEFENSE

BONDS
ANO

STAMPSU|ir

SAVINOS BONOS B STAMPS

parapijonai S. B. Vasiliaus-1 laimėjimų, t.t. Visi skyriai 
kai šiomis dienomis išvykodeda pastangas kuo geriau- 
į North Side savo namų ap- šiai prisirengti, kad atsilan- 
žiūrėti ir pagražinti. Jie y- kusieji būtų patenkinti. De
ra pasiturinti žmonės, turi vintas skyrius taip pat ruo- 
keletą nuosavybių So. Chi- šilsi ir turi užsisakę Stan- 
cagos apylinkėse. Jie yra cuko troką dėl nuvežimo tų, 
rėmėjai įvairių įstaigų ir kurie neturi automobilių, 
organizacijų. Trokas bus prie šv. Anta-

Jr
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

no mokyklos 12:30 vai, po 
i pietų. Kviečiame ciceriečius, 
atvykti ir pasilinksminti lau-

Kas iš sočikagiečių netu- kuose, tuo pačiu Laiku pa
rite laimės tikietų dėl dien- remti akademiją, 
raščio “Draugo” didelio La

Galite įsigyti “Draugo’ 
pikniko tikietus

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 
SICTŲ IR KAILIŲ

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
bor Dienos pikniko, kuriame 
bus duodami U. S. Defense 
Bonai už tūkstantį dolerių, 
tikietai tik 10c, prašome įsi
gyti tikietus nuo So. Chica
go raporterio.

Dienraštis “Draugas” rei
kalingas paramos, nes nzuo- 
la tini a j talpina mūsų kores
pondencijas ir garsinimus 
spaudoje.
So. Chicago reporteris 
vyksta atostogų

Kadangi dabar jau yra a- 
tostogų laikas, tai So. Chi
cagos raporteris rengiasi ne
trukus praleidus parapijos 
pikniką vykti pailsėti kele-

Vaklyha ir komisija

WHOLESALE
LIQUOR 
ĮSTAIGA

IfivritoliMiM 
po vLą

RF.MKITE 
SENĄ

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ.

M. KANTER, sav.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted St
Telefonas: BOLI.EVAHD 0014

parke. Parapijos darbuoto
jai ir šeimininkės jau pra
dėjo prie pikniko visu smar
kumu ruoštis. Bus gera šo
kiams orkestrą ir su įžan
gos bilietu bus duodama lai
mingiesiems $25.00 vertės 
(War Stamps). Visus iš 

anksto kviečiame atvykti. 
Krikštas

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje pakrikštyta Wal- 
ter ir Helenos Šiužu dukre
lė vardais Sandra-Marie. W. 
Šiužąs yra parapijos komi
teto narys.
Gausingai ėjo prie 
šv. Komunijos

Pereitą sekmadienį skait
lingas būrys Šv. Vardo dr- 
jos narių ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Po pamaldų 
parapijos salėje buvo pri
rengta gardūs pusryčiai ir 
pasistiprinus buvo mėnesi- ; 
ni9 pasitarimas. Be to, nu-į 
tarta pasidarbuoti parapi- ! 
jos vasariniam piknike lie
pos 26 d. Vytauto parke. t
Apdovanotos Raud.

! Kryžiaus

Mūsų parapijos Raiidono- 
i jo Kryžiaus sumanios mer
ginos ir moterys už gabu
mus ir pasižymėjimus Pir
mos Pagalbos (First Aid) 
gavo nuo Amerikos Red

R Ą R A D ^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
LzZaD/AI\ Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO

Atvyk i nksų jardą Ir aažiAifk 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 
HORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
T K KUO L Ą. Dėl garsių, porėtų, viš- 
ką, skiepų Ir fiatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokė jhntta 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272

mą naujas vikaras kun. Juo- 
cevich, Domicella Peredna, zaPas Makaras pasakė labai 
Genevie Peredna, Christine Sr3zU ir pamokinantį pa- 
Piktužis, Marie Piktužis. mok8l4- Jaunas kunigėlis 
Mary Ryan, Anna šiužąs ir į Pradėjo veikti su jaunimu.

Sveikiname!Francis Yuškus.
Grįžo iš ligoninės 

Andrius Baravykas

Svarbus pasitarimas
Pereitą savaitę klebonas 

j a u kun. M. švarlis* su parapi- 
grįžo iš ligoninės į namus jos komitetu ir parapijos 
ir pereitą sekmadienį jau' veikėjais turėjo pasitarimą 
buvo bažnyčioje. Ligoniui dėl parapijos vasarinio pik- 
buvo padaryta pavojinga o- Į niko, kuris įvyksta liepos 
peracija. 26 d. Vytauto parke^ Komi

tetas ir veikėjai pasidalino 
pikniko darbais, kad būtųVeikia su iauniinti

Pereit j sekmadienį per su- geros pasekmės. Rap.

Jr
CRANE COAL CO.

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

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

GENUINE POCAHONTAS,
^line run--labai lumpsuoti, tonas už tiktai O • iv 

GENUINE POCAHONTAS, $Q / r

Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......... O.OJ

BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|Q 

kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IV* U V 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

Jr

Littcn to

PALANDECH’S 
RADIO BROADCAST

Featuring a Program of

TUGOSLAV FOLK MUSIC 

Every Saturday, 1 te2P.M. 
STATION WHIP

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUS V 
MILŽINIŠKO STAKO MVZ1KA- 

LLNIŲ INSTRUMENTŲ'. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠ P ARD LOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI. SAXAPHONES. ELU- 
TE8 su •'cases” — $35.00, $37.50, 
$45.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
• NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS.

SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
1,14.50. $$.50, $12.50 iki $35.00.

STRIUNINIAI BASAI — $SO.uO. 
t >125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 

DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS ir 
CELLO — $1.50, $3.00. $5.00.
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų virftuilnėtų ln»trumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50. $35.00. $60.00. PEDAL8,
HI BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS patniaoml Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brasu tr “read” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių CJarne- 
tanas. Triūboms. Saxaphonea, 
Smulkoms ir Gultarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maatvell St., Cliicagn.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertised items.

'4

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOMI:

mARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoj*!
- VIENUOLIKTI METAI! -I

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

I

WHFC-I45O kil.!
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehill 2242

S ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

Protection 
Jor vour

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3y2%- Jūsų pinigai, greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Soc'y. 8238 SO. BALSTED ST.
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X Visų Šventųjų lietuvių 

parapijos piknikas pereitą 
sekmadienį gryno pelno da
vė daugiau kaip tūkstantį 
dolerių.

X P. Nevedomskas, veik
lus L. Vyčių 36 kuopos na
rys, dešimčiai dienų parvy
ko iš kariuomenės ir atos
togauja pas tėvus, Brighton 
Parke.

X Kun. Ig. Albavičius, 
kun. A. Baltutis, kun. P. Ga- 
siūnas ir kun. M. Švarlis 
vakar išvyko į Bloomington, 
Wis., į kun. Mikaičio, pran
ciškono, daromų amžinų į- 
žadų iškilmes.

X Dominikui Varnui, po
puliariam L. Vyčių 36 kuo
pos nariui ir buvusiam tos

X Kun. Jurgis Paškaus
kas, Visų šventųjų parap. 

j klebonas, neseniai iš Brazi
lijos gavo nuo kun. P. Ra- 
gažinsko laišką, kuriame ra
šo, kad kun. St. Grigaliūnas, 
atvykęs iš Lietuvos, paskir
tas organizuoti parapiją Sao 
Paulo priemiestyje. Kun. A. 
Arminas, rašytojas ir poe
tas^ paskirtas Sao Paulo 
mieste brazilų parapijoje 
klebonu. Kun. K. Tamošiū
nas yra kun. P. Ragažinsko 
vikaru.

X S. ir M. Venckai, gy
veną 4548 S. Sawyer Avė., 
susilaukė antro šeimos na
rio — sūnaus. Garniui pa- j 
tarnavo dr. J. Poška. Sesy
tė džiaugiasi broliuku, ku
rį motina parsivežė aną die
ną iš ligoninės. *

X Pas Kazimierą ir Ago
tą Jaukšus, Ciceroje, pra
eitą sekmadienį buvo suva
žiavusių daug svečių, jų tar
pe buvo klebonas kun. Al
bavičius su trimis asisten
tais. Svečius vaišino Jauk-

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME L. VYČIŲ SEIMAN

Lietuvos Vyčių So. Bostono 17 Algirdo kuopa, kuri šiais Vnetais So. Bostone rengia L. Vyčių 30-tąjį Seimą rugpiūčio-aug. 
11, 12 ir 13 dienomis, ši Vyčių kuopa yra viena iš skaitlingiausių, veikliausių ir turtingiausių Vyčių organizacijoje. Ji turi virš 
200 narių, turtingą iždą, valdo bowling alleys ir turi savo mažą salę. Lietuvių visuomenės gyvenime turi didelę reikšmę.

Kuopa matome nesenai nusifotografavusi su savo dvasios vadu kun. K. Jenkum, Centro pirm. Pranu Razvadausku ir val
dybos nariais bei profesionalais. Jei savo sūnelio, dukrelės, sesutės ar brolio čia nematai, prirašyk jį greitai prie šios kilnios or
ganizacijos.

Kuopa su Centro pirmininku nuoširdžiai kviečia visus ruoštis dalyvauti jų Seime ir parengimuose.

Sunkvežimiai su 
karo bonais
Karo banų pardavimo kam

panijai Chicagos gatvėsna 
paleisti, trys sunkvežimiai. 
Jais išvežiojama įvairioms 

; agentijoms pardavinėti karo 
bonai. Tas yra federalinio 
rezervų banko vadovybėje.

Sunkvežimiai uždaryti ir 
jų šonai nudažyti raudona, 
balta ir mėlyna spalvomis. 
Be to iškabintas šūkis: “Pir 
kitę Jungtinių Valstybių 
Karo Bonus Dabar”. Paga
liau nurodyta, kad Illinois 
kvota liepos mėnesio yra 85 
milijonai dolerių.

kuopos pirmininkui, Spiraus, šiene ir jos duktė Valančie- 
kų name buvo suruoštos iš- nė su žentu.
leistuvės į kariuomenę.

X Raymond Eisinas, po
puliarus L. Vyčių 14 kuo
pos, Cicero, pirmininkas, la
bai gražiai vadovauja L. Vy
čių kuopai, kuri yra viena

X Lietuvis klierikas Vai
čekauskas, kuris yra įsto
jęs į Šv. Dieviškojo Vardo 
vienuolyną ir mokinasi Tech- 
ny, III., šiuo metu yra šv. 
Elzbietos ligoninėje (1433

gausingiausių savo nariais j N. Claremont), kur jam gy-
Chicagos apylinkėje. Šią va
sarą jau turėjo du sėkmin
gu — savybės išvažiavimus. 
Pastarasis išvažiavimas bu
vo Cider Lake, III.

X Labdarių Są-gos 8 kp., 
Brighton Park, per pasta
rąjį savo išvažiavimą į Lab
darių ūkį senelių sta
tomai prieglaudai padarė 
$100 pelno.

X Vitalija Spirauskaitė, 
L. Vyčių 36 kuopos sekreto
rė, su savo motina, atosto
gaudama, apvažiavo beveik 
visą Wisconsin valstiją.

X §v. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų centro metinis pik
nikas įvyks sekmadienį, lie
pos 19 d. Labdarių ūkyje. 
Šiame piknike bus įvairybių, 
linksmybių, laimėjimų ir ki
tokių prašmatnybių. Kas no
rės važiuoti troku, tai jis 
išeis 10:30 vai. iš ryto nuo 
Gudų krautuvės.

X Cecilija Petraitienė, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
choro narė, grįžo iš atosto
gų. Atostogavo pas savo 
dukterį ir žentą Sheboygan, 
Wis.

X Joana Mačeikienė, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
moterų choro narė po ope
racijos grįžo iš Šv. Kryžiaus 
ligoninės namon. Choro na
rės ne tik lanko savo narę, 
bet taip pat jos nupirko jai 
dovanų.

X Sv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų 2 skyr. gyvai ruo
šiasi prie pikniko, kuris į- 
vyks liepos 19 d. Labdarių 
ūkyje. Labai daug dirba pik-

Plieno fabrikų darbininkai kovoja 
prieš karo boardo nuosprendį
Chicagos darbininkų sluo- 

gsniuose gauta žinia iš Wa- 
shingtono, kad vadinama
sis karo darbo boardas po 
keleto mėnesių svarstymų

domos kojos.

X Antradienį “Draugo” 
laidoje buvo rašyta, kad Le- Pa&aliau nusprendė mažes- 
onas Šalpauskas išvyko į plieno fabrikų darbi-
kariuomenę, o turėjo būti
parašyta L. Šalkauskas 
(Shelk). Taip pat buvo pa-f I J • . .
rašyta, kad buvo sunkiai 
susirgusi, o dabar sveiksta 
Bubnienė, o turėjo būti Bum- 
blienė.

X O’Britis seserys yra a- 
tidariusios gražiai įrengtą 
gėlių krautuvę, šiuo adresu:
3310 West 63rd Street. Jos 
aptarnauja gėlėmis vestu
ves, jubiliejus, laidotuves ir 
visus kitus parengimus bei 
progas. Jų sesuo yra gydy
toja dr. C. O’Britis, o švo
geriai — adv. F. Mast ir 
dr. A. Valibus.

X N. P. Šv. Panelės pa
rapijos choras, dėl gazolino 
taupymo šiemet savo išva
žiavimą ruošia Lincoln Par
ke, liepos 26 dieną. Šis iš
važiavimas skiriamas pager
bimui Onų: Ivinskaitės, Fe- 
durienės, Baranauskaitės ir 
Ceinoraitės.

X Stella Bružas, veikli 
L. Vyčių Chicagos apskri
ties sekretorė, šio mėnesio 
pabaigoje išvyks atostogų

boardo nuosprendis bus tai
komas ir stambiosioms plie 
no korporacijoms, kurių fab 
rikuose daugiau kaip 600,- 
000 darbininkų dirba.

United Steel Workers of 
America C.I. O. unijos prezi

ninkams padidinti 5.5 centus dentas Murray sušaukė Pitt 
atlyginimą už darbo valan- sburghan unijos nusistaty
dą. Tas liečia apie 157,000 
darbininkų. Darbininkai rei
kalavo 12.5 centų daugiau 
per valandą. Šie darbinin
kai dirba plieno fabrikuose 
Republic, Inland ir Bethle- 
hem Steel and Youngstown 
Sheet and Tube Company. 

Kalbama, kad, rasi, šis

mų komitetą svarstyti tą bo 
ardo nuosprendį, kurs oficia 
liai dar nepaskelbtas. Yra 
baimės, kad darbininkai gali 
sukelti streiką.

Darbininkai dar nepaten
kinti ir tuo, kad minėtas 
boardas nepripažino nė 
“check-off” sistemos.

Viešoji novena į Šv. Oną 
naujoje Šv. Onos šventovėje

Ši novena įvyks, kaip pa 
žymėta, naujoje Šv. Onos 
šventovėje — St. Louis of 
France bažnyčioje, 16 East 
117 gat., Chicagos pietinėj 
miesto daly (greta State 
gt.).

Prasidės liepos 17 d. ir 
baigsis liepos 26 d. No venos 
dienomis pamaldos: Skaito
mos mišios 8:00 ryto; gieda 
mos — 9:30. Šios mišios bus 
laikomos intencija visų tų, 
kurie dalyvaus novenoje ir

. kurie prašys kokių nors su savo motina ir drauge- , . « ' ,i, i-* a,j ’Dievo malonių. Šv. Onai tarmis: M. Vaitkiute, Aldona................. *___
Mockaite ir Aldona šleiny-

i relikvijomis įvyks liepos 19, 
22 ir 26 dienomis, 9:00 vaka 
re.

Šioje bažnyčioje ilgiau 
kaip 40 metų buvo laikoma 
į Šv. Oną novena. Dabar 
įvyks naujoj pastatytoj 
šventovėj.

Į šią prancūzų bažnyčią, 
kur klebonauja kun. J. A. 
Dionne, lengva nuvažiuoti: 
Illinois Central gelež:nkeliū, 
busais, arba gatvėkariais. 
Vieta: 117 ir State gatvės.

te.
X Stulginskai, seni Cice-

pininkaujant. Vakarais pa
maldos bus 7:00 ir 8:00. Ir 
bus sakomas pamokslas. 
Visais laikais viešąjai pa-

ro gyventojai ir žymūs vei- garbai bus išstatytos Šv.
kėjai, džiaugiasi savo tri
mis dukromis — Julija, Bro
ne ir Zose. Pirmosios dvi 
dukros yra slaugės, o tre
čioji dirba banke.

Konsulatai Chicagoj virtę tik 
karo informacijų centrais

Chicagoj yra 40 svetimų 
šalių konsulatų. Seniau jie 
visi puikiai klestėjo, rašo 
Chicago Daily Tribūne. Šian 
dien gi jų daugumas yra vir 
tę tik nežymiais karo infor
macijų centrais. Nėra dar
bo. Personalai išnykę. Kai 
kurie konsulai turi kitus pa 
šalinius darbus. Padeda Dė
dei Šamui karo vykdyme.

Ypač daug nukentėję na
cių okupuotų šalių konsula

tai. Prieš karą jie turėdavo 
daug visokių reikalų. Tele
fonai nenutildavo, šiandie 
tik retam atsitikime apturi
mi kokie nors paklausimai, 
dažniausia apie karą. Iš sa
vo pasiuntinybių jie gauna 
informacijų apie karą ir jo
mis dalinasi su savo tauty
bės žmonėmis.

Ženklai rinkti
suvartotus riebalus

Illinois apsaugos tarybos 
liekanų rinkimo komitetas 
nusprendė plačiai paskleisti 
ženklus, kurios šeimininkės 
kviečiamos prie savo cinkų 
priklijuoti, kad atsiminti su 
naudotų riebalų rinkimą, 
ženklai maži. Ant balto po
pieriaus raudonu ir mėlynu 
dažais atspausdinta: Stop! 
There’s Dynamit in That 
Greas. Take it to your 
butcher”. Kvartalų kapito
nai bus angažuoti paskleisti 
ženklus.

Išviršinis švarumas yra 
vidujinio tyrumo laidas.

11,000,000 dolerių 
taksai sumažinti

Cook apskrities taksų 
Board of Appeals išklausė 
17,190 nekilnojamų nuosavy 
bių nusiskundimų prieš 1941 
metų taksus ir daugeliui su 
mažino taksus. Iki 11,000,- 
000 dolerių taksų boardas 
sumažino.
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Heiškepkite Gerumą Iš Savo Valgių I
Laikykite šias taisykles arti pečiaus 

atminčiai kaip sutaupyti vitaminus 

ir mineralas

Daugumas iš mūs, Šiomis dienomis, ban
dome ko daugiausia palaikyti genia, 
sveikus elementus maiste kurj mes per
kame.

Jei jūs naudosite savo pečių pilnoj 
prasmčje, jums bus užtikrinta gavimas 
visų vitaminų ir mineralų valgiuose ku
riuos Jūs gaminate, iškirpkite Šias tai
sykles . . . nes jums up.in:okės jas 
palaikyti. "

r

niko pasisekimui Vaičekaus- 
kienė ir Smagurienė.

X Antano ir Onos Eva- 
nauskų, iš Brighton Park, 
sūnus Al yra pakeltas į ser
žantus, o sūnus Antanas tu
ri taip1 pat aukštą vietą. Gar
bė tėvams už sūnų gabumus.

Onos relikvijos.
Sekmadienį, liepos 19 d.,

ir sekmadienį, liepos 26 d., 
3:00 popiet įvyks iškilmin
gas palaiminimas vaikams

X Dr. F. C. Winskūno šei- ir sergantiems.
ma šiomis dienomis padidė
jo gražia ir sveika dukrele. 
Ponia Winskūnienė prieš ke
letą dienų grįžo iš Šv. Kry
žiaus ligoninės. Nauju šei
mos prieaugliu džiaugiasi ir 
grandpa Staliulionis, Wins-

Procesijos ' gatvėmis ap
link bažnyčią su Šv. Onos

kūnienės tėvas. Daktaras y- 
ra “Draugo” kaimynas, nes 
turi savo kabinetą — ofisą 
2158 We8t Cermak Rd.

Per radiją apie 
indijonų apaštalą

NBC Inter-American Uni
versity of the Air šio liepos 
mėn. 20 d. 10:30 vakare per 
radiją iš New Yorko drama
tizuos Chlapas vyskupo 
Bartolome de Las Casas gy
venimą. Jis Amerikoje tarp 
indijonų darbavosi 16-am 
šimtmetyje ir pramintas Tn 
dijonų apaštalu’. Pasižymė
jo dar ir tuo kad jis Nauja
me Pasauly buvo pirmasis 
įšventintas kunigu.

Taisyk’čs Gaminime Daržovių 

Sutaupant Vitaminai ir 

Mineralas

1 Visuomet kada tik galima vir
kite daržoves su lūpynomls. nes 
(luug,ima m'neraių randasi po 
žieve. Jei reikta lupti, tai visai 
plonai.

2 Nelupkite, ng šmoteliais su
pki ustyklt a- surčžykit pirm vi
rimo, ir niekados neinarklnkite; 
atidengimas orui ir markinimaa 
mažina vitaminų vertybę.

3 Vartokite indus su geru už- 
dengalu, kad palaikius garų vi
duj. Hiitiumptntl virimo laikų ir 
sulaikyti vandens išgaravimų.

4 Vartokite tiktai užtenkamai 
vandens užpildyti apačių indo.

5 Niekados nevartokite soda; 
nes Ji sunaikina vitaminus.

8 Atsukite Iki pilno karščio kol 
garas pasi odo: tada jau jdėklto 
daržoves ir prisuk to iki mažo 
karščio.

7 Neatidengklte uždengalo lai
ke virimo. Nereikia pamaišyti.

8 Virkite da, žoves kol pasida
ro •‘tender-erisp”. Pervirlnimas 
sunaikina vitaminus, taipgi pa
kenkia skonj. pudčjlmų lr spalvų.
9 Daržoves tuojaus paduokite 1 
stalų valgyti.
10 Skystumas nusunktas nuo vi
sų daržovių turi naudingų valgio 
elementų. Vartokite skystumus 
pagaminant rašalus, daržovių 
"eocktatls'', dažalus ir sriubas.

Moderniškas Hū,la- Kepti Mėsų 
su MaZsn Sus'trauklmo ir 

Daugiau Aitam Inu
1 Jdčklte mčrų, riebių dai, IS 
vlršinus, Į negi'lų skauradų ir ta
da , pečiaus "oven’’.
2 NeprldSkit vandens nr "baste”.
3 Kepkite žemu karščiu, kad su
taupyti skystumus ir vitaminų 
vertybę. Proteinai tada nebūna 
perkopiu, sii’rauklmaa yra su
mažintas. Kepkite jautienų, a- 
vlenų ir veršienų 325 g,ad. karš
čio. šviež'ų kaullenu Ir paukštie
nų 850 gra d. karščio.
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PUBLIC SERVICE COMPANY of Northern Illinois
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