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DIDYBES MANIJA

Komunistai visados įpratę 
kalbėti plačiosios visuome
nės vardu, nors jų nieks ne- Gen Mac Arthur štabas, 
įgaliojo, štai “Vilnies” an- liepos 31 d _ vienoje di- 
gliškame skyriuje posterin- i džiauaių aviacijos kovų nuo 
guojama, kad wide protest j Goraj jūros mūšių vakar 
rcigned in Lithuanian čir- amerikiečiai lakūnai virš 
cles lollovving a Lithuanian Darvvino pašovė devynis ja- 
Iindependence Day held pOnų orlaivius ir vieną ar 
here this past Sunday . ' du aunaikino virš Naujosios

Įdomu, pirmiausia, prieš į Gvinėjos, kai tuo pačiu lai
ką komunistai protestuoja? I ku Sąjungininkų bombane- 
Argi prieš tai, kad karo bo- šiai mylių į šiaurę nuo 
nų parduota už $100,000? Naujosios Gvinėjos padegė 
Antra, iš kur tie platūs pro- transportinį japonų laivą ir 
testai atsirado? Greičiausia išsprogdino japonų destroje 
suvaikėjusio senio daktaro
Graičiūno vadovaujamoj 
grupėj. Pagaliau, komunis
tai neatrodo net žiną prieš 
ką jie protestuoja, nes Lie
tuvos pripažinimo sukakties 
minėjimas buvo šeštadienį, 
ne sekmadienį.

Nebent “lietuviai” komu
nistai surengė minėjimą sek 
madienį, kad turėtų prieš

n-
Japonų atakos vienas ame 

rikiečių orlaivis pašautas 
virš Darvvino, bet lakūnas 
parašutut išsigelbėjo.

Be komisaro negali 
išmmuot žemės

LISABONA. — Vokietijos
ką protestuoti. Apie tai mes generalinis komisaras Lie

tuvoje išleido įsakymą, ku
riuo žemė negali būti išnuo
mota be jo, komisaro, suti
kimo. Kol komisaras sutar
ties nepatvirtino ji negali 
įsigalioti.

Kaune paskelbtas įsaky
mas, kuriuo arkliai tarp 3

KOVA PRIEŠ ŠNIPUS

Vyriausybės vedamas šni
pinėjimo ir sabotažo veiki
mas Amerikoje labiau ple
čiama ir apima vis naujas 
grupes ir asmenybes. Wa-
shingtone dar tebespren- ir 15 metų turi būti atvesti 
džiama aštuonių nacių šabo į paskyrimo vietą rekvizici- 
tažninkų byla, nors, rodos, ‘jos (Einziehung) tikslams, 
jiems turėjo būti taikoma Rekvizuojami ir vežimai, 
daug griežtesni nuostatai. “ Kauener Zeitung” (V. 
Tie patys nuostatai, kokie 28) praneša, kad nuo birže- 
būtų taikomi Vokietijoje, ho mėn. Lietuvos ūkinin- 
jei Amerikos sabotažninkas kams įvesta specialinė “so- 
būtų suimtas — mirtis. dybos kortelė,” į kurią įra-

Beto, pasirodo, jog nacių šamą gyvulių, javų ir visa 
veikimas palietė net kai ku- gamyba. Kortelės pagamin-
rias protestonų ypač vokie
čių protestonų, bažnytines 
įstaigas. Tuo mums netenka 
nustebti, nes protestonų

NAUJAS VARDAS 
Bolševizmo siautėjimo me 

dvasiškija dažnai neparodo tu Lietuvoje lietuvių ūkinin- 
reikiamo nusistovėjimo ir M ūkiai buvo verčiami į 
perdažnai blaškosi į įvairias kolchozus, kitaip tariant, 
puses, čia mums tenka pri- bendruosius ūkius, kuriuose 
siminti ir komunistuojantį savininkas yra paprastas 
lietuvį metodistų dvasinin- kumetis.
ką Bostone, pseudoprofeso- Užplūdo nacizmas — Lie- 
rių Kubilių. tuvoje padėtis nepasikeitė.

Jau anksčiau esame pa- Pasikeitė tik vardai, šian- 
reiškę ir pakartojame, kad die Lietuvos ūkis ištisai na- 
tiek nacizmo ir tiek pat ko- cinkuojamas. Lietuvis jau
ųnunizmo agentai turėtų bū
ti griežčiausiai tvarkomi.

NE ŽINGSNIO ATGAL
Atrodo, jog rusų kariuo

menė, sukaupusi visas šiuo 
momentu galimas pajėgas 
Dono fronte, sulaikė vokie
čių pajėgas netoli Stalingra 
do. Ar jiems ilgai pavyks 
frontas išlaikyti, parodys 
ateitis.

Tačiau, jei rusai įstengtų 
esamąsias pozicijas šįmet 
išlaikyti palyginamai stati
nėje padėtyje, reikia many
ti, kad nacių ofensyva Rusi
joje būtų pasibaigus.

U.S.Teismas Atmete Naciu Prašymą
Pašovė devynis 
japonu orlaivius

tos Vokietijos pavyzdžiu.

neturi teisės net savo ūkio 
išnuomuoti be komisaro lei
dimo.

NACIŲ PROPAGANDA

Plačiai kalbant visur ir 
rašant apie galimą sąjungi
ninkų frontą vakarų Euro
poje, naciai, matomai, rim
tai susirūpino ne tik pačiu 
frontu, bet ir psichologiniu 
veiksniu į okupuotuosius 
kraštus.

Todėl paskutiniuoju metu 
Paryžiaus gatvėse suruoštas 
nacių kariuomenės paradas, 
kad parodytų prancūzams 
vokiečių karinį pajėgumą.

Milžiniškas transporto orlaivis

•’*i'r»u<a«” Acme tetepho _
U. S. kariuomenės dalinys priešaky didžiausio pasauly dvimotorin'o transportinio lėktuvo Curtiss-Commando C- 

46. Šios rūšies lėktuvai masiniai dirbami. Karo departame ntas iškelii aikštėn, kad šiuo lėktuvu galima gabenti arti
leriją, traktorius, sunkvežim us ir visokius karo reikmenis, taip pat ir kariuomenę. Sparnai užima 108 pėdų plotį. 
Varoma 2,000 arklių jėgos motorais. Su kroviniu sveria iki 50,000 svarų. Greitis yra karinė paslaptis. (Approved 
for publication by Wiar Dept.).

Netrukus ims tar
nybon visus vyrus

Col. Paul G. Armstrong, 
Illinois karo tarnybon šauki 
mo direktorius pareiškė, jog 
nuo sausio 1 dienos ateinan
čių metų vyrai tarp 20 ir 45 
metų amžiaus su šeimomis 
bus šaukiami karo tarnybai.

Col. Armstrong pareiškė, 
jog šiuo metu daugumas 
Illinois draft boardu jau iš
sėmė visus IA klasifikaci
jos vyrus. Jo pareiškimu, ka j 
riuomenė šįmet pasieksianti 
4,500,000 skaičiaus ir kitais 
metais tas skaičius būsiąs 
padvigubintas. Visi esą ma
noma sudaryti 10,000,000 ka 
riuomenę.

Meksikoje bus
leidžiama kunigams 
įsigyti nuosavybę

Mexico City, liepos 31 d. 
— Šiandie Meksikos vyriau
sias teismas pakeitė įstaty
mą, kuriuo kunigams nebu
vo leidžiama įsigyti nuosa
vybė.

Pagal teismo nuosprendį 
Meksikos konstitucija drau
džia kunigams nuosavybės 
teises, jei jie įsigija ar ad
ministruoja nuosavybę ats
tovaudami bažnyčią. Taip 
pat pareiškiama, jog vien 
dėl to, kad pastate yra be- 
talikų mokykla, tas pasta
tas negali būti vyriausybės 
nusavinamas ir paverčiamas 
valstybine nuosavybe.

Buffalo, N. Y., liepos 31 
d. — šiandie pradėta masi
nė gamyba milžiniškų Ame
rikos k 'riuomenės ir karo 
reikmenų transportiniai or
laiviai.

Fort Dės Moines, Ia., lie
pos 31 d. — Pirmą kartą 
Amerikos moterų pagalbi
nės kariuomenės 730 narių 
paradavo.

Sovietai skubiai siunčia 
paramą Dono frontan

Maskva, liepos 31 d. — kur, pasak, pranešimų, ru-
Šiandie šarvuotieji Rusijos 
traukiniai gabena naujos ka 
riuomenės Dono frontan,

Žinių trumpa 
santrauka

Nevv Yorkas, liepos 31 d. j
— Ralph Ingersoll, laikius 
čio PM redaktorius įstojo 
kariuomenėn savanoriu, kai 
jo drafto boardas atsisakė 
pakeisti jo kksifikacija lai
kraščio savininkui Marshall 
Field prašant.

San Francisco, liepos 31 d.
— Karo teismas Įeit. comm. 
Aroff tebetęsiamas. Jis kal
tinamas ėmimu kyšių.

ties ataką prieš vokiečius, 
kuriems eąs padaryta dide
li nuostoliai.

. _ . „ , „ , Stalingrado frontan vo-
d. — Čia teisiamas uz prieš-,. kiečiai pasiuntę dideles pa

jėgas naujos kariuomenės, 
kur nukauta 2,000 vokiečių.

Hartford, Conn., liepos 31

valstybinį veikimą liuteronų 
dvasininkas, kuris turėjęs 
sąryšio su nacių Gestapo. 
Šį pareiškimą teisme padarė 
pabėgęs iš Vokietijos Dr. 
Otto Rich rd Flatter, buvęs 
vokiečių kariuomenės ser
žantas.

Japonai esą Pribilovo 
keturiose salose
Washingtonas, liepos 31 d. 

— “Visiškai nepatvirtinti 
pranešimai” šiandie paskelb 
ta gauti Anthony J. Dimond, 
Alaskos delegato, kuriuose 
pareiškiama, jog japonai iš 
laipino savo kariuomenės 
Pribilovo salose, tik 200 my 
lių nuo Alaskos, Beringo jū 
roję.

Nors laivynas nieko pasi
sakė apie šiuos pranešimus, 
bet stebėtojai pareiškia, jog 
šiems pranešimams pasi
tvirtinus, japonai būtų pa- 
sistūmėję 500 mylių į rytus 
auo savo bazių mažosiose 
Aleutų salose.

sai sulaikę vokiečių verži
mąsi pirmyn.

Naujoji kariuomenė sku
biai siunčiama frontan, kur 
smarkios kovos vyksta jau 
ištisa savaitė.

Tačiau, pasak pačių rusų, 
nors vokiečiai ir sulaikyti, 
bet situacija Dono fronto 
tebesanti labai rimta.
Baškirai kovose

Nors nemanoma, kad iki 
šiol svarbiausioji Kaukazo 
kariuomenė, vadovaujama, 
Įeit. gen. D. T. Kozlovo bū
tų pasiųsta frontan, bet pra 
nešama, jog baškirų raiti-
ninkai pravedė staigią nak- . mein fronte nepa3ireiškę..

Vokiečiai skelbia 
perėję Dono upę 
plačiu frontu

Berlynas, liepos 31 d.

upę 150 mylių fronte ir šiuo 
metu jau esanti 112 mylių į 
pietus nuo Dono.

Kovos vykstančios prie 
Salsk miestelio, stoties prie 
geležinkelio į Stalingradą, 
100 mylių į pietryčius nuo 
Rostovo. Pėstininkų divizija 
užėmusi Kusčevką, apie 50 
mylių į pietus nuo Rostovo.

Tuo pačiu laiku pripažįs- i kmenis pereitą trečiadienį 
tama, jog rusai pravedę Paryžiaus gatvėmis. Tai bu 
smarkias atakas šiaurėje vęs Hitlerio atsakymas į
prie Rževo ir Volkhovo fron 
te. Taip pravestos rusų ata
kos prie Leningrado. Visos 
šios atakos buvusios atmuš-

Ašies orlaiviai 
puolė Aleksandrią

Kairo, liepos 31 d. — 
Ašies bombanešiai pereitą 
naktį bombardavo Aleksan
driją. Egipto vidaus reikalų 
ministerijos pranešimu, ata 
koje žuvo keturi asmenys, 
trylika sužeistų ir padaryta 
nuostolių.

Priešo orlaivių pavojus 
taip pat paskelbta Kairo 
apylinkėje ir kitose Egipto 
vietose, bet pranešime nepa 
žymima, kad ant Kairo būtų 
numesta bombų.

Egipto fronte įvykstaa pa 
kartotini britų ir ašies sar
gybinių susirėmimai, bet pla 
tesnių karo veiksmų EI Ala-

Nepriklausoma Lietuva 
būtina - Kačynski

Londonas, liepos 31 d. — 
Buvęs KAP informacijų 
agentūros direktorius, o da
bar artimas lenkų vyriau- 
tybei žmogus prel. Kečyns- 
kis, grįžęs iš vizito Ameri
koje davė Londono spaudai 
pareiškimą, kuriame pasisa
ko už “būtiną reikalą suteik

Berlyno radio paskelbė karo ti nepriklausomybę Baltijos 
vadovybės pranešimą, jog valstybėms, o ypač katali- 
vokiečių, rumunų ir slovakų kiškajai Lietuvai”, 
kariuomenė perėjusi Dono Mons. Kačynskis tame pa

reiškime suminėjo, kad Ame 
rikoje kalbėjęsis su lietuvių 
veikėjais.

Vichy, liepos 31 d. — 
Vokiečių kontroliuojami Pa
ryžiaus laikraščiai šiandie 
rašo, jog vokiečių kariuo
menė paradavo skaitlingus 
naujo tipo motorizacijos rei

britų radio propagandą

tos ir prie Rževo rusai ne
tekę 40 tankų.

Agentu teismas 
visai baigiamas
Washingtonas, liepos 31 d. 

— Jungtinių Valstybių auk
ščiausias teismas šiandie be 
veik pasmerkė septynis aš
tuonių nacių agentų, kai pa
tvirtino Prezidento Roose
velto karo teisę paskirti 
jiems specialų karo teismą.

Vienbalsiai aštuoni valsy- 
bės aukščiausiojo tribunolo 
teisėjai atmetė prašymą, 
kad suimtieji sabotažninkai 
būtų teisiami civilio tefsmo.

Tuo karo tesmo procedūra 
jau visai baigiama ri jis ga
li baigtis dar šiąnakt. Teis
mo nuosprendis bus pasiųs
tas Prezidentui, kuris galuti 

• nai peržiūrės per sekamas 
24 valandas.

U. 5. aviacijos 
vadai Anglijoje
Londonas, liepos 31 d. — 

Jungtinių Valstybių aviaci
jos štaban atvyko keturi 
aukšto rango karininkai ir 
britų sluogsniuose plačiai 
kalbama apie netrukus įvy
ksiantį antrąjį frontą Euro
poje.

Londono spauda pritaria 
Sir Stafford Cripps pareiš
kimui, jog antrasis frontas 
yra gili paslaptis ir apie jį 
negalima esą parnešti net 
slaptoj parlamento sesijoj.

Chicagoje gauta 
laiškas iš Lietuvos
Chicago, liepos 31 d. —• 

Juozas Pupliesis šiomis die
nomis gavo laišką iš Lietu
vos, kuris rašytas šių metų 
kovo 23 dieną. Giminės pra
neša, jog per karą išdegusi 
didžioji dalis Andriejavo 
miestelio trobesių, sudegė 
bažnyčia su kitais trobe
siais. Labai nukentėjo Ab- 
lingos kaimas.

žmonės nusiskundžia, kad 
daug kur laukuose pasiliko 
didžiausios duobės, kur ru
sai rengė įsistiprinimus.

Pirmas orlaiviu 
vežiotojas Essex

Newport News, Va., liepos 
31 d. — šiandie Jungtinių 
Valstybių laivynas nuleido į 
vandenį pirmą orlaivių ve- 
žiotoją po Pearl Harbor ata 
kos.

25,000 tonų orlaivių ve
žiotojas U. S. Essex, pasta
tytas į perkioliką mėnesių 
ir tris dienas.

Indianapolis, liepos 31 d. 
— VVilIiam Dudley Pelley, 
buvęs Siiver Shirt organi
zacijos vadas, teisiamas už 

priešvdstybinį veikimą. ,
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WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Sėkminga Lietuvių
Diena

Racine. — Sekmadienį, lie 
pos 26 d. Racine buvo taip 
vadinama Wisconsin Lietu
vių Diena, kurią rengė LRK 
SA Wisconsino apskritis. O- 
ras buvo gražus, tad viskas 
puikiai pavyko. Dalyvavo 
trijų parapijų chorai: Mil
vvaukee, Racine ir Kenosha 
su savo vadais: Bujanausku 
ir J. Kailiukaičiu. G. Klevic
kaitė, Wisconsino lietuvių 
lakštutė.

Programos vedėju buvo 
A. Vasiliauskas, pirm. 67 kp. 
Programa atidaryta Ameri
kos himnu, kurį dainavo 
jungtinis choras ir publika. 
Pirmas kalbėjo adv. Joseph 
Wilkus iš Sheboygan, Wis. 
Paskui jungtinis choras pa
dainavo kelias dainas ir G. 
Klevickaitė solo “Bernužėl, 
nevesk pačios” ir su choru 
solo “Karvelėli”. Paskui kal
bėjo Milvvaukee klebonas 
kun. A. Miciūnas, MIC. Po 
to, dar buvo dainų ir prog
rama baigta Lietuvos him
nu. Chorai savo užduotis 
kuo puikiausia atliko.

Garbė jaunimui ir jų va
dams vargonininkams: J. 
Kailiukaičiui ir P. Bujanaus- 
kui.

Po programos prasidėjo 
šokiai. Nuoširdžiai dėkoja 
komitetas kalbėtojams, cho
rams, vargonininkams, so
listei G. Klevickaitei ir vi
siems svečiams iš kitų mies
tų.

Wisconsino Lietuvių Die
nos darbininkai ir darbinin
kės* tikrai verti pagarbos. 
Visi sunkiai darbavos visą 
dieną prie valgių, gėrimo ir 
kitur, būtent M. Balsevičius, 
R. Šepikas, J. Darkintis, J. 
Siminavičius, M. Sokelis, H. 
Zickienė, L. Krucienė, O. Va
siliauskienė, E. Vintienė, mo
kytoja Ona Kručaitė, moky
toja Kazimiera Miskiniūtė, 
Z. Darkintaitė, A. Zizmins- 
kaitė, L. Jurgaitienė, M. 
Griks ir kiti.

Rengimo komitete buvo D. 
Dokšus, parapijos sekreto
rius; A. Vasiliauskas, P. Ka

raliūnas, B. Vaiskus, kurie 
irgi turėjo užtektinai darbo.

Reikia pažymėti, kad šį
met Milvvaukee lietuviai 
skaitlingai dalyvavo su savo 
choru ir klebonu kun. A. Mi- 
ciūnu, MIC. Savo skaitlingu 
atsilankymu užėmė pirmą 
vietą.

Garbė Milvvaukee lietu
viams. Kenosha lietuviai ir
gi skaitlingai atsilankė su 
savo choru. Iš Port Wash- 
ington ir kitų miestų ma
žiau dalyvavo, kaip kitais 
metais.

Didelė garbė ir dėkingu
mas priklauso chorams pa
rapijų Kenosha, Milvvaukee 
ir Racine, nes jie ne tik gie
da per pamaldas bažnyčiose, 
bet visur, kur tik būna svar
bus parengimas, dalyvauja, 
savo dainomis palaiko Lie
tuvos meilę ir suramina žmo
nių širdis, nors trumpam 
laikui, nes lietuvių dainos 
tinka senam ir jaunam ir 
yra visų mylimos ir bran
ginamos, ypač kai jos gra
žiai dainuojamos. B. V.

Grimstančiam j žemę 
mieste gyvena daug 
ir lietuvių

TEISĖJAS MURPHY

Vyriausiojo teismo teisėjas Įeit. pulkininkas Fr. Murphy 
ties teismo rūmais. Jis pasiskelbė nekvalifikuotu dalyvau
ti teisėjų sesijoje ryšium su nacių sabotažnininkų byla, 
kadangi jis yra armijos karininkas.

miesto gatvėse, k. a. Main 
ir Centre gatvės.

Miesto gyventojų skaičius 
per pastaruosius keliolika

ShenandMh, Pa. — Kovo j ”et« labai, SU^Į°
4 d., 1940 m. Shenandorį pa
lietė nelaimė. Žymi miesto 
dalis, po kuria anglis buvo 
išimta, pradėjo grimsti že
myn su namais; didesnieji 
namai iškrypo ar suskilo 
gatvės sutruko. Toji nelai
mė padarė miestui nuosto-

Paskuiinieji surašų daviniai 
paduoda, kad Shenandoryje 
randasi apie suvirš 17,000 
gyventojų. Keli metai atgal 
buvo apie 30,000.

Pereitą savaitę Pennsyl- 
vanijos valstybės skirtoji 
kasyklų nelaimėms ištirti

lio už keliolika šimtų tūks- komisija tyrinėjo priežastis 
tančių dolerių. anos nelaimės mūsų mieste.

Nuosavybių vertė staiga; Gyventojai, kurių namai nu
krito, nes nieks nebenori ne
tik tose dalyse, kur pavir
šiui žemė pradėjo slinkti, 
bet ir visur kitur mieste; 
nieks nenori namų pirkti, ( 
statyti, bet kaip galint dar■ ateityje.

1 kentėjo, deda pastangas, kad 
gavus iš valstybės pagalbą 
namų atsistatymui, taipgi 
apsaugojimui savo namų 
nuo panašios kitos nelaimės

bando parduoti. Yra apskai
čiuojama, kad iš tos prie
žasties Shenandoryje nuosa
vybių vertė nupuolė suvirš 
2 milijonu dolerių. Daugelis 
net ir biznio namų, kur pir
miau mokėdavo randos po 
100 dolerių į mėnesį, dabar 
yra tušti net ir svarbesnėse

Miesto dvi mokyklos, vie
na High School. kita pradi
nė, jau antri metai kaip yra 
nenaudojamos, iš priežasties 
to žemės paviršiaus grimz- 
dimo nelaimės. Todėl viešos 
mokyklos užsikimšę moki
niais tų dviejų mokyklų. Di
desnė dalis vaikų gali lan-

kad nei valstybė, nei kasyk
lų savininkai nėra atsako- 
mingi už tą nelaimę, kad 
juos apsaugoja tam tikri 
valstybės įstatymai.

buvo $2,610,727, arba $1.37, 
už šėrą. Bet praeitais me
tais buvo dar daugiau, $2,- 
755,792.

Kaip žinom, daug gelbsti
Nuo tos kasyklų nelaimės . platus garsinimas Pepsi-Co- 

daug nukentėjo ir žymus la. Daug sykių tenka ma- 
skaičius mūs lietuvių, nes tyli padangėj orlaiviu išry
toji dalis, kur žemė įgriuvo, syta Pepsi-Cola. Tai privalė 
yra tirštai apgyventa lietu- tų lietuviškiems biznieriams 
vių turinčiųjų nuosavus na- daugiau laikraščiuose gar
inus. sintis. Balandėlis

Pepsi-cola uždarbis
Visiems žinoma yra gėri

mas “Pepsi-Cola”. šiltam o- 
re jį geria ne tik vaikai, bet 
ir augę žmonės. Štai, Wal- 
ter S. Mack, Jr., prezidentas 
Pepsi-Cola Co. paskelbė, kad 
per pirmą pusmetį uždarbio

kyti mokyklos pamokas tik 
rytais, kita dalis po pietų. 
Tas sunkina visą mokslo 
programą; daug turi nuken
tėti jauni mokiniai, ypatin
gai tie, kuriems reikia po 
piet mokytis, nes jų pamo
kos tęsiasi net arti 6 vai.

Vienas iš viršminėtos ko
misijos inžinierių pareiškė,

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINĖJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Marion Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Ave., Cicero, UI 
Tel.: Cicero 7681

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo l-mos iki 8-toe 
valandos vakare. 

Telefonas CALumet 6877 

134 N. LA SALLE ST. 
Room 2014 Tel. STAte 757 J

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS !

Tik vtcna pora akių visam gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
lftegzaminuoti Jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti.
S5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių įtempimų, . .

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-toa
relefonae: OANAL 0523, OhJcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kandlen #:80 a. m. iki 8:10 p. m. 

Trečiad. lr šeštad. 9:80 a. m. 
iki 7:0« p. m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ofiao teL VTRginia 0086 

Reaidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

Si BOND day

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

PboM TARDS 1373

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/

ŽMmSAVINOS BOHDS B STAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Prttaikina aklnlua 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VAROS AORK

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Dl. P. ATKOČIŪNAS

DANTI8TA8
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANaI 8346 

Ofiao vai.: 2-4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 So. Fairfield Avenue 
Rea. tel.: HEMIock SlfiO

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Ree. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Offioe teL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 u* nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL TARds 4787 
Namų tei. PROapect 1930

TeL TARds 6981.
Rea.: KENrrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS 

Ofiso vaL: auo 1-3; nuo 6:30-8:00 
756 West 35tti Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bus ištvermingas ild 
galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 19, 222.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.

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

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

Tel. OANal 6188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 VVest 66th Place 
ToL REPnblic 7868

Tel. YARda 8846

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVcstern Ave. 
OFISO VALANDOS: 

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

Telefonas CANaI 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal autartį.
Sekmadiesiaia taipgi pagal autartį. 

Rea telefonai SEElay 0434.
TeL CANaI 0257

Rea. tel.: PROepect 6C59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

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

6 iki B vakar*

Nuo Rugpiūčio (Aug.) 1 d.

DR. MARGERIS
Priims ligonius nuo 

l-mos iki 3-čios popiet 
ir nuo

6-tos iki 8-tos vak.
Telefonas: YARDS7299 

3325 South Halsted St.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakara.
ir pagal autartį.

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

Rez. Tel. LAFavette 0091 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Emergency KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir Sešt. 
10 iki 2:30 P. M.
Trač. įr Sekm. pagal gu&įUrimv

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS
2017 So. VVestern Ave.

TaL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien

Ofiso Tel................ VlRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros inboa).

TeL MIDway 8880 Chicago, DL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vol. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 rai. rak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vai. dieuą,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonas PROapect 6737 
Namų telefono VTRginia 2481

HEMKIIE “DRAUGI”
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RIMTIES VALANDĖLEI
Kai turtingo Asissi mies

te pirklio sūnus atsižadėjo 
tėvo turtų bei namų, jaunuo
lio draugai netikėjo jis ga
lėsiąs tęsti pasiryžimuose. 
Gyventi vien išmalda atro
dė nesaugu ir peiktina, taįp 
kad šventasis Tėvas iš kar
to nenorėjęs patvirtinti Pran 
ciškaus vienuolijos regulas.

Šv. Pranciškaus aiškūs šie 
kiai, nepalaužiama valia per 
galėjo visas kliūtis — rytoj 
minėsime vieną į v y k j to 
šventojo gyvenime — ma
žos koplytėlės pastatymą, 
kurios aplankymui Šventa
sis Tėvas suteikė atlaidus: 
dabar Porcijunkulės atlai
dai, pratęsiami visam pa
sauliui, ne tik taikomi šv. 
Pranciškaus Karalienės An
gelų koplytėlei, Asissi mies
te.

Kaip sunku pamainyti 
žmonių nusistatymus kiek
vienam žinoma, šventojo 
Pranciškaus laikais pavar
gėlių dalis buvo tikrai ne
pageidaujama. Jis atnaujino 
evangelijos brangų Kristaus 
patartį — neturto dorybę.

Kristus pasirinko neturto 
dorybę nors galėjo karalių 
rūmuose gyventi, savo pa
vyzdžiu rodydamas, kad ne-

turtas nėra kokia Dievo 
bausmė ar nelaimė, kurios 
visi vengia kaip baisios lim
pamos ligos.

“Palaiminti netur t ė 1 i a i 
dvasioje, nes jų Dangaus 
Karalystė”, Kristus mokė 
žmones. Nepaprastos turtų 
troškimo pasėkos mūsų lai
kais pastebiamos: pašau1 inė 
karė ne kas kita kaip kova 
už savastį — ginti savą ar 
įsigytą turtą nuo .užgrobi- 
kų. Nuo pasaulio pradžios 
pasikartojus posakis, “To as
mens tiesa, kurio jėga”, vi
sus baugino.

Noroms ar nenoroms karė 
privertė daugelį tenkintis | 
tuomi ką kas galėjo gauti, 
reikalui esant, apleisti tur
tus, kad gyvybę palaikius. 
Neturtas, skurdas palietė ne' 
vieną kraštą ar asmenį. Pri
versti tais įvykiais pagalvo
ti — ar turtas žūtbūtinis 
dalykas gyvenime.

Kristaus, Šv. Pranciškaus 
ir kitų šventųjų gyvenimai 
gan aiškiai parodo, kad sa
vastis, turtai, tiktai priemo
nės prie geresnio ateities 
gyvenimo danguje; juo ma
žiau turtas turi įtekmės mū
sų gražiuose pasiryžimuose 
tuo saugiau žmogui siekti

NACIŲ "CELĖS" TIKROS DIELĖS ANT LIETUVOS Prašo pasimelsti 
KONO

Vokietijos ministerį Ro- 
senbergą paskyrus “okupuo
tų Rytų kraštų” vokiečių na
cionalsocialistų vadu, ši par
tija Kaune paskirstyta į dvi 
“celes”: šiaurę ir Pietus. 
“Kauener Zeitung” (VI. 12) 
praneša, kokių vokiečių į- 
staigų pareigūnai priklauso 
vienai ar antrai “celei”. Iš 
šio sąrašo sužinome, kokios 
vokiečių įstaigos Kaune jau 
yra įsikūrusios.

Šiaurės “celei” priklauso 
šios įstaigos: generalinis ko
misariatas, Kauno miesto 
komisariatas, Kauno srities 
komisariatas, žandarmerija, 
apsaugos policija, tarnybinis 
paštas, Rosenbergo “Ein- 
satzstab”, radio stotis, Pre
kybos ir Kredito bankas, 
“Luise” anglies prekybos 
bendrovė, “Ostlando Pluoš
to Bendrovė”, reicho kredi
to kasa, spaudos platinimo 
bendrovė, “Ostlando” mine
ralinės alyvos bendrovė, E- 
nergijos aprūpinimo bendro
vė “Ostland”, vokiečių ama-

' pastatymui rūmų viešam 
į knygynui Chicagoje. Tasai 

i Cicero. — Trys metai jau knygynas dahar stovi prie 
praslinko, kaip iš mūsų tar-1VVashington gatvės, tarp

tų korporacija, kolonizacijos po išsiskyrė žmogus, kuris 
štabas (ansiedlungsstab), buvo labai reikalingas šei- 
reicho “darbo tarnybos” šta- mynai ir visiems cicerie-

Wabash ir Michigan Avė.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
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.

MODERNI Išvidine PARODA: 
4535 W. Washington Blvd. 

TeL ESTebrook 3645

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKI,AI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KRETPKITES PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthimnlan Chamlicr of Commrro*.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

ON THE OFFENSIVE
AMERICA!

amžino tikslo, nes tada ne 
tiek rūpi kūnas ir patogu
mai kaip siela ir jos gerovė

A.B.C.J. *

bas, DNB agentūra, pašto 
komisaras Kaune, 4 metų ū- 
kio plano štabas, be to, kaž
kokia “OT” statybos ben
drovė.

Pietų “celei” priklauso: 
apsaugos policija, SS ir po
licijos vadas Lietuvoje, sau
gumo policija, telegrafo va
dovybė, darbo įstaiga, pro
fesinių sąjungų organizaci
ja, ‘Rytų centralinė preky
bos bendrovė”, “Kauener 
Zeitung”, “Asid” serumo in
stitutas, geležinkelių page
rinimo įstaiga, centralinė ge 
ležinkelių stotis, prekių sto
tis, geležinkelių eksploataci
jos įstaiga, reicho geležinke
lių naujų statybų įstaiga, 
geležinkelių meistrų įstaiga, 
Tilžės medžių matavimo į- 
staigos skyrius Kaune, mui
tų skyrius, Singerio siuva
mųjų mašinų bendrovė, “Phil 
ipps” radio bendrovė, filmų 
bendrovė, žemės eksploata
cijos bendrovė, “Viktorijos”.

Reprivatizacijos ligšioli
niai rezultatai tikrai yra 
daugiau nekaip menki, jeigu 
per vienerius metus tegra-

čiams. Tai a. a. Julijonas 
Rimdzius, žymus Cicero biz
nierius, buvęs labai geras 
visiems. Gimęs Ruckų kai
me, čagarės parap., Ameri
koj išgyveno 30 metų. Užsi
dėjo krautuvę Ciceroj 19221 
metais ir visą laiką Ciceroj 
gyveno. Ir dabar dar jo žmo
na tebelaiko tą pačią krau
tuvę su savo vaikais.

Nors trys metai praslin
ko, bet draugai jo dar ne
užmiršo. Jo žmona ir vaikai 
prašo visų atsilankyti į Šv. 
Antano bažnyčią ir išklau
syti šv. Mišių, kurios bus 
laikomos šį rytą, rugp. 1 d. 
6 vai. ir rugp. 4 d. 8 vai.

Koresp.

Vilniaus kraštas, lyginant 
jį su kitomis Lietuvos vie
tomis, yra aukštuma, iški
lus virš jūros paviršiaus nuo 
130 iki 320 metrų.

Panamoj po 11 vai. va
karo be specialaus leidimo 
draudžiama važinėti automo 
biliais.

War» ar* won by attaclung, not by 
litting in * Fortl
And today America ii taliing th* 
offensive against the Alis wifh 
hard-fighting, non-stoppable man 
and matarialsl
W*'ra taking th* offensiv*. too. 
against th* *n*my at hom*—th* 
inflationary 6th column that blovvs 
prices sky high.
You can help in both Fights by 
saving at least 10% ot your monay 
in U. S. War Bonds avary pay day. 
Attack th* Alis vvith your dollars 
today.
You can start vvith as little as * 
10c War Stamp and you can gat 
a $25.00 V/ar Bond (rnaturity 
value) For only $18.75—at your 
local post offic*. bank or other 
convenient sales agency.

U. 5. Trejiury Department

žintas
nas....

vienui vienas malū-

AR ŽINAI, KAD —
Sekančiais metais sueis 

150 metų nuo gimimo Lietu
vos istoriko Simono Daukan
to. Jis gimė iš bajorų Kivi- 
liuose, Telšių apskr.

Illinois vai. legislatūra 
į 1891 m. pavedė sklypą žemės

A. t A.
RICHARD GARBAŠAUSKAS

(GARB) _
Kuris mirė Liepos 19 d., 1942 m. ir tapo palaidotas Lie

pos 24 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nu
tilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam pa
skutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amži- 

li nybės vietą.
Mes, atmindami ir apgailėdami jo praaišalinimą iš mū

sų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėvams: kun. kleb. A. 
Martinkui, kun. P. Gašlūnui, ir kun. F. Lukošiui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo sielą. Taipgi esame dėkingi 
už gražų pamokslą pasakyta prie šios progos.

Tariame nuoširdų ačiū kunigams Augustijonams už pa
reikštą užuojautą, už šv. Mišių aukas ir už atsilankymą į 
laidotuvės

Tariame ačiū taipgi kun. J. Dambrauskui, M.I.C., už pa
reikštą pagarbą: varg. K. Saboniui už gražų giedojimą; Se
selėms Kazimierictėms už šv. Mišių aukas ir užuojautą ir 
J. P. Rakščiai ir jojo vadovaujamai Boy Scout grupei už iš
kilmingą ir viešą pagarbą.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams; taipgi grab. J. 
Radžiui, kuris savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valandoj ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau brangus sūnau 
linkime ilsėtis amžinoje Dievo globoje.

Nuliūdę lieka: MOTINA, TĖVAS IR SESUO.

JONAS JACOBOVVSKI 
Gyv.: 10721 S. Forrest Avė.

Mirė llep. 29 d., 1942 m.,
2:15 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs I.lętuvoje. Kilo Iš 
Telšių apskr. Ir parap.. Juod
aodžių kalino. Amerikoje išgy
veno 3 8 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Paulinų (po tėvais 
Našlenaitė); 3 sūnus — Dr. 
Antanų Jacobs ir marčių Ele
anor ir unūkų Celeste, Adol
fų ir marčių Ednų, Pvt. Petrų. 
U. 8. kariuomenėje. San An
tonio. Texas; 2 dukteres — 
Bernice ir Stefanijų 8węeney 
ir anūkų Jonų; sesers vaikus 
— Konstantų Gertas ir Ka
zimierų Jurčas ir jų šeimas; ir 
daug kitų giminių, paž'stamų.

Kūnas pašarvotas Dę Youngs 
koplyčioje. 10834 S. Michigan 
Avė. laidotuvės įvyks šeštad., 
rugpiūčio 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventų parap. bažnyčių, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: — 'Moteris, Runai, 
Dukterys, Marčios, Anūkai, Se
sers Vaikai ir Ginsimės.

I.atdotuvių direkt. I^ichawicz 
ir Sūnal. tel. CANai 2515.

Gerai prisivalgius moky

tis nenorima. (Senovės prie

žodis).

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

ONA KASPUTIENĖ
kuri mirė Liepos 19 d., 1942 m. ir tapo palaidota Liepos 23 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami jos prasišalinimą iš mūsų tarpo dėkojame 
mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. Linkui, kun. S. Joneliui 
ir kun. A. Ceksniui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos 
sielą ir pasakė pritaikintą pamokslą. Reiškiame padėkos žo
dį p. šatunienei už solo ir varg. Daukšai už gražų giedojimą. 
Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui J. F. Eudeikiui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinasties vietą, 
o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me Chicagos Lietuvių Dr-jos grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mūsų 
mylima motinėle linkime ilsėtis Dievo amžinoje globoje.

Nuliūdę lieka: Sūnus, Duktė, Brolis, Giminės.

REMKITE “DRAUGI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

P. J. RIDIKAS 
3354 Sonth Halsted Ttreet 

Skyrlna: 710 VVest 18th Street 

Viai telefonai: YARda 1419

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenue

Tel. PULlman 9661

I. J. ZOLP 
1646 VVest 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfomia Avenne

Tel. LAFayette 3572

LACHAWICZ IR SCrNAI 
2314 VVest 23rd Place 

Tel. CANai 2515 

42-44 Fast 1081 h Street

Tel. PULlman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenne 

Te,. YARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

3319 Lltnanlca Avenne 
Tel. YARda 1138-1139
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Studentu sąjungos sukaktuvinis seimas
Šiandie ir sekmadienį Morrison viešbuty, Chicagoj, 

laiko seimą Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų 
Sąjunga. Pažymėtina, kad šis seimas yra pirmas, ku
ris yra laikomas ne Marianapolio kolegijoj, Thompson, 
Conn., nors šis seimas jau yra, rodos, dešimtasis iš eilės.

šis lietuvių katalikų studentų sąjungos seimas yra 
tuo pažymėtinas ir svarbus, kad jame bus minima tos 
organizacijos dešimties metų gyvavimo sukaktis. Ta 
proga mes vieną kitą bruožą iš jos istorijos čia ir pa
duosime.

A.L.R.K. Federacijos 22 kongresas, įvykęs 1932 m. 
rugpiūčio 23 — 25 dd., Pittsburgh, išklausęs kun. dr. 
Jono Navicko ir kitų kalbų apie Amerikos lietuvių moks
lus einančio jaunimo padėtį, apsvarstė ir priėmė tokio 
turinio rezoliuciją:

“Kadangi yra daug lietuviško jaunimo, einančio 
aukštuosius mokslus, kuris turi išauginti tautai bu
simuosius vadus;

Kadangi tasai jaunimas neorganizuotas, juomi nie
kas nesirūpina ir, tokiu būdu, jisai negali savaime 
atsiekti savo tikslo; ir

Kadangi aukštą mokslą einąs jaunimas neturi sa
vo laikraščio, kuris nustatytų jam gaires, auklėtų ir 
ruoštų jaunuolius visuomeniniam darbui,

Todėl, Federacijos kongresas nutaria rūpintis jau
nimo reikalais, šitų moksleivių klausimą teigiamai iš
rišti, organizuojant pakrikusį jaunimą į vieną ben
drą organizaciją ir įsteigiant jam mėnesinį žurnalą, 
kuris būtų jojo gyvenimo ir darbuotės vairas.”

Priėmus tą rezoliuciją, kongresas pavedė kun. dr. 
J. Navickui tokią organizaciją įsteigti ir jai laikraštį 
išleisti.

A. a. kun. Navickas to darbo ėmėsi visa savo ener
gija ir nuoširdumu. Jau matom, kad tais pačiais me
tais, būtent 1932 m. spalių mėn. 12 d. Lietuvių Bernai
čių Kolegijoj, Thompson, Conn., jis sušaukia studentų 
sąjungos steigiamąjį seimą, kurs priėmė laikinąjį sta
tutą, išrinko valdybą, nutarė leisti studentų laikraštį. 
Pirmąją sąjungos valdybą sudarė: kun. K. Jankus, adv. 
Pr. Būblys, J. Č. Morkūnas (pirmininkas), K. Vengras, 
Pr. Galinis, St. Vaičaitis, Iz. Leščinskaitė.

Nelaukta ilgai nė au laikraščio išleidimu. Pirmasis 
“Studentų žodžio” numeris pasirodė 1933 m. sausio mėn.

Sąjungos iniciatorius ir steigėjas a. a. kun. Navic
kas pirmame “St. žodžio” numery są-gos tikslus taip 
apibudina:

“Mums, Amerikos lietuviams, yra Aukščiausiojo 
skirta įnešti į šį Naująjį Pasaulį tai, ką mes lietu
viai turime kilniausio ir gražiausio: mums tenka čia 
Amerikoje sustiprinti savo giliu tikėjimu ir aukšta 
dorove piliečių eiles; mums tenka prisidėti prie Nau
jojo Pasaulio kultūros pakėlimo savo gražiais papro
čiais, siavo šviesaus proto ir geležinės valios privalu
mais, savo raumenų sveikata, visais savo gabumais, 
tuo pačiu išlaikant savo skaisčią lietuvišką dvasią, 
aavo gražią lietuvišką kalbą. Mes čia atvykome ne 
vergauti, bet į bendrą darną, au kitomis Senojo Pa
saulio tautomis, kultūrą kelti.

“Pavojus mus supa, pakirsdamas pačius mūsų gy
vybės pamatus. Mums reikia gintis, reikia gelbėti 
tautos gyvybę. Neužmirškime, tiktai skausmuose 
gimsta kilnios idėjos, tiktai kovose laimėjama per
galė, Gimė idėja: patsai Amerikos lietuviškas jauni
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mas, turi stoti tautos sargyboje. Gimusioji idėja ta
po tikrenybe: susikūrė Amerikos Lietuvių Katalikų 
Studentų Organizacija, paskelbusi savo tikslu — “iš
ugdyti sąmoningą katalikišką, lietuvišką inteligentiją, 
kuri išlaikytų Amerikos lietuvių jaunimą katalikišku 
ir lietuvišku.”

Tikrai tai buvo gražus ir didingas užsimojimas. 
Koks gražus sąjungos tikslas — išlaikyti savo tėvų 
brangiausią palikimą, tėvonystę — tikėjimą ir kalbą. 
Per dešimts metų toji sąjunga ir jos laikraštis “Stu
dentų Žodis” siekė to tikslo. Pasiekė daug, laimėjo vi
suomenės pripažinimą ir yra užsimojusi ir ateity ta 
pačia kryptimi dirbti.

Pavojai, apie kuriuos garbingasis sąjungos steigėjas 
kalba, po dešimties metų jos gyvavimo nėra sumažėję, 
bet labai žymiai padidėję. Ji susiduria su naujais sun
kumais, naujomis kliūtimis. Karas praretina jos narių 
eiles, pokarinio gyvenimo perspektyvos rodyte rodo 
naujus uždavinius, kurių vykdymas pareikalaus dar 
sąmoningesnės lietuviškos, katalikiškos inteligentijos, 
kad ir lietuvių tautai padėti išeiti į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą ir kad būti tikrai naudingais savo kraš
tui — Amerikai.

Jei būtų sulaukęs šio Liet. Kat. Studentų Sąjungos 
seimo a. a. kun. Jonas Navickas, jis visomis savo jė
gomis būtų šaukęs — ruoškimės ir rikiuokimės, nes 
gyvename didelių įvykių ir pavojų akivaizdoje; organi- 
zuokimės ir dirbkime, nes į mus visa lietuvių tauta tu
ri atkreipusi savo akis, visos savo ateities viltis į mū
sų rankas yra sudėjusi!

Tad, mes šiam sukaktuviniam seimui ir linkime ge
riausio pasisekimo pravesti nutarimus, kuriuos vykdant 
į gyvenimą būtų realizuojami visi sąjungos gražūs už
simojimai ir tikrai kilnūs tikslai. Linkime sąjungai 
plėstis ir jos laikraščiui “Studentų žodžiui” dar labiau 
tobulėti ir turiniu ir savo išvaizda.

Remia liet. katalikų studentu sąjūdį
Tenka džiaugtis, kad buvusis Kunigų Vienybės sei

mas labai rimtai pažiūrėjo į lietuvių katalikų studentų 
ir profesionalų organizavimą. Seime pažadėta Liet. Kat. 
Studentų Sąjungai parama. Dėl “Studentų žodžio” sei
me priimtas toksai nutarimas:

“Atsižvelgiant į tai, kad šiandien, kada Lietuvos 
kultūros ir spaudos laisvė yra užgniaužta, “Studentų 
žodis” yra vienintėlls pasaulyje grynai lietuviškas 
aukštos kultūros žurnalas, kuriame geriausios tautos 
literatūros pajėgos gali tinkamai pasireikšti ir tuo 
pačiu surašyti stipriausią dokumentą, įrodantį aukš
tą Lietuvos ir išeivijoje gyvenančių lietuvių kultūrinį 
lygmenį ir jos teisę vėl nepriklausomai gyventi, kurti 
ir turtinti bendrąjį pasaulio kultūros lobyną., — K. V. 
seimas karštai ragina kiekvieną lietuvį kunigą būti
nuolatiniu “St. žodžio” skaitytoju ir rėmėju.”

%
Šis gražus nutarimas, neabejojame, bus puikus aks

tinas studentų sąjungos seimui drąsiai žiūrėti į ateitį 
ir nustatyti tinkamas gaires ateities darbams.

Tikri begėdžiai
. ■ — .-.•—a-d

Prieš pora savaičių Chicagoj įvyko lietuvių komuna- 
cių susivienymo seimas, dėl kurio “Tėvynė” padarė to
kią pastabą:

“Lietuvių Darbininkų Susivienymo seimas Chica
goje pradėtas be Lietuvos himno ir jame neplevėsavo 
Lietuvos vėliava. Bet jame plevėsavo Sovietų Rusijos 
vėliava. SLA seimas pradėtas su Amerikos ir Lietu
vos himnais ir jame per visą laiką išdidžiai plevėsavo 
Amerikos ir Lietuvos trispalvės, šis skirtumas paro
do šių dviejų susivienymų tautinę ideologiją: mes esa
me geri amerikiečiai ir podraug geri Lietuvos sūnūs 
ir dukros, kuomet anam susivienymui arčiau prie šir
dies prieš lietuviška ideologija. Bet tie žmonės, pa
vyzdžiui to susivienymo prez. R. Mizara, atidaryda
mas seimą, mus ir kitus gerus lietuvius išvadino bes
tijomis....” v-

Taigi, ir LRKSA ir SLA seimai kėlė taurų lietuviš
kumą, pasisakė, ir tai griežtai pasisakė, stovį už Laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, kuomet lietuviškieji komu- 
naciai savo seime, kaip ir visuose kituose susirinkimuo
se, dirbo prieš Lietuvos nepriklausomybę. Jei Mizara 
tauriuosius lietuvius vadino bestijomis, tai į tai būtų 
galima žemaitiškai atsakyti: “kuo pats kvep, tuo ir 
kitus tsg.”

1917 m. rug-(“Draugas’ 
piūčio 1 d.).

šeštadienis, rugp. 1 d., 1942

Šaudo kareivius.... Galici
jos armijos vadas gen. Kor- 
nilovas įsakė be teismo šau
dyti tuos kareivius, kurie 
neklauso savo viršininkų į- 
sakymų. Įsakymas pildomas 
Daug nepaklusnių kareivių 
iššaudoma.

•
Stoja į armiją rusės mo

terys.... Rusijos moterų ba- 
talijonui pasižymėjus mūšių 
laukuose, atsiranda ir daug 
daugiau moterų norinčių 
stoti savanorėmis į armiją.

•
Kreipiasi į popiežių.... Aus 

trijos imperatorius kreipia
si į popiežių Benediktą XV, 
prašydamas paskatinti ka
riaujančias šalis veikiau tai
kintis, nes ilgesnis karas 
gręsia Austrijai dideliu pa
vojum.

Slapstosi nuo kariuome
nės... Skelbiama, kad Chica
goje daug užsiregistravusių 
vyrų slapstosi nuo kariuo
menės. Kuriuos suims — 
bus aštriai baudžiami.

•
Rusai traukiasi atgal.... Į 

Petrogradą ateina žinios, 
kad du milijonai rusų ka
reivių traukiasi atgal iš Bu
kovinos, Galicijos ir Volini- 
jos frontuose.

Kerenskis sužeistas... Gau 
ta žinių, kad Rusijos premie- 
ras Kerenskis ties Brzeza- 
nais, Galicijoj, kelis kartus 
pašautas. Įvyko taip: vie
nas rusų pulkas atsisakė ka
riauti prieš vokiečius ir ėmė 
eiti atgal. Tada kito pulko 
artilerija atsuko prieš nepa
klusnųjį pulką savo armotų 
vamzdžius. Kerenskis pasi
leido automobiliu važiuoti 
tarpan, mėgindamas sustab
dyti tą tarp saviškių sker- 
dynę. čia jis ir buvo sužeis
tas.

Po svietą pasidairius
Kiek šįmet teko dalyvau

ti piknikuose, pasirodo jie 
ne tokie, kokie būdavo ki
tais metais, kuomet visi kad 
jau traukdavo tris seseles 
ant kalnelio, tai net daržo 
apylinkė skambėdavo. Vieni 
sako, jog šįmet piknikai ne 
tokie dėl to, kad karas. Kiti 
figeriuoja kitaip. Esą, kaip 
piknikai gali būti linksmi, 
kad šią vasarą vienur, kitur 
Jokūbo šuliniuose išdžiūdavo 
vanduo, kurį geriant imda
vo noras dainuoti. Treti sa
ko, kad svarbiausia nėra 
naujų dainų, nes senos vi
sos jau išdainuotos.

Kadangi piknikai dar pa
čiam įsisiūbavime, tai išmo 
kime naują piknikišką dai
ną ypatingai gerai išmokime 
“Draugo” Labor Day pikni
kui. Aš pradedu, o jūs tura- 
vokit:
Sako, buvę trys seselės,
Ir ntpaprastos mergelės, 
Lylia, lylia, oi lylia,
Ir nepaprastos mergelės,

Gražiai rėdės ir dabinos, 
Kad prikibtų koks vaikinas, 
Lylia, lylia, ir taip toliau.

Puikią išvaizdą turėjo,
Į bet kokius nežiūrėjo, 
Lylia, lylia, ir t. t.

Jos ieškojo turtingųjų 
Ir nepaprastai gražiųjų, 
Lylia, lylia ir t. t.

Kas jas matė ir pažino,
Tai durnomis pavadino, 
Lylia, lylia, ir t. t.

Nors už tai jos baisiai pyko, 
Senmergėmis pasiliko,
Lylia, lylia, ir t. t.

Kuo didžiavos, viskas žuvo,

Ji/Jf DUMS

Ir paliko tuo, kuo buvo, 
Lylia, lylia, ir t. t.

Išskiriant tik vardą vieną 
Kurį žinom ir šiandieną, 
Lylia, lylia, ir t. t.

Pirmutinis — tai Gražybė, 
O antrasis — tai Puikybė, 
Lylia, lylia, ir t. t.

Iš tų dviejų išsivystė,
Ir trečiasis — tai Durnystė, 
Lylia, lylia, ir t. t.

Ir šiandieną tarp mergelių, 
Panašių yra seselių,
Lylia, lylia, oi lylia,
Panašių yra seselių.

Trijų metų Frencė Mor- 
kytė klausia motinos:

— Mama, ar Dievulis vis
ką mato?

— Mato, dukrele, viską 
mato.

— Kaip gera jam, — atsi
duso, Frencė, jis uždyką ir 
muving pikčerius mato.

Priežodžiai
Alkanam ir juoda duona 

skani.
Alus raguotas, alus šne

kus, alus šnekutis.
Anksti balnojo, vėlai iš

jojo.
Ant arklio jojo, arklio ieš 

ko jo.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

ISTORICAL
EAITH FACTS '! ■Uhe vvrappingof

t n s < BREAO, CAKES, BUNS
AND THE BOKING OF 
PIEŠ SHOULD BE EN-

COURAGEO....

(variti

s,

-VEN AS LATE 
AS THE ELEVENTN 
CENTURY THERE WERE

NO EXISTING SUR- 
GEONS... THE

NOP-WEGIAN KING,
* MAGNUS THE GOOD'Z

AFTER UIS BATTLES SELECTED' 
TWBLVE OF HI6 SOLDIERS V71TH < 
THE SOFTEST HANDS TO CARE 
\ FOR THE WOUNDED MEN....

KTOP5 
SHOULD NOT BE 

GbOSSy, BŪT AFTER 
VARNISHING, SHOULD 

BE RUBBED DOWN 
TO A DEAD 4 

surface......

■ ■
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Kraujas ir plienas vėl maišosi vokiečių-rusų fronte
- Rusų jaunuomenė iš mokyklų perkeliama į fabrikus. - Už neklusnumą 
oficieris gali nušauti karį. - Ko ru sai netenka Dono baseine. - Kiek 
žuvo vokiečiu. - Trys rusu viltys. - Sąjungininku laimėjimas ir Lietuva.
Pasaulio istorijoje negir- Rusijoje, ir vokiečių (ašies) i Rusijos viltys yra: I. Už

dėto didumo armijos, p^iikiai valdomose Europos žemėse sienyje — antrasis frontas
Europoje, II. Rusijos fronte 
trys dalykai: 1. Išsilaikymas

paruoštos ir gerai ginkluo- buvo beveik po lygiai gy- 
tos Rusijos laukuose vėl ventojų — po 175,000,000.
spiaudo ugnimi ir plienu, j Vokečiams užėmus Ukrainą svarbiose pozic'jose, 2. vo- 
trata tankai ir kaukia bom- ir kitfes žemes, nuo Rusijos kiečių jėgų silpnėjimas, 3. 
bonešiai nuo pat Led-nuoto-! atkrito beveik 50 milijonų;^ rezervaj Peržvc,g.
jo vandenyno ik. Juodųjų Rusijos valda,oje liko ap,ei)(ime paskutiniuosi“,
marių.

Pasiruošimai karui

Rusija žino, kad tai žūt- 
būtinos kautynės ir jau nuo 
seniai joms ruošėsi. Jau 1940 
m. birž. 27 d. rusai penkių 
d:enų savaitę, pakeitė į sep
tynių dienų, ir darbo dieno
je vieton 7 vai. įvedė 8 dar
bo valandas, kad tik pssku- 
binus ginklų kalimą. Nega
na to — šituo pačiu dekre
tu darbininkai ir kaimiečiai 
buvo prir'šti prie savo fab
rikų ir ūkių, griežtomis baus 
mėmis grasant tiems, kurie 
sumanytų keisti darbą — 
vis norėta pagaminti kuo 
daugiau ūkio -vertybių, ge
riau pasiruošti karui.

1,000,000 jaunuolių nuo 
knygos prie ginklų kalimo

Besitvarkant pagal šūkį 
— viskas busimajam karui, 
1940 m. spalių 3 d. specia
lus dekretas panaikino ne-

125,000,000. Tuo gi tarpu 
žmonių rezervai (atsargos 
— karui ar pramonės dar
bams) ašies valstybių žinio
je padidėjo. Toliau, Rusija 
yra netekusi savo pačių der
lingiausių žemių — Ukrai
nos, o taip pat neteko dide
lių plotų, kur yra svarbių

dalykus iš eilės.
1. Atkakliai spirdamiesi 

visame fronte, rusai ypač 
džiaugiasi išsilaikydami Vo
ronežo apylinkėse (tas mies
tas mums lietuviams arti
mas tuo, kad ten pirmojo 
Pasaulinio karo metu buvo

NAUJO CURTISS—COMiMA NDO LĖKTUVO VIDUS

B
Acnitt teiepuoua.

r ausią balsą turi Amerika, 
kuri taip nuoširdžiai užta
ria visų tautų, taigi ir ma
žųjų, laisvę. Mes tikime, kad 
iš karo pelenų vėl atgys lais
va, demokratiška Lietuva, 
kuri gyvens ne Maskvai ir 
ne Berlynui, o sau.

K. J. Prunskis

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Naujam dideliam transportiniam Curtiss-Commando lėktuve C-46 be karo krovinių 
buvo svarbūs pramonės, in-: (pvz., Mariampolės ‘žiburio’ ’ yra dar vietos ir kareiviams, kaip čia rodoma. Karo departamento nuosprendžiu nuo- 
dustrijos centrai. Tiesa, Ii-i gimnazija). Šis miestas, ka- trauka pataisyta ir leista paduoti publikacijai.
ko dar nepaliesti pramonės ro laimei kitaip pakrypus1______________________________________________________________________________

mineralų, akmens anglių. Čia ■ išsikėlusių lietuvių įstaigų,

centrai apie Uralą, taip pat 
veikia mažesni fabrikai Azi
joje, net ir iš vokiečių už
imtų sričių dalis mašinų bu
vo išgabenta, bet tik dal's 
ir Rusija jaučia amunicijos 
nepriteklių.

Kas rusams Ukraina 
jr Donas?

Paskutinieji mėnesiai Ru
sijai atnešė naujų sunku
mų. Tiesa, d3bar vokiečiai 
nebeįstengia taip greit žy
giuoti pirmyn, kaip pernai. 
“Newsweek” apskaičiavimu

gali virsti rusų naujos ofen- ■ sa yra vįdury — vokiečiv 
syvos baze. j žuvo daug, jų eilės retėja

j kas dieną, bet vi3 dėl to jv
Vokiečių armija armija dar yra tiek galing-1

. i kad pietų fronto sektoriuje2. Rusai tikisi, kad juo to- 1, . , . ., , . v J , turi savo rankose ir aiškia
liau vokiečiai nusiirs nuo . ,„ ; persvarą ir karo veiksmųsavo bazių, is kurių prade- ...„ 'iniciatyvą,jo dabartinę ofensyvą, tuo,
jiems bus sunkiau pristaty- a mi|ijon„s
ti naujas municijos ir ben- •J J i rezervų
žino atsargas, tuo sunkiau t 
bus remontuoti sugadintas
karo mašinas, tuo labiau .
, , • , . 'tis — rezervai. Juk ir pereitus pavargę vokiečių kanai,' c

tų metų kritiškiausiu mo-

3. Pagaliau trečia rusų vil-

ir sunkus karas. Atminkime, 
kad vokiečių žemėn svetima 
armija nebuvo įžengusi, tai
gi tas kraštas netaip suar
dytas ir pramonė netaip su
naikinta, kaip Rusija. Tiesa, 
gerokai tranko bombomis 
lėktuvai, bet dabar dauge
lis karo fabrikų taisoma gi
liai žemėse, jie netaip jaut
rūs oro atakoms.

Vokiečių svarbiausios ar
mijos jėgos dar nepalaužtos, 
iš užkariautų žemių milijo
nai žmonių dirba jų ginklų

mokamą mokslą. Dabar vi- pereitą vasarą verždamiesi kįgk gi vyrų neteko vokie- 
si mokiniai turėjo užsimo- i Maskvą vokiečiai per die-, čių armija? Pagal Hitlerio
keti. Sovietų iždui ne tiek 
buvo svarbu tie nauju būdu 
gauti pinigai, kaip svarbu 
buvo dalį jaunosios moks
leivijos iš mokyklos suolų 
perkelti į karo pramonę. Bu
vo panarintas įstatymas, 
kuriuo nepilnamečiams drau 
džiama dirbti fabrikuose, ka 
syklose ir jau 1940 m. ru
denį apie milijonas jaunuo
lių tarp 14 ir 17 metų iš mo
kyklų perėjo į fabrikus (žiū
rėk “Relations”, š. m. Nr. 
14).

Raudonoji armija įveda 
geležinę discipliną

Armijon įvesta geležinė 
disciplina. Taip 1940 m. spa
lių 12 d. išleistas dekretas,

ną vidutiniškai nužygiuoda- į pris'pažinimą, pereitų metų 
vo 27 mylias, į Leningradą kovose (iki gruodžio mėn.)

tuo daugiau jų žus ir tuo, 
lengviau bus rusams atšilai- naentu, kai vokiečiai baigė fabrikuose ir ūkiuose, jiems 
kyti. Įdomus klausimas —; įžyguoti į Maskvą, rusus talkina šimtai tūkstančių be- 

išgelbėjo laiku nusiųstos nau ^iavių, vokiečiai stengiasi 
jos rezervinės dalys. Ir da-' P'aaiygai vesti karą ir duo- 
bar Maskvos apylinkėse, Vol
gos slėnyje, Uralo kalnynuo-

verždamiesi vokiečiai pe r žuvę 162,000 vokiečių karių. į se ir Azijog plotuo3e miIi.
dieną pasistumdavo apie 20 
mylių, dabar gi Dono ba
seine jie tenužygiuoja apie 
II mylių į dieną. Bet ir tai 
sovietai daug ko nustoja. At-

Aišku, kad tas skaičius ne-1 
pilnas. Pagal rusų praneši
mus išeitų, kad iki pereitų 
metų gruodžio mėn. žuvo 
6,000,000 vokiečių vyrų, gi

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAISir visus nustebino savo le
miamais smūgiais. Dabar gi 
Japonija ir Italija — vokie
čių talkininkės. Iš Prancū
zijos daugiau naudos vokie- 
č:ams, kaip sąjungininkams. 
Mūsų viltys

Taigi karas bus ilgas ir 
sunkus. Tam turime ruoš
tis. Tačiau iš kitos pusės, 
nors vokiečius vietomis ir 
lydėtų pasisekimas Rusijos 
fronte, tai demokratin:ų val
stybių jėgos vis auga — 
sparčiai ruošiami vyrų kad
rai (kurie dėl nebuvimo pri
verstinos karo tarnybos bu
vo visiškai neparuošti, kis 
atsiliepė į karo pirmųjų me
tų laimę, milžinišku tempu 
kalami ginklai. Ašis negali 
čia susilyginti. Mes šios ša
lies gyventojai neabejojame, 
kad galutinai taikos sąlygas

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAVSKAS 

Sekretorius

ti sukoncentruotus smūgius
Didžiajame kare prieš vo

kiečius ėjo, galima sakyti, 
visi — net ir Italija, ir Ja
ponija. Ir tai Vokietija vos 
liko nugalėta, bet ne sunai-1 diktuos ne Vokietija, o de 
kinta — ji pirmoji atsigavo mokratijos, tarp kurių vy-

jonai vyrų formuojami į nau
jas divizijas ir brigadas. Iš
tisi plotai išmarg'nti apka
sais, tankų spąstais, spyg
liuotų vielų užtvaromis. Via 
Lai rezervistų darbas, kurie 
mokosi kaip sunaikinti vo
kiečių tankus ir motorizuo
tąsias dalis. Taigi rusai tu-

minkime, kad paskutiniais žiemos kare _ dar 2.000,000.
Taigi išviso — 8 mil. (Plg.
“Amerioi”, š. m. Nr. 3, p 
67). Karo praktika sako, kad
kiekvienam žuvusiam kariui ri’ daug vilčių “kurias dar 
atatinka trys sužeisti. Taigi padįdįna jų šalies bekraščiai 
pagal bolševikų pranešimus plotai ir didžiulės žmon ų 
išeitų, kad iš rikiuotės iš-! atsargos

pie penktadalį vlaų Rusijoj Į vesta 32,000.000 vokiečių ka- '
išdirbamų mašinų bei kitų | rių Jei tag būtų tieaa> tai Belaisviai ir užkariautieji —
įrankių. Didžioji Dono ba- įgeltų, kad rusai išmušė vi- ginklų fabrikuose 
seino teritorija 1939 m. da- sus vokiečių vyrus> neskai-

metais prieš šio pasaulinio 
karo pradžią — 1938 m. vie
na Ukraina davė ketvirta
dalį viso Rusijos grūdų der
liaus, du trečdaliu cukraus, 
labai didelę dalį gelež es, a- 
pie pusę aliumini j aus ir a-

vė 87,000,000 tonų anglies 
— apie pusę to, kas iš viso 

kuriuo raudonosios armijos Rusijoje gaunama. Iš Dono 
oficieriams duodama teisė pramonės sričių į Rusiją bu- 
kareivį už nepaklusnumą be vo gabenama daugybė drus- i 
teismo nušauti. kos, merkurio, cinko, stiklo
- Oficierius, kurs varto- ir kitli da‘yk,»- Dono bl8ei- 

ja ginklą bausdamas nokins-i nas “ vienas dld«a»«i>i Pra 
„ų karį, - taip kalba bol-1 mon®9 centn» Rusijoje,

tant vaikų ir senelių. Tai Tačiau iliuzijų negalime 
vėl kitas netikslumas. Tie- turėti. Prieš akis — ilgas

veltui čia ir geležinkelių tink 
las tirščiausis. Vorošilovo-

ševikų kariškos valdžios pa
aiškinimas prie to įstatymo, Į
- prieš nieką nėra atsako-' «radc vokiečiai užėmė svar-
mingas už tą savo veiksmą. blausius Rusijos lokomoty-
Priešingai, jis turėtų sun-!brikus. Daugelį fabn- 
kiai atsakyti, jei nepaklus-1 k>» raaai Perk815 už Ura!o' 
numo atvejuje, jis nepauau-Į1** ten Jie nebe«ali livy8’ 
dotų savo teisės griežtai nu- tyt* t0> Plukei*”- kalP
bausti neklausančius.” Dono aPy»nM“. kar žal‘a-

vos ir akmens anglis čia 
pat, kur Kaukazo nafta ne
toli.

Rusų viltys

Taigi bolševikų Rusija jau 
prieš daug metų pramatė, 
kad jai gali tekti kariauti 
su Vokietija ir ruošėsi kiek 
tiktai išgalėjo. Ir buvo pa
siruošusi. Taigi rusų padėtis darosi

Tačiau šą vasarą Rusija > kaskart labiau kritiška ir 
susiduria su naujais sunku- j nuostoliai milžiniški, kurie 
maia. Pereitais metais, ru- gali atsiliepti į raudonosios 
sų-vokiečių karo pradžioje ir' armijos atsparumą. Dabar

SOPHIE BARČUS
Metinis Radio Piknikas
Sekmadienį, Rugp, (Aug.) 2,1942

JUSTICE PARK GARDEN
AKCHEIt and K F. A N AVENUE

O —

Pradžia 10:00 valanda iš ryto
ĮŽANGA: 15 CENTŲ

Gate Prizes - Two $25.00 War Bonds
Bus Įvairus Programas Visą Dieną

Taipgi matysite Raudonojo Kryžiaus
Ambulancą lietuvių nupirktą.

$1000.00 U.S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M. 

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

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA



« draugas Šeėtadienis, rugp. 1 d., 1942

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Iš Federacijos 
skyriaus veiklos

"Rūtos'' darželyj 
piknikas, aš būsiu, ir 
Tamsta ateik!

VVest Side. — Aušros Var
tų parapijoj šiuo laiku eina 
didelis judėjimas, nes ren
giamasi ne vien prie metinio 
parapijos pkniko Vytauto 
parke, bet kas sekmadienį1 
rengiami piknikėliai ir pa
rapijos “Rūtos” daržely. Ry
toj, sekmadienį rugp. 2 d. 
panašus piknikėlis ir vėl į- 
vyks “Rūtos daržely. Ne vie
nas, gal pasakys, kad tik 
piknikai ir piknikai, daugiau 
nieko kito. Taip brangieji, 
piknikai ir piknikai, bet ko
kiam tikslui tie piknkai, iaš 
tikiu, gerai žinote. Šiuo lai
ku parapijoj eina dideli dar
bai — dekoruojamas seserų 
mokytojų namas, kuris kaip 
girdėjau, kainuos netoli tūks 
tantį dolerių, o kiek dar dau
giau panašių ir nemažų dar
bų reiks atlikti apie bažny
čią, jūs patys tai matote 
Už tai, meskime tuščias kai 
bas, dirbkime kaip dirbome 
ir kaip mŪ3ų klebonas kad 
dirba, ne sau, tai vis dėl pa
rapijos.

Už tai, rytoj, rugp. 2 d. 
visi malonūs parapijiečiai a- 
teikime į “Rūtos” dar*žą, pa
silinksminkim. ir ta pačia 
proga paremsim savo para
piją. Klebonas kun. Dam
brauskas prašo ir kviečia ne 
vien tik savuosius, bet ir sa
vo geruosius svečius-priete- 
lius iš kitų kolonijų atvykti 
j West Side, nes kur jų jūs, 
brangieji, rasite taip links
mai ir gražiai laiką praleis
ti, kaip vaišingoje V est Si- 
dėje. Lauksime visų! Par.

Cicero. — Federacijos 12 j 
skyria is susirinkimas įvyko 
liepos 26 d. Susirinkimas bu- Į 
vo skystas, nes draugijos, 
arba draugijų atstovai, ma
žai dėmesio kreipia į Fede
racijos veiklą. Tai nemalo
nus reiškinys.

Nepaisant to, visgi susi
rinkimas įvyko ir padaryta 
nutarimų.

Pirmiausiai nutarta pikni
ko jau nerengti, nes draugi
jos neduoda reikalingos pa
ramos. Vietoj pikniko, nu
tarta rudenį, arba žiemą, 
surengti vakarą ir kviesti 
visas dr.aug'jas prisidėti. Jei 
visos draugijos, tai yra de
vyniolika, kiek Federacijai 
priklauso, prisidės, bus ga
lima daug nuveikti.

Bendrai reikia pasakyt, 
kad jei nor'.me, jog mūsų 
Federacijos skyrius gyvuo
tų, turime susidomėti ir sto
ti į veikimą. Tuomet naudos 
bus draugijoms ir visai ka
talikiškai visuomenei.

A. Valančius

GEN. STILWELL

Taupykite... Džiaugsitės
pi JŪSŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00.

M SK0L1NAM PINIGUS PIRMIEMS MORGICIAMS
l»J LENGVAIS MĖNESINIAIS IŠMOKĖJIMAIS.

_________________________________ _ _ ___________
j|j Žymi lietuvių | ME » 3*/2% 46-tI metai

AR ŽINAI, KAD

Netoli Portland, Ore., ant 
labai aukšto kalno viršūnės 
Tėvų Servitų lėšomis įreng
ta Sopulingos Panelės Švč. 
groto. Statula Panelės šven
čiausios matosi iš labai to
li, o naktį esti apšviesta.

VI finansinė įstaiga MOK

! >:♦

sėkmingai patarnauja

KEISTUTO SAVINGS
=AND LOAN ASSOCIATION=

JOS. M. MOZERIS, Sec’y.

3236 S. Halsted St. Tel. Calumet 4118
l£a2***2^2***22*«*2£2***2E*-*S25***S2*«*22***2a2***
CLASSIFIED ADS

t "Draugas” Acme telephoto J

Leit. gen. Joseph Stilwell, užsimetęs ant peties ryšulį su 
maisto produktais, kas jam buvo išmesta iš britų lėktuvų, ! 
lydimas vietos gyventojų pereina per Uyu ,upę. Tuo būdu j 
jam pavyko iš Burmos pasprukti Indijon. (U. S. S'gnal 
Corps photo).

“DRAUGO” 
1>A?BŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdolnh B4MH-»4M»

HKLP WANTED — VYRAI

DIE MAKERS
11.40 Į valandą, su užtenkamai "over- 
time." Turi būt Ist class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
»7(I5 Cottngc Gmve.

TOOL A DIE MAKERS 
Atsišaukite sekančiai — 

RENTSCHER TOOL & MACHINE 
\VORKS, 2752 Elston Avė.

HELP WA.\TE1) — MOTERYS

SINGLE NEEDLE OPERATORS 
Reikia merginų su prityrimu prie 
house-roats, sportą w< ar. Geriau
sia alga mokama.
H. RYMAN CO., 230 S. Franklln

PARDAVIMUI

PARSIDUODA TAVERNAS
Parsiduoda geroj apylinkėje, Cice- 
roje, 9 metti toje načlvje vietoje. 
Prknaina Kaina, š.uk'te —

CICERO 7340

PARDAVIMUI

PROGRESS
Furniture Co. 

Krautuvė
SKELBIA DIDĮ

Vasarinį

ISPARDAVIM A

vyrai 
jaun; moterį

732 Adams gatvė3 prieša
ky iš stovinčio au'.omobilio 
iššoko du vyrai ir atėmė 
rankinuką iš einančios Miss 
Mary Valentą, 28 m. amž., 
3818 Cermak road.

Rankinuky buvo 1,755 dol. 
čekiais ir 15 dol. pinigais.

šv. Antano draugijos 
nariams

Šv. Antano draugijos su
sirinkimas įvyks sekmadie
ni, rugpiūčio 2 d. 1 vai. po
piet, parapijos mokyklos 
kambaryje. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti ir nesivė- 
luoti, nes susirinkimai pra
sideda laiku. Labai nesma
gu, kuomet prasidėjus su
sirinkimui nariai varsto du
ris įeidami į svetainę.

Susirinkime bus daug į- 
v,airių pranešimų: iš pikni
ko, iš Lietuvos Respublikos 
Dienos ir Dariaus-Girėno 9 
metų tragiško žuvimo su
kaktuvių paminėjimo, iš ren- 

į giamo parapijos pikniko ir 
k. Be to, šiame susirinkime 
bus renkami darbininkai pa
rapijos piknikui. Taigi, na
rai skaitlingai susirinkite. 
Kaip tik kurios draugijos 
esti skaitlingesni susirinki
mai, taip ir veikimas est: 
didesnis. A. Valančius

Pirkime karo bonus 
ir ženklus

Šiandien yra paskutinė 
liepos mėnesio diena. Per šį 
mėnesį lllinoise turėjo būt 
parduota 85 milijonų dol. 
vertės karo bonų ir ženklų. 
Dar nesurinktu. minėta kvo
ta.

Tad nors paskutinę dieną 
pasistenkime pirkti karo bo 
nūs ir ženklus, kad 85 mili- 
lijonų dol. suma būtų atsiek 
ta.

Jei tas nebus padaryta, 
vyriausybė tl.da privalomai 
privers visus pirkti karo bo
nus ir ženklus.

SUSIRINKIMAI
Bridgeport. — Draugijos 

Šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugp. 3 
d. 7:30 vai. vakare parapi
jos mokyklos kambary. Na
rės malonėkite susirinkti.

A. Laurinaviche, rašt.

Tool and Dl9 Makers 
Lathe Hands

Universal Grinder Hands
Turi būti pinuos rūšies. Geriausios 
Algos, su overtlm". Šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak ; s •kniadienbis nuo 10 
vai. ryto iki 3 vii. popiet.

EDWARD KATZINGER CO. 
11IIO No. Cicero Avenue

Fa'.eškomi Tool and Die Makers ap
saugo darbams; aukščiausios algos. 
Kreipkitės ) —

WACO PRODUCTS 
457 No. Oakley Avehue

Parsiduoda labai prieinama kaina 
dviejų aukštų namas su dvejais 
apartmentais ant antro aukšto. Yra 
ir Storas su keturiais kambariais ii 
garadžiu. Puikios jeigos ir visas už
imtas. Puiki vieta restoranui ar ta
vernai dirbtuvių distrikte prie di
delės apsaugos fabriko.

Kreipkitės prie: D. Foley 
440 West Perslilng Road

Tel. Itoiutcvard 6377

Nori Sumažinti Perviršį 
Stako; Parduoda Specialiai 

Sumažintam Kainom.

Enter This Luncheon Sėt In 
Nation-Wide Crochet Contest

Uždarytas tavernas 
ir restoranas

Chicagos centre mayoro 
nuosprendžiu uždarytas dar 
vienas tavernas ir restora
nas ištraukus miestinius lei 
dimus operuoti tas vietas. 
Susekta, kad tai buvę nedo
ros urvai.

Sumano Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks rugpiūčio 2 d. 12 vai. 
dieną Chicagos Lietuvių Au- 

> ditorijos svetainėj. Sus'rin
kimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas narys privalo bū
tinai dalyvauti. Turime svar 
bių reikalų svarstymui kas 
link metinio baliaus, kuris 
reng'amas spalio 18 d., šių 
metų Lietuvių Auditorijoj. 
Taip pat yra ir kitokių rei
kalų svarstymui.

P. K., sekr.

ACMES. AUTOM VT'CS SCREW 
MACHINE

O P E R A T O R K 
Tik prityrusiems reikia kreiptis; ge
ra alga: dienomis ir paktlmis.

PEREECTION SCKEVV 
PRODUCTS CO.

1500 W. 15tll St.

GUI\I)EILS tt'ANTED 
Surface Form, Hole. Heals Rotary, 
Are From, and Cutter Hharper

CARBIDE TOOL CO.
SIU N. KosUicr

MILLING MACHINE OPERATORS 
patyrusių prie spirai work.

CARBIDE TOOL CO.
816 N. KoMner

GENERAL MACHINISTS 
Reikia tokių, kurie dirbtų prie Į

Ijiithe, Millingtnachines. Shapers, etc. | 
Reikia talposgi aeraper hands. Te- 1 
gul tik tie kreipiasi, kurie prityrę 
prie atstatymo mašinų įrankių. Ge
ra alga. 55 vai. savaitėje. Dieninis 
darbas.

LAKE MACHINERY CO.
654 VVest Lake — Siti fl.

and •yHANfcS
million 

įTELLlNG

M
MV

ME
for
ABOUT I

V/HOlE
lOVES

FAMILY! 

IT!

C./ I

RADIO
Budriko radio valanda, ne

dėlios vakare, 9-tą valandą 
, iš galingos WCFL ,1000-k. 
radio stoties su didele or- 

i kestra ir gerais dainininkais, 
| Algirdas Brrzis ir kiti. Ne
pamirškite užsistatyti savo 
radio nedėlios vakare 9-tą 
valandą. Išgirsite daug lie
tuviškų dainelių ir meliodi- 
jų, kurios bus gražiai išpil
dytos.

Budriko krautuvė — 3241 
South Halsted Street — lei
dėjai grynų lietuviškų prog- 

, ramų. Pranešėjas

Town of Lake. — Svarbus 
Moterų Sąjungos 21 kuopos 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, rugp. 2 d. 1:30 va
landą po pietų šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Prršome vi 
sas nares dalyvauti. X.

Pijus XII apie rugpiūčio vi
durį išleisiąs naują encikli
ką taikos klausimu. Vatika
nas tai užgina.

KEY MEN
Tik prityrusieji alstatymui screw 

machinų tegul kreipiasi, (tėra alga. 
55' vai. savaitėje. Dieninis darbas.

LAKE MACHINERY CO.
654 West laike — Srd fl.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

perskaitę: “draugą’ 
DUOKITE If KITIEMS

SKEI.BKITKS “DRAUGE'

LINEN and Riet crochet are combined to make thia charming luncheon 
tet. The dainty flower inaerta are crocheted of merceriaed crochet 

' cotton. Only five balta of thread are ree.uired to make the center mat and 
four piaee mata. A aet likę thia would make an outatanding entrv in the 
Siath Annual Nation-Wide Crochet Conteat, vvhich ia being held thia ytar 
to aelect the nation’a fineat crochetera with important caah pritea and 
honora. Directiona for making thia luncheon aet and detaila of the 
Crochet Conteat may be obtained by tending a atamped, aelf-addreaaed 
envelope to the Netdleyork Depaftfl><nto(,

Užgina žinia anie 
nauja enciklika

I VATIKANAS. — Pasau
liečių spaudoje pasirodė ži- 
nia, būk šventasis Tėvas

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite, užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters’’

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’

Daug Gražių Parlor Setų 
Siūloma tik po —

$54.50
Miegamų Kambarių Setai, 
Vėliausios mados, tik po —

49.50
Vieni iš Gražiausių Breakfast 
Setai, parsiduoda tik po —

$28.75
99x12 pėdų dydžio, Gražios 
Naujos Mados Klijankės, po

$3.95
Naujausios Mados, Pilnos 
Mieros Gesiniai Virtuvių Pe
čiai, tik po —

$64.50
Visoki Nauji Radios įeina į 
šį Išpardavimą, pasirenkant 
nuo —

$12.75
Angliniai ar aliva kūrena

mi šildytuvai tik po

$34.75
Šimtai Kitų Prekių. Viskas 
feina { šį Didelį Kainų Suma
žinimo Išpardavimą.

Veikite Tuo jaus; Atsilanky
kite į PROGRESS Krautuvę 
Prie Pirmos Progos! ! !

3222 So. Ha’sted St. 
Chicago, III.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės paa NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808



šeštadienis, rugp. 1 d., J942 D B X U O X ■
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DĖDE SAMAS IR "DRAUGO" ADMINISTRACIJA 
PLANUOJA DIDELĮ SURPRIZĄ LABOR DAY 
PIKNIKUI!

U. S. Treasury Departamentas eina į pagalba
Kiekvienas “Draugo” La-į Rezervuokite Labor Day 

bor Day piknikas yra nepa- j “Draugui” 
prastas. Bet šiais metais i gu Labor Day kasmet bai. 
kviečiame Dėdės Šamo at- g j a sį vasarojimo laikas ir
stovus į talką ir matosi, kad 
jie puikią pagalbą suteiks 
pikniko rengėjams. Kol kas 
Treasury Departamentas ne-

Chicago bei apylinkės lietu
viai turi tokį paprotį, kad 
su atsilankymu į “Draugo" 
pikniką užtraukia uždanga

nori, kad mes išpasakotu- j lankymosi į piknikus Vy- 
tnėm viską, bet pranešam, i tautQ parke viai žin0 jog
jog ateinančią savaitę toji 
paslaptis bus paskelbta dnr. 
“Drauge”. Daugelis paren
gimo detalių daroma su spe
cialia Treasury Departamen
to pagalba.

geriausias būdas susitikti su 
kuo nors yra atsilankyti į 
“Draugo” pikniką. Taip.
“Draugo” piknikas per La- . 
bor Day yra Chicago lietu- 61118 dlddlS KSTSS 
vių diena ir beveik visi sū

ILLINOIS LEADS THE NATION IN NDMBEB OF ONE KOOM SCHOOL DISTRICTS

Aušros Vartų parapijoj

-t ~ ... .... West Side. — Nemanykite$1,000.00 U. S. War Bonais važiuoja j Vytauto parką. w. . .. . .
■ ■« i •. i KH.U S1O1 KOlOm lOj Koti H.S IS-Tad, rezervuokite Labor Day ... . ,, . .,,. kilo tarp klebono ir pnrapi-Draugo piknikui. XXX u uDar nebuvo didesnių kal

bų apie Amerikos įstojimą į 
antrą pasaulinį karą ir dnr.1
“Draugas” jau minėjo, jog Dėmesio Keistutiečiai! 
pramatoma leisti laimėji-i
mams, vietoj kitų brango- Rugpiūčio 2 d., Hollywood 
nybių, $1.000.00 U. S. De-Inn' tuo3 P°Fiet !v>’ks Ke's' 
fense Bonais. Dabar U. S.
Defense Bonai tapo pava
dinti U. S. War Bonais ir , 
vienas iš populiariausi’] lai
mėjimo dovanų
istorijoje.

“Draugo”

. ... bas gerai bujoja. Jei ne, klū
re ia pam nėti. jog Į bu- -r vaj<iybai susideda

šiais metais nebus viera do- > ,sunkumai.vana, bet net 12 dovanu lai
mėjimams. Šiais metais ne
bus tik viena Mockienė iš

Sykiu išvyko 
atostogų

Jauną vyrų teis 
vienų moterų " juryrr

j iečių, — visai ne. Karas iš
kilo tarp vyrų ir moterų, 
kuriems paskutinėmis dieno
mis prieš Aušros Vartų pa
rapijos pikniką Vytauto par
ke rugpiūčio 9 d., priseis pa
sirodyti, ant kiek West Side 
kolonija galinga. Klebonas 
kun. J. Dambrauskas laks-

Marąuette Park. — Vieni 
iš pavyzdingų šios kolonijos 
gyventojų — Aldoniai su du
krele Stela ir sočikagiečiai
Frank Judvitis ir Stela šiuo rinko savo atostogoms Rhine

Cook apskrities kriminali
nio teismo rūmuose iš dvy
likos moterų sudaryta “ju-

metu leidžia atostogas Rhine 
landery.

tučio Klūbo susirinkimas.
Visų narių pareiga yra bū

ti šiame susirinkime. Klūbo 
gerovė priklauso nuo jūsų, | tQ pQ parapiją ir organizuo 
nariai. Jei jūs įdomaujate ja bįrįus smarkįų jaunų ir 
klubu, jo ve’kla, ^dėlto klū- darbščių šeimininkių ir gal

voja, kiek šiame kare joms

lander, Wis., kur gamta yra 
panaši Lietuvos gamtai, kur

Aldoniai ne tik atostogau- ir valSia ukrai 'ietuviškas 
nes šeimininkė lietuvaitė J.ja, bet sykiu leidžia saldų 

medaus mėnesį, nes šiais 
metais birželio 17 d. jie šven 
tė 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves.

teks jaunų viščiukų galvelių 
nukirsti ir kitko pagaminti, 
— tai nemažas galvosūkis. 
Vyrai irgi nesnaudžia, kle-

Taigi, nariai, jei nogite 
turėti klubą, norite gauti li-

Cicero ar Žilinskienė ią Bri- goj pašalpą, norite būti ja- bonas ir jiems vadovauja, 
ghton Park, bet 12 laimingų- Į me apsidmudę; jei norite nes Jam rūpi, kad šiam pik- 

turėti klubą, kur galite su- nikui iš vyrų surinkti kuo 
seiti su savo senais drau- daugiausia statinaičių ska- 
gais, susitikti su naujais, ir 1 naus alučio, — tai vis dar-

jų žmonių.

Kainų neigėjai 
turi apsižiūrėti

i palaikyti lietuviškumą tar
pe savęs ir savo jaunimo, tai 
nepraleiskite sekančių susi-

Office of Price Adminis
tration regijoninis adminis
tratorius John C. Weigel įs- I įvyko praeitam susirinkime, 
pėja namų savininkus ir kada atsilankė dideli “patri-
krautuvininkus, kad jie ne
neigtų nustatytų butų nuo
mų ir už įvairius daiktus 
kainų, nes nusikaltus gali
ma pakliūti teisman.

Šiandie įsigalioja kainų 
kontrolės akto provizija, 
kad buto nuomininkas, arba 
pirkėjas gali iškelti civilinį 
ieškinį teisme prieš namų 
savininką arba pardavėją

bas, bet mūsų klebonas to 
darbo nesibijo, jis dirba ir 
dirba taip, kad šį parapijos

rinkimų. Ateikite, kad ne- pikniką padaryti rekordiniu, 
įvyktų tokie dalykai, kokie

otai” (?) ir sukėlė didžiausį 
triukšmą.

Ar jūs leisite tiems “pat
riotams” taip elgtis? Jūsų 
a tsilankymas neprileis to. Ar 
jūs norite, kad tie “patrio
tai” ardytų šią organizaci
ją? Ar norite, kad jie keltų 
triukšmą ir nesmagumus? 
Tai viskas priklausys nuo 
narių. Lankykitės į visus

už per aukštų nuomų, arba klūbo susirinkimus, nes vi- 
kainų ėmimą. Ieškinys gali si yra svarbūs. Narys
būt iškeltas nemažiau kaip

'Na, o ką jau besakyti apie 
jo malonųjį pagelbininką, 
kun. Mykolą Jodką, kuris iš 
klebonijos šiuo laiku nė ko
jos negali iškelti, nes turi 
priiminėti grįžtančias laimė
jimų knygutes; o tos kny
gutės grįžta taip smarkiai, 
kad jaunasis vikaras nespė
ja nei durių klebonijos ati
daryti, — nes vienos ateina, 
kitos išeina ir dar vis nau
jų knygučių pasiima. Taip 
ir reikia, malonios parapi
jietės; beliko tik viena sa
vaitė laiko, į darbą kas kaip

Uspelevičiūtė moka kuo pui
kiausiai lietuviškus valgius 
pagaminti.

Linkime Aldoniams šia re-
T .... . . .v . , ta gyvenimo proga pasilsė-Jubiliatai yra išauginę gra Į . , , rv. x . , , . - o* i ti, kad grįžę Chicagon darzią šeimyną: dukter] Stelą ’ . b * , . , . .

. , _ ta • i- • -n i geriau atrodytų ir lairnm-įr du sūnūs: Danielių ir Bro- , . , ,. , ..... .v ..... .. I gai gyvendami sulauktų auk-nislavą. Vaikai išauklėti be- b . *, ... , . ... ... , Simo jubiliejaus. Draugastuviskoj katalikiškoj dva- J J
šioj, gražiai vartoja lietuvių
kalbą. Stela maloni lietuvai
tė: mėgsta lietuviškas dai
nas, lietuviškus šokius ir y- 
ra laimėjusi net dovanų už 
gražius lietuviškus šokius.
Sūnus . Danielius tarnauja 
kariuomenėje, yra jau pa
aukštintas seržanto Laipsniu.
Neseniai buvo parvykęs a- 
tostogų. Gerai atrodo ir pa
tenkintas kariuomenės gy
venimu. Sūnus Bronislovas 
yra geras akordionistas ir, 
pavyzdingas jaunuolis, gy- j 
vena sykiu su tėvais.

Aldoniai ne tik gražiai iš-! 
augino savo vaikus, bet įsi
gijo ir puikų nuosavą namą.
Kadangi žmonės yra drau
giški, tai į jų vedybinio gy
venimo sukaktuves draugų 
prisirinko pilna Vingeliaus- 
ko svetainė, šalę sveikinimų 
Aldoniams buvo sudėta ir 
daug gražių dovanų. Atsi-

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Išveilojame 
po vi.-ą 
Chicago-

RF.MKITE 
SENz). 

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ.

už 50 dol. kainos sumą.

Įf-------r“" |į|j

Vienintelė Lietuvių
Wholesale Liąuor 
{staiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 
ir Lietuviškų Gėrimų.

Parduodame 
Tiktai Tavcrnams. 

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną. 

Valandos: 0 iki 5 P. M. 
Uždaryta kožna šeštadienį

SKELBKITES “DRAUGE’

galime, dirba patsai para- dėkodami jubiliatai svečius 
pijos klebonas, dirba jo pa. j vaišino Hetuvišku būdu - 
gelbininkas, padėkime ir mes &aus'a*' šauniai ir karališ-

ry” klausyti nagrinėjamos 
bylos ir teisti Allen D. Stu- 
ver, 23 m. amž., kurs gegu
žės 18 d. naktį pasmaugė 
savo žmoną Virginiją, taip 
pat 23 m. amž., įtaręs ją 
santykiavime su kitais vy
rais.

Sakoma, Stuvei teisinsis 
laikina savo beprotybe.

LETS SHARE OUR CARS 
ANO SPARE OUR TIRES

WOLK STUDIO
.1945 VVest 35* Street

ADVVNCED PHOTOGRAPHY 
1.0 VVEST POSSIBLE PRICES 
PHONE LAFAYETTE 28 i S

Nervous! Shaky! 
No Pep!

SVAIGINANČIŲ OfiRTMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia Hkausnitis 
nerviškumo, drebulio, nemigos, 
.• kaiiMino ar silpnumo kojų (neu- 
rlt h ar rheumatizmo), tankiai vi
dų, tai užkietfja ar perdaug liuo*. 
nūs. Širdies skausmus. Vartotojas 
ir aanklal gali prudčtl negirdfttus 
balsus glrd.ii, jsi\aizdinti n būtus 
dū ktus ar kalbėti su sivimi. 
VI-MIN pagelbsti upga Sti mais
tingumo trūkumų nuo ko svaiga
lų vartotojai tanki..1 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 lr nepri
veda prie blogo Jpr tinto. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų“ greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti ir 
per paštų, pris'unčiant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutė su G0 VI-MIN kapsilių 

kainuoja $2.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3J 0.
Pars'duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARMACY

003 W. 03r«l Street, Tel. ENG. 0515 
CHICAGO. II.L.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Nationally advertiaed items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVE.

TeL REPubUc 1538—6

šv . parapijiečiai kas kuo gali
me — moterys prašomos dar 
smarkiau platinti laimėjimo 
knygutes, o mes, vyrai, pa
sirūpinkime sudėti tiek au
kų, kad ganėtinai užtektų 
tų statinaičių skanaus alu
čio, na tada, brolyčiai, ga
lėsime pasisakyti, kad tai 
dirbome.

Bet negaliu praleisti ne
prisiminęs ir kun. J. Dam 
brausko geruosius prietelius 
po visą Chicagą, ir jie eina 
į talką, ne vien kad platina 

i laimėjimo knygutes, bet taip 
pat ir ne vieną statinaitę pa
aukos. Mes turime būti la
bai dėkingi tiems geriesiems 

i klebono prieteliams, ir pa
sitikime, kad jie į pabaigą 
dąr daugiau padės.

J
Mokėti save suvaldyti reiš 

kia mokėti gyventi.

kai.
Besiruošdami Aldoniai ve

dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktuves minėti buvo su
darę planus tą svarbią pro
gą atlankyti savo gimtinį 
kraštą — Lietuvą. Bet tas 
svajones sugriovė dabartinis 
karas. Kad labiau primintų 
Lietuvą, dėl to jie ir pasi-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO M UZIKA

LINIŲ INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLU- 
TES eu "cases" — $35.00. $37.50. 
$45.00 ir $7 5.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125 00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENOALAS — $12.00. SMICK-
LAI SMUIKOMS. STRIUN1NI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS lr 
CELLO — $1.50, $3.00, $5.00.
$10.20 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlrSminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS. ŠNARE DltUMS - $18.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. PEDALS, 
Hl BOYS. CYMBOLS. DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “resd” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

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

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Maiwell 8t., Oilcago.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AK VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

1T1ARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programa* 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! — I

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

WHFC-I45O kil.!
6755 So. Western Avenue 

Phone: GROvehiU 2242

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
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.

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,
Mine run - labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS, $q ir
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........  0.00
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A r A 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. IU.OU 
5332 SO. LONG AVE. TEL. PORTSMOUTH 9022

8.65

A p A D Yra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijoią Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk { mfisų jardą ir apžiūrėk sto
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 

(VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MA
TERIJŲ!,). Dėl garažų, porėlų, viš
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimai. 

STANLEY LITVVINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Te!. VICtory 1272U



^8 ’ n ie a ii n t * Sestadlenia, rugp. 1 d., 1942

ĮdIEVO APVAIZDOSPARAP. DIDYSIS PIKNIKAS! !t
Vytauto Darže, 115tos gat., tarp Cicero Av. ir Pulaski Rd.| įvyks Sekmadieni, Rugpiūčio-August 2-rą d., 1942 m.
gražiomis ir garsiomis dainomis; o kas 
geriausia — bus daug senų mūsų para
pijom; su kuriais galėsite susieiti ir pa

tirti tikrai nuoširdaus draugiškumo ma- p 
loniose apystovose. 5*..

ĮŽANGA — 25c. .. PRADŽIA — 10 VAL.

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti .................................................. .... .......................................... .... . • . ; KLEB. KUN. A. MARTINKUS. M

GAL SAKYSITE — “KAS BIS PIKNIKE?’”

gį. Bus štai kas — įvairūs šūkiai, geri ui) ir skanūs gėrimai ir valgiai; bus links
mi žaidimai ir laimės išmėginimų. Taip
gi bus Kužių ir Lelijų kliūbas su savu

2.

Motion Picture Operatorių 
unijoje vykdomos reformos

Chicago Motion Picture 
Operators unija pagaliau su 
simetč išgriauti ir išnaikin
ti savo organizacijoje įsiga
lėjusį raketą, kurs po pirmo 
jo pasaulinio karo buvo iš
keltas ir iki šioliai buvo vy
kdomas. Kai kuriems unijos

vadams raketeriams kas

rams, o rakateriai naujų 
narių unijon nepriima. Vie
toje naujų narių jie priima 
tik laikinuosius operato
rius ir išduoda jiems leidi
mus. Operatoriai daug už

mėtai į kišenius tekdavo po dirba — nuo 80 iki 120 do-
200,000 dol.

Štai kaip 
vykdomas:

Operatorių unija pasto
vių narių turi apie 350. Jų 
nepakanka visiems

raketas buvo

' RUGPIŪČIO RAKANDŲ *

Išpardavimas
I—*-----------------------------------------------------------------

3 Pasirinkimas iš virš $150.000.00 Sta- 
i ko! Kainos yra žemesnės negu nūs-

lerių per savaitę. Priimti lai 
kinieji operatoriai priverčia 
mi kas savaitė atnaujinti 
leidimus ir uz tai kas savai
tė mokėti po 10 dolerių. Šie

teat- pinigai tenka, raketeriams. 
Kadangi laikinųjų operato
rių visados yra apie 400, tai 
kas savaitė iš jų surenka
ma iki 4,000 dolerių. Be to,

(ii tikrieji unijos nariai unijos 
iždan priverčiami mokėti po 

[j] 160 dolerių per metus duok- 
lėmis.

4
•&I Taigi dabar ir bandoma 
fij išnaikinti tas suktybes ir 

j išnaudojimus. Iš unistų su-

mu

tatytas "ceiling".

2 Šmotų Parlor Setai Kroehler už ...

2 šmotų Minkšti Krėslai po................

3 šmotų Miegamo Kambario Setai po

5 Šmotų Ąžuolo Dinettes po ..............

Geri Matrosai po.....................................

Deluxe Innerspring Matrosai po .......
9x12 Karpetal po ...................................

$69.00 
$22.00 
$59.00 
$28.00 

$9.95 
$19.95 i

>Xjtus unijos konstitucijai, kad 
įi) | unijos finansinis stovis — 
rjj pajamos ir išlaidos, kiekvie 

j nam nariui būtų žinomos.
>11 i Viršininkai bus priversti

I
y

X Šiandie prasideda Stu
dentų ir Profesionalų Sąjun
gos seimas Chicagoje, Mor
rison viešbuty. Sveiki dele
gatai ! Sėkmingai seimuoti 
ir gražių nutarimų padary
ti!

X Jonas žvirblis, “Drau
go” nuolatinis rėmėjas-kon- 
testininkas ir Melrose Park 
lietuvių veikėjas, guli Evan- 
gelical Hospital of Chicago 
po sunkios operacijos. Ligo
ninės adresas yra 5421 So. 
Morgan St. Kambario num. 
220. Ligoninėj teks jam pra-

dar dvi savaites.

Eleonora Kandrataitė pildo programą Studentų ir 
Profesionalų Są-gos seimo bankiete, Morrison viešbuty

£ skelbti sąskaitas. Be to no- 1 i'ugpiūčio 2 d. 7:30 P. M 
.J rimą unijos nuolatinių na- 
ftrių skaičių padidinti ir ne- 
£ nuolatinių (laikinųjų) skai- 
0 čių žymiai sumažinti.

...

$37.5° | Kovoja prieš parolių

Chicagon prisiųsta karinė policija
Armijos užimtų Stevens tams klasės viešbučiuose 

ir Congress viešbučių ap- ' prasidės tik rugsėjo mėnesį.

X Elz. Samienė, Onutė 
Petrošiūtė, L. Norvaišaitė 
ir Mrs. Duray jau rezervavo 
vieną stalą studentų bankie
te, Morrison viešbuty.

i! reformų įstatymąI Praeitais metais Illinois 
legislatūra pravedė parolių 
įstatymui pataisą (priedą), 
kuriuo teismuose baudžiant 
nusikaltėlius kalėti teisėjai 
įpareigoti savo ištarmėse 

fjl pažymėti, kiek metų ma-

B, žiausia nuteistasis turi iška 
1 lėti iki galės būti paraliuo- 

fii tas

'.♦♦♦z

}
i

<♦;<

Sulaikyta Naujų Radio Vėliausios išdirbystės

$100.00 vertės už ................................. $69.50

Tik viena Krautuvė atdara Sekmadieniais iki 2 vai. 
po pietų po adresu 3241 S. Halsted St.

Jos, F. Budrik, Ine.
DVI DIDELES KRAUTUVĖS: 

3241 So. Halsted St.
3409 So. Halsted St.

TELEFONAS — CALUMET 7238

Leidžiamas žymus Radio Programas Sekmadie
nio, Vakare 9 Valandą Chicagos Laiku, WCFL 
1000 Kilocykles.

saugai prisiųsta karinės po
licijos du batalijonai — vie
nas iš Fort Custer, Mich., 
kitas iš Fort Sheridan, III., 
išviso apie 800 karininkų ir 
kareivių. Stevens viešbutį 
tenka saugoti batalijonui iš 
Fort Custer.i

Radijo kareiviams kade-

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka 
gerai ir tobulai. (Fr. VVebery

Kiekviena kadetų laida bus 
mokslinama 14 savaičių. O 
kadetų būsią apie 15,000. Jie 
visi bus įgyvendinti viešbu
čiuose.

Dabar vienam atsitikime 
,j advokatai kvestijonuoja tą 

Sako, kad 
priešinga šalies kon

stitucijai — keturiolikta
jam priedui. Be to, pažymi, 
kad nustatyti mažiausią lai 
ką kalėti nesą teisėjų funk
cija. Teisėjų funkcija yra 

3ji tik skirti bausmę.
« Šis klausimas pavestas 

federaliniam teis
mui.

naują įstatymą. 
UI tas yra priešingj

Su mediniais 
padais apavai

Iš Washingtono gauta ži
nia, kad Office of Price Ad- 
ministration viena divizija 
svarsto sumanymą mote- 

i rims apavus gaminti su me- 
j diniais padais, kadangi ima 

trūkti apavarnas skūros. Sa 
koma, tie mediniai padai bū 
šią kažkaip specialiai gami
nami.

Lucilė Piliponyte lr Albinas Rineckis, Ateitininkų drau
govės baleto pora bus Studentų ir Profesionalų Sąjungos 
šeiminio bankieto programos dalyviai. Jiedu pašoks lietu
viškų tautinių šokių. Bankietas įvyks Morrison viešbuty 
rytoj vakare.

Adelė Druktenytė, rugpiū
čio 2 d. 7:30 P. M. Morrison 
viešbuty pildys programą. 
Adelė yra jauna ir gabi dai
nininkė.

X Ona Kazlauskaitė, ži
noma Bridgeporto veikėja, 
kuri piknikuose pasižymi su 
ypatingu bizniu — “grab 
bag”, jau pradėjo ruoštis 
prie “Draugo” Labor Day ir 
Labdarių Sąjungos piknikų. 
Sako, šįmet jos dovanos bus 
nepaprastos.

X Sonija Pipiraitė, kuri 
studentų sukaktuviniame 
bankete dainuos duetą su L. 
Piliponyte.

X Elena Vingeliauskienė, 
stambi Moterų Sąjungos ir 
kitų katalikiškų draugijų 
narė-rėmėja dabar serga ir 
namie gydoma dr. S. Biežio. 
Vingeliauskai turi biznį prie 
kampo 45 ir S. Talman Avė. 
ir jaukią salę, kurioj dažnai 
įvyksta katalikiškų draugi
jų vakarai-parengimai, taip 
pat vestuvės.

X Elena Mikalauskaitė,
lietuvaitė iš Nevv Yorko da
lyvauja ALRK Studentų ir 
Prof. Sąjungos seime ir ban
kiete Morrison viešbuty, 79 
W. Madison St.

X Juozas Matas, šv. Jur
gio parapijos dženitoriu3, vėl 
jau prie savo darbo ir Labai 
patenkintas atostogomis, ku
rias praleido Indiana valst. 
smiltynuose Michigan ežero 
pakrašty.

A. L. K. Studentą ir Profesionalu Sąjungos seimo 
rugp. 1 ir 2 dd., Morrison viešbuty, programa
Rugpiūčio 1 d. —

9:30 A. M. — šv. Mišios 
už a. a. kun. dr. J. Navicką, 
sąjungos steigėją.

10:00 A. M. — pamokslas. 
Aušros Vartų bažnyčioje, 
West Sidėje.

11:30 A. M. — delegatų 
registracija Morrison vieš
buty, Parlor D.

12:00 A. M. — bendri pie
tūs.

1:30 P. M. — pirmasis stu
dentų susirinkimas.

5:00 P. M. — profesiona
lų susirinkimas.

Rugpiūčio 2 d. —
10:00 A. M. — šv. Mišios 

ir pamokslas — Šv. Jurgio 
parapijoje, 32 ir Lituanica 
Avė.

11:00 A. M. — delegatų 
fotografavimas pas Stankū
ną, 3315 S. Halsted St.

12:00 A. M. — bendri pie
tūs Morrison viešbuty, Bos
ton Room.

1:30 P. M. — antrasis stu
dentų susirinkimas.

7:30 P. M. — seimo ban
kietas ir šokiai.


