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JAU TIK TRYS IKI MUNDOS7

AMERIKIEČIAI ARTINASI PRIE 
JAPONU BAZES

Apsupo priešą iš trijų pusių

X

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS, Australija, liepos 9.— 
Vienintelis japonų pasiprie
šinimas sąjungininkų ka
riams New Georgia saloje 
yra Mundos apylinkėj. Pra
nešime nepasakoma ar japo
nai iš kitų pozicijų toje sa
loje jau prašalinti, ar ne.

Amerikiečiai iš trijų pu
sių apsupo japonų tvirtovę 
Mundoje, ir dabar randasi 
tik tris mylias nuo didžiojo 
japonų aerodromo toj apy
linkėj.

Generolo MacArthur 
bo komunikate sakoma, 
nedidelis mūšis įvykęs
Elelo, tik tris mylias į ry
tus nuo Munda aerodromo. 
Japonai buvę atmušti.

Amerikos kariai yra išlipę pozicijas.

šta- 
kad 
ties

i į, krantą Za^ana apylinkėj, 
šešias mylias į rytus nuo 
Munda. Tuo pat laiku ame
rikiečiai išlipo ir šiaurvaka

rinėj New Georgia pusėj, 
Rice prieplaukoj, keturias 
mylias į šiaurryčius nuo Bai 
ruko. Jie dabar tose vietose 
įsistiprina, ruošdamiesi di- 
džiąjam ir lemiančiam mū
šiui, nes jaučiama, kad japo
nai Mundoje yra gerai įsis- 

itiprinę ir p inai pasiruošę 
kovai dėl jų bazės.

Naujoj Gvinėjoj amerikie
čiai ir australiečiai žengia 
pirmyn ant priešo lėktuvų 
bazės Salamauoje. Sąjungi
ninkų lėktuvai kariams pa
deda nuolat bombarduoda-! 
mi japonų pozicijas ir džiun 
glių kelius vedančius į tas

Šešta diena kaip 
bombaoja Siciliją

ŽUVO SEPTYNI 
UGNIAGESIAI

CHICAGO, liepos 9.—Di
deliam pastate arti miesto 
centro, begesinant pasikar
tojusį gaisrą žuvo septyni 
gaisrininkai, kuomet griuvo 
siena ir laiptai, kuriais jie 
ėjo iš vieno aukšto į kitą, 
krito į skiepą. Jie buvo už
versti griuvėsiais. Jų drau
gai gaisrininkai ir kiti mies
to darbininkai skubiai ėmėsi 
žygių, kad juos išgelbėti.

Šiuo rašymu, buvo prieita 
prie užverstųjų vyrų. Septy
ni išimti iš griuvėsių negy
vi, kiii trys kol kas gyvi, 
bet dar ne šimti ir nežinia 
kaip sunkiai jie yra sužeisti.

Gelbėjimo darbas ėjo lė
tai, nes visą laiką gelbėto
jams gręsė naujas griuvė
sių kritimas. Kad prieiti 
prie nelaimingųjų gaisrinin
kų, buvo panaudota įvairūs 
įrankiai iš miesto departa
mentų, kad pramušti akme
nines sienas ir kad perplauti 
didžiuosius balkius. Daug 
žuvusiųjų buvo po tais bal
kiais suspausti.

Ugniagesių komandos ka
pelionas suteikė paskutinį 
sutepimą dviem gaisrinin
kam, kurie dar gyvi, bet ku
rių dar nespėta išgelbėti. 
Kitiems, prie kurių kapelio
nas negalėjo prieiti, jis davė 
sąlyginį išrišimą. Kapelio
nas kartu su gelbėtojais lin
do per sienose iškaltas sky
les ir tarp sukritusių griu
vėsių, neatsižvelgdamas į 
pavojų savo gyvybei, kad su 
teikus paguodą ir suramini-
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ARKIVYSKUPAS SPELLMAN LANKO KAREIVINES

Tęsdamas savo vizitus Amerikos kareivinėms ir

I

t

MILŽINIŠKOS RUSU-NACIU 
TANKU KOVOS

Vokiečiai nepralaužia rusų linijas
MASKVA, liepos 9.—Ru-i~-----;-------------- —--------- r.. . , , nijos. kur jie galėtų prasi-sai pr.pazjsta, kad nacių niu§tį 

milžiniški 60 tonų tankai ir
vėl puola rusų apsigynimo Toje fronto dalyje rusai 
punktus Belgorod sektory. ■ sakosi kontrofensyvomis at- 
Vokiečiai šioj fronto daly siėmę kelias vietas, kurias 
vakar prasiveržė, bet toliau naciai buvo užkariavę pirmo 
negalėjo nueiti.

Rusų pranešimas
kad naciai naudoja naujus 1® rusų liniją, bet buvę at- 
rezervus vyrų ir tankų kaip remti. Vokieč.ų lėktuvai ata 
Belgorode, taip ir šiaurinėj; kuoja rusų pozicijas iš oro. 
fronto daly. Rusai iš savo- 
pusės naudoja savo didžiu
lius, 50 tonų “KV” tankus. 
Tiek žinoma, kad dabartiniu 
laiku eina milžiniškos tankų 
kovos.

Orel-Kursk fronte nacių 
tankai dažnai pakeičia savo 
taktiką, vis bandydami su
rasti silpnesnę dalį rusų Ii-

daly siėmę kelias vietas, kurias

se ofensyvos dienose. Vie- 
sako, n°J vietoj 90,000 nacių puo- 

Vilai! liniio hof aK

Rusai sakosi nušovę 110 na
cių lėtuvų vienos dienos mū
šiuose.

Nacių radijo tvirtina, kad 
dar 400 rusų tankų buvę su
naikinta, ir kad jie nušovę 
117 rusų lėktuvų. Anot jų, 
didysis mūšis Belgorod-Orel 
apylinkėj eina visu snyarku- 
mu.

pas 
kapelionus užjūry, New Yorko Arkivyskupas Francis J. 
Spellman, Amerikos Karinių Jėgų Vikaras, ia vaizduoja
mas: (viršuj) dalindamas S v. Komuniją kariams per šv. 
Mišias kur norint pietinėj Persijoj; apačioj: (kairėj) svei
kindamas Johnny Vincent, 15 metų prancūzą našlaitį, ku-i 
rio “tėvai” yra Amerikos oro jėgų vienetas šiaurės Afri
koj; (dešinėj) kalbėdamas su kapelionu James A. Carey, 
U. S. A., kur nors Rytuose.

Vėl atakavo Cologne į Prancūzijai liepama
LONDONAS, liepos 9. — 

Anglų lėktuvai šiandien ir 
vėl bombardavo Cologne, Vo 
kietijos industrinį miestą.

Apart atakos ant Cologne, 
kiti anglų lėktuvai išmetė 
minas priešų valdomuose 

f vandenyse ir atakavo na
cių aerodromus ir gelžkelių 
terminus Prancūzijoje ir 
šiaurvakarinėj Vokietijoj.

Atakose žuvo aštuoni 
deli anglų bombanešiai.

Prancūzai padės 
kovoti japonus

WASHINGTON, liepos 9.
—Generolas Henri Honore 
Giraud korespondentams 
šiandien pranešė, kad Prezi
dentas Roosevelt žadėjęs ap
rūpinti prancūzų kariuome 
nę šiaurinėj Afrikoj ginklais 
ir kita reikalinga karine me
džiaga. Gen. Giraud nuo sa
vęs prižadėjo, kad prancūzų 

! kariuomenė padės Amerikai 
kovoje prieš japonus, kuo
met bus apsidirbta su ašimi 
Europoje.

Gen. Giraud kalbėjo pran- mą, arba paskutinį sutepimą 
cūziškai. Jis vengė kalbėti 
apie politinę padėti šiauri
nėj Afrikoj, kur jis yra vie
nas iš pirmininkų prancūzų 
tautinio išsilaisvinimo komi
teto. Antrasis to komiteto 
pirmininkas yra Generolas 
Charles De Gaulle.

)

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS, Šiaurės Afrikoj, liepos 
9. — Sąjungininkų lėktuvai 
šimtais skrido išilgai ir išti
sai Sicilijos, mesdami sun
kiąsias bombas ant aerodro
mų, amunicijos krovinių ir 
kitų militarinių taikinių. 
Jau šešios dienos kaip sąjun 
gininkai be perstojimo ata-, 
kuoja ašies bazes šioje salo
je.

Aerodromai Katanijoj, Co- 
mise, Sciarca ir Cap Passe- 
ro, pastarasis tik 65 mylios 
nuo Anglijos aerodromo Va- 
letoje, nukentėjo nuo bombų 
“lietaus.” Gerbini aerodro
mas, vienas didžiausių Sici
lijoj, jau pirmiau sunaikin
tas.

tiems ugniagesiams, prie ku 
rių buvo galima iki šiol pri
eiti.

m įgulos nariu buvo išgelbėta
"Helena" nuskandino 4 japonų laivus

ko į aliejų suterštą vande
nį. Toks tai buvo praneši
mas apie “Helena” žuvimą 
jūrų kovoj liepos 6 d.

Suvirš 600 jos įgulos na-
di-

Atakose sąjungininkai pra
rado 11 lėktuvų, ir nušovė 
23 ašies lėktuvus.

Pranešimai iš Cairo sako, 
kad 125 tonai bombų buvo 
numesta ant Katanijos, ir 
kad buvo matomi dideli gai
srai.

SĄJUNG. ŠTABAS. Aus
tralija, liepos 9.— Amerikos 
9,700 tonų kruzeris “Hele
na” atsuko savo kanuoles į
japonų destrojerį ir paleido1 rių buvo išgelbėti. Tokio dy- 
didžiuosius šovinius. Įgula džio laivų įgulos dažniau- 
žiūrėjo kaip japonų laivas 
sprogo, apsipylė liepsnomis 
ir skendo, kuomet “kas no
rint” atsimušė į jų laivą. 
Tuoj buvo duotas įsakymas 
apleisti laivą ir jūreiviai šo- i

šiai susideda iš 700-800 vy
rų.

Pirm negu “Helena” buvo 
nuskandinta, ji buvo nuskan 
dinusi nors keturis japonų 
karo laivus.

Arthur 
Henry 

Edward 
W. Mc-

žuvusiųjų ugniagesių var
dai sekanti: Kapt. 
Barčai, 56, Kapt. 
Wurthman, 51, Leit. 
J. Moffett, Thomas
Carthy, Richard J. Jablons- 

i ki, Harry W. Weinel, Rob- 
ert J. Walsh, Kapt. Matthew 
McDoneough, Joseph Stren- 
ski.

Naujas Lenkijos 

premjeras rezignavo
LONDONAS, liepos 9. — 

Iš patikimų šaltinių šian
dien buvo pranešta, kad Sta-

Italų pranešimas sakė, nislaw Mikolajczyk, kuris 
kad Katanijos bombardavi- ėjo Lenkijos premjero parei- 
me žuvo 81 asmuo ir 209 gas, rezignavo iš tų pareigų 
sužeista. Jie sakosi nušovę neva dėl nesusitarimo vy-

I
26 sąjungininkų bombane- riausio Lenkijos kariuome 
šius.

Goering eina sveikyn
STOKHOLMAS, liepos 9. 

—Goeteborgo laikrašty Han 
dels - Och - Sjoefartstidning 
šiandien buvo rašyta, kad iš 
patikimų šaltinių sužinota, 
jog Reichmaršalas Goerin- 
gas, kuris labai sirgo nervų 
suirimu ir širdies liga, jau 
pergyveno krizę ir eina svei
kyn.

nės vado parinkimo reikalu, 
i Mikolajczyk buvo Lenki
jos vyriausybės in exile pa
rinktas eiti mirusio Genero
lo Wladyslaw Sikorskio, Len 
kijos premjero pareigas iki 
tol, kol būtų buvęs išrinktas 
naujas premjeras.

Generolas Sikorskis žuvo 
lėktuvo katostrofoje praeitą, 
sekmadienį, Gibraltare. 

Į PIRKITE KARO BONUS! Į laimė.

i prisiruošti
LONDONAS, liepos 9.— 

I Anglų radio šiandien perspė 
jo Prancūzijos šeimininkes, 
kad jos susidarytų maistų 
rezervus, nes netolimoj atei
ty pasidarysiąs “sunkus pe
riodas” kurio metu transpor 
tas būsiąs be tvarkos. Neu
tralūs šaltiniai praneša, kad 
šeimininkės Prancūzijoje su
perka visą maistą krautuvė
se.

i

Užpuolikas sumušė 
dvi moteris

NEW YORK, liepos 9. — 
Policija šiandien bandė su
rasti užpuoliką, kuris vakar 
naktį sumušė dvi miegan
čias moteris.

Šį ryt viena jų, Betty Fit- 
leson, buvo rasta negyva. 
Antroji, Alice Clarfield, bu
vo nugabenta į ligoninę, kur 
gydytojai rado, kad jai per
skelta galva. Moterys nebu
vo kriminališkai užpultos.

Prie lovos buvo rasta kru
vina lenta, kurią užpuolikas 
matomai naudojo savo blo
gą darbą atlikti. Langai bu
vo uždaryti ir durys užra
kintos. Policija spėja, kad 
užpuolikas galėjęs per langą 

sudaro lanS^ uždaryti ir per
duris išeiti.

Policija žada apklausinėti 
! p-lę Clarf ield, bandydami

žiau-

Neprašys pasirašyti 
nauja sutartį

WASHINGTON, liepos 9.
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien davė suprasti, kad 
jis neprašys John L. Lewis 
pasirašyti naują sutartį su 
anglies mainų savininkais. 
Kaipo pavyzdį jis paklausė, 
kaip išrodytų jeigu jis pra- 
rašytų Lewis’ui laišką, ku
riuo prašytų jo pasirašyti 
naują sutartį, o Lewis’as at
sisakytų ir nesirašytų?

Lewis pirmiau nepaklau
sė War Labor board įsaky- nuošimtis negalįs kalbėti už 
mo tokią sutartį pasirašyti, visą prancūzų tautą. Anot išrasti priežastį tokio
- -- - 1 , pripažinimas raus užpuolimo.

t

Katalikai minės 
šimtmečio sukaktį 

CHICAGO, liepos 9—Ka
talikai šiemet mnės 100 me
tų sukaktį nuo įsteigimo 

I Romos Katalikų diecezijos 
Chicagos mieste.

Šitoks anglų pranešimas 
yra pakely su jų prižadu 
prancūzams duoti jiems ati
tinkamą perspėjimą pirm 
negu invazija prasidės. Pir
mieji tokie pranešimai buvo 
daromi kaip tik pirm Angli
jos lėktuvų atakų ant vokie
čių pozicijų Prancūzijoje.

9. KARO EIGA
Nepripažįstamas 
prancūzų komitetas

WASHINGTON, liepas
— Prezidentas Rooseveltas 
savo spaudos konferencijoj 
šiandien pareiškė, kad Ame
rika nepripažįsta nei pran
cūzų tautinio išsilaisvinimo 
komiteto, nei kitų prancūzų 
organų, nes 95 nuošimtis 
prancūzų tautos yra vokie
čių nelaisvėj.

Prezidentas tvirtino, kad i 
laisvieji prancūzai suu<»xv 
tiktai penktą nuošimtį visos 
prancūzų tautos, ir kad tas

Iki šio rašymo dar balkių 
prislėgti buvo sekantieji: 
Arthur Hampel, Maurice 
Geary, Leit. John W. Ryan, 
Charles Makin. John Cella, 
Aloysius Sheehan ir Henry 
Anselmo buvo nugabenti į 
Henrotin ligoninę, iš kur gy
dytojai jau juos paleido.

Gaisras tame name buvo Prezidento nuomone, tas vy- jo, Amerikos 
pastebėtas vakar vakarą. At riausybės organas turi ga- Prancūzijos vyriausybės tu- 
vykę ugniagesiai jį užgesino llą, ir toks Lewis’as turi jo rėš laukti to laiko, kuomet 
ir namą apleido. Anksti šį 

į rytą ir vėl buvo iššaukti 
ugniagesiai, kad užgesinti 
naujai prasidėjusį gaisrą ta- Name buvo dvi dirbtuvės, 
me pačiame name, šio gaiš- kurios visiškai sunaikintos, 
ro metu ir įvyko didžioji ne- Nuostolių padaryta iki $100,

000.

įsakymus pildyti.

I

Prancūzija bus išlaisvinta iš 
po nacių priespaudos.
’i

ORAS
Truputį šilčiau šiandien.

MASKVA. — Vokiečiai 
smarkiai puola rusų pozici
jas. Rusai stipriai laikosi ir 
nacių puolimus atremia. Na
ciai varosi pirmyn vien tik 
Belgorod fronte.

LONDONAS.—Nacių lėk
tuvai šiandien atakavo pie
tinę Angliją. Jų bombos su
naikino teatrą ir mokyklą. 
Kulkosvaidžiais jie sušaudė 
traukinį. Užmušta keliolika 
asmenų.

ROMA. — Pas’rodo, kad 
italams nepatinka vokiečių 
pasiūlymas jiems padėti ap
sigynime nuo gręs'ančios są 
jungininkų invazijos. Jie no
ri patys apsiginti.

AUSTRALIJA. — Atrodo, 
kad dabar eina paskutinieji 
mūšiai už Munda bazę. Ame 
rikiečiai stropiai varosi pir
myn.
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GIRDĖT WAUKEGAN'E
i gė-leitenantė. Vienas sūnų
— Aleksas yra irgi leitenan-

Parapijos piknikas
Šv. Baltramiejaus para- tas, o kitas — Alfonsas dar 

pijos metinis piknikas įvyks 
rytoj, liepos 11 d., gražia
me Foss Parke, No. Chica
go. Prasidės 1 valandą po
piet.
Parapijonai pasiruošę skait 

lingai dalyvauti, nes tai kaip 
ir metinė parapijos šventė, brolių, o broliai yra apie 28 
kur visi, kaip vienos šeimos 
nariai, susieina laiką pra-į 
leisti, pasidalinti įspūdžiais, 
tyrame ore pažaisti, pasige
rėti programa, pavalgyti, 
atsigerti, na, ir lietuvišką 
dainą užtraukti ir paremti 
parapijos reikalus.

Apylinkės lietuviai irgi 
prašomi pas mus į svečius. 
Užtikrinam, jog nesigailė- 
sit. Bus dovanų $100.00 ver-| 
tės U. S. bonais ir stampo- 
mis.

nepasiekęs aukštesnio laips
nio. bet manąs, kad neužil
go ir jam tai pasiseks. Visi 
jie rašė laiškus namo tė
vams nežinodami, kad visi 
rašo iš to paties krašto. Se
suo randasi už 60 mylių nuo

mylias viens nuo kito.
Lt. Genovaitė Zaborskis 

yra kariuomenėj nuo gruo
džio mėnesio 1942, o Lt. 
Aleksas nuo balandžio 1941, 
gi Pvt. Alfonsas — nuo spa
lių 1942. Visi trys yra bai
gę Šv. Baltramiejaus pra
džios mokyklą ir Waukęgan 
Township High School.

Waukegano lietuviai lin
ki jiems geros sveikatos ir 
laimės Zaborskiams už iš
auklėjimą gražios šeimynos. 
Kad Dievas juos laimintų 

'• i ir duotų sveikiems sugrįžti
Taigi visi: jauni ir seni, 

rytoj į parapijos pikniką! j
Enrikas karui pasibaigus.

Trumpos žinelės
Antanas Kuzmickas ir Jo-j 

nas Unemitz yra Waukega- 
no žymūs bovlininkai. Šįmet 
jie laimėjo medalius, t. y. 
čempijomtą Illinois Statė. 
Abu yra geri draugai ir vi
sados sykiu lošia. Ne tik 
medalius su deimontais lai
mėjo. bet dar pasidalino ir 
po šimtą dolerių pinigai?.

Lietuviai čia džiaugiasi 
tokiais tautiečiais.

Paliko Ubai nuliūdusius 
tėvelius, dvi sesutes ir dė
des bei te£as.

Ir lietuviai, kurie Thomą
pažinojo liūdi ir reiškia tė-l 
vams užuojautos.

vyko į Pittsburgh, Pa. Lau-i 
kiame parvažiuojant.

Sodalietė
| HISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Piknikas Raudonojo Kenosha kronika

Antanas Masiulis,
45 metų. Buvo ve- 
pirmojo karo (Se-

Mirė
sulaukęs 
teranas 
cond Class seaman Ų. S.
Navy). Mirė Lake County 
Tuberculiosis Hospital.

Waukegane išgyveno 42 
metus. Paliko nuliūdime 
žmoną Prancišką ir vieną 
sūnų Gerald. Palaidotas iš
kilmingai. Laidojo Juozapas 
Petroshius.

Racino 
susitarė

in corpore", o po šv. 
pusryčius ir

ALGIERS, liepos 8.—Ra
dio klausytojai Tunise šian
dien pareiškė, kad slaptas 
italų radio, kuris vadinasis 
Radio Italo Balbo, ragino 
Italijos gyventojus nuversti 
Mussolini.

Praeitą sekmadienį soda- 
lietės ėjo prie šv. Komuni
jos “ 
Mišių turėjo
susirinkimą.

Sodaliečių 
bus liepos 11 
somos susirinkti prie salės 
1 vai. popiet.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Lucille Smogur ir 
Julia Ruika.

Sodalicijos dvasios vadė, 
sesuo M. Celeste vasarai iš-

išvažiavimas 
d. Visos pra-

Paragink užsisakyti 
draugus ir kaimynus 
kraštį “Draugas”.

- J

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS— 
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus. 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai Į

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS «T8

ir

Kryžiaus naudai
Raeine, Wis. — 

lietuviai bendrai 
ruošti pikniką liepos 11 die
ną miesto parke, Pierce 
Woods, A. R. Kryžiaus nau
dai. Visos tautinės grupės 
remia R. K. Ir mes, lietu
viai, turim pasirodyti, at
sižymėti su stambia auka. 
Jei visų Racino lietuvių var- * 
du ruošiama piknikas ir ge
ram tikslui, visų pareiga 
dalyvauti ir paremti. Jei 
vieni remsime, o kiti nuoša
liai būsime, nieko gero ne
išeis — vien gėdą lietuviai 
apturės.

Todėl pasirodykim šį sy
kį, ką lietuviai gali. Atidė
jus viską į šalį, liepos 11- 
dieną būkim Pierce Woods 
parke. Vieta graži, linksmu
mo bei vaišių bus pilna.

Taylor Avė*, busai nuveža 
į Pierce Woods.

M. Kasparaitis

St. Bardai^sky senas Wau- 
kegan gyventojas, taipgi 
mirė liepos 3 d., sulaukęs 
70 metų amžiaus. Mirė duk
relės Mrs. Mary Klein na
muose, 1637 Victoria, kur 
per šešis mėnesius gyveno 
ir buvo gerai užlaikomas. 
Velionis buvo gimęs Kaune. 
Į Ameriką atvyko prieš 44 
metus. Pirmiausiai gyveno 
Pittsburgh. Pa., vėliau atva
žiavo į Waukegan ir čia vi
są laiką išgyveno.

Prieš šešis metus buvo 
palaidojęs savo žmoną.

Liko du sūnūs ir viena 
dukrelė, taipgi brolis My
kolas, kurs gyvena Raeine, 
ir dvi sesutės Lietuvoje. Bu
vo pavyzdingas Šv. Baltra
miejaus parapijos narys.

DR. VAITUSH, OPT
*£4

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO
. Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
j® VALANDOS: l»irniad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. įjį Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
lįĮ šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

*_______________________________ ______

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. M. WEINE, O.D.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optemetrically 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mas be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phoue TARUS 1373

Daugelio Waukegan lietu
vių buvo pažįstamas Thomas 
Durkin. Jis yra sūnus Jo- 
seph Durkin, 329 N. Utica 
St., kurie turi vd^gomųj-ų 
daiktų krautuvę. Kadangi 
daug lietuvių eina pirkti iš 
jo krautuvės, tai visiems tė
vai džiaugėsi, jog Thomas 
kariuomenėj už pasižymėji
mą kautynėse buvo apdova- 

į notas medaliu ir pakeltas 
į leitenanto laipsnį. Bet tas 
jų džiaugsmas buvo neilgas. 
Neužilgo po to gavo iš Ka
ro Departamento praneši
mą, kad Lt. Thomas Dur
kin, birželio 23 d., 1943, bu
vo užmuštas, bet nerašo ko- į 
kiu būdu.

I 
I

i

liui greit pasveikti ir grįsti 
atgal į Waukeganą, nes sū
nus ir dukrelės, žentai 
marti labai išsiilgę.

ir

Joseph Zaborskis su žmo
na. gyveną 669 S. Ūtica St., 
gavo smagią žinią nuo sa
vo dukrelės ir sūnų, kurie 
yra Dėdės Šamo kariuome
nėj. Birželio 6 d., nežinoda
mi viens kito buveinės, ne
tikėtai pasimatė vienam te
atre Afrikoj. Reikia įsivaiz- Rugsėjo mėnesį praeitų me
duoti jų nustebimą ir džiaug 
smą.

Duktė Genovaitė yra sl?u-

Į kariuomenę jis įsirašė 
birželio 24 d. 1941 metais.

tų buvo parvykęs namo. Po 
to netrukus išsiųstas į Aus
traliją.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Vincentas Zupkus, taip 
pat senas Waukegan gyven
tojas sunkiai susirgo. Jis 
gyveno pas dukrelę Vikto
riją Andrulis. Susirgus, ki
ta jo dukrelė, sesuo Vincen
ta šv. Kazimiero vienuoly
ne, atvažiavo ir

; Lorettos ligoninę, Chicagoj.
1 Visa šeima linki savo tėve-

Dr. Jonas Žekas su savo 
žmona Monika, turėdami ke
lias liuosas valandas, suma
nė išvežti savo brangius tė
velius Susaną ir Joną į dųr. 
“Draugo’’ pikniką, liepos 4 
d. Parvažiavę labai džiau
giasi, nes suėjo su dauge
liu pažįstamų. Dėkoja vi
siems už gerus piknike lai- 

jkus. ' M. Z |
i

išvežė į
4

Į
I

BERLAND'S
MALFVOH IR SIENOMS 

POPIERV 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRUKAI 
POI’JERĄ Al’KARFOM DYKAI

■-----------------------------—*i
DIDELIS IAPARDAVTMAS MĖSŲ i 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- • 

LINIŲ INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NE1ŠFARDUOTI.

TŪBOS, CLA.IUNFTAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTE8 
su “cases” — (35.00, (37.50,
(45.00 ir (75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJO8. 
SMU1KOS, TENOR BANJOB — 
(S.50, (S.50. (12.50 iki (35.00.
STRIUNINIAI BASAI — ((0.00, 
(125.00 ir (150.CO. BASO U4- 
DENGALAS — (13.00. 8MICE- 
LIAI 8MUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AM8 BA8AM8, VIOLAS* IR CEL- 
lo — (į.M, (s.ee, (5.00, 510.00 
ir (15.00. Striūnos dėl visų viri- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
8NARE DRUMS —(18.50. (2( 50, 
(35.00 ir ($0.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiems 
brase Ir *‘reed'* lnstrumeatama 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dailų darinė
tame, Triflboma Sazaphones Ir 
taipgi 8muikoms ir Ouitarama

I GOT.DSTEIN’R M U SI C SHOP 
•14 MaxweU St, Chicago

fc- K

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyrei- priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS: 

N no 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomia pagal sutartį.

Office teL YAEda 4787 
Narni) teL PROcpoct 1230

Tai. OANal 6122

DR. BIEŽIS

vak.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

19 4 3 
SUPREME

8AVINGS and LOAN
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

t

Tol. YAEda 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRUBGA8 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPublic 7868

Ofiso teL VIRginia 0036 
Boūdencijo* taL: BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofi*o v»L: 1—3 Ir 6—8:30 P. 

Trečiadieniais pagal sutartį

T«L C Aliai 0257
Re*. teL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
182 i So. Halsted Street 

Reaidaadja: 6600 So. Artasian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto Uu 3 P4k 

6 iki 9 vaL vakar*.

M.

TeL YAEda 5921.
Ra*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso v&L: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

ToL YARd* 5144

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Weat S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame save ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Aldaių DirbtuvI

3401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS1917 S. Halsted St.
Phoue: CANAL 4866

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-true iuboe)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vaL vak. 
Nekėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

. -II ■ii™—

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

kainomis pristato į alines ir ki-

fIN Wll 

Rainis

I

— teikis —
SYK ES 

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

j Tame!

Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro© 0808

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, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais 
Valandoe: 2 — 8 poniai.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 2EMOMB

NUOMMCIO RASOMS.

>
You 

Can 
Be 
Sure
of

1 -

Plu,4 LltlERAL EARMIHGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Uknoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FTNANSfNR {STAIGA 

— 46 Metai 8ekmingo Patarnavime l

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. 8«c’y. 3238 80. HALSTED ST.

Nebūkit ropaa- 
flotl nerangiai, 
pakinkliai. Gr- 
venkit M uosi nu. 
patrūkimo torio*.

— 8PECIAL —
Iškirpkite šį skelbimą ir prisuo

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mos suteiksima jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

UMANBATLNIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatmmtą.

N£RA KO GERESNIO UŽ 

vSyfaa&unce 
Craetor of CuMorn Appllance. tor J7 yra 
«« S. 8TATE, RM »1O, 8TA. 41M 
DaHy M A.M. *TII <; Mm. Frt. TU » PM 

tatvdsr TU 1, sunday Stot.

*<• yra speciali, garsinimo bandymas tr 
nebu. kitoM laikra^luoM. Taipgi. Ma 
paatūlymaa nobua atkartotai

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik rteoa pora aklų vl*m gy- 
venlmia. BanrokJta jaa. letodamJ 
UecaamlnuoU jau modernUklaual* 
matoda. kurta re*4jlmo mokslu 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pešeltaa 
vis* akla (tomptasą. ..

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

OPTOMETBmAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas 13-Um
Telrfo—ei OAiTAIi MM, CMoagc 

OroO VALANDOS:
Kaadlaa • :*• a. m. iki 3:3* p. m. 

Trečiad. ir Mttad. a. m. 
IMI T:M K m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210
Ret T«L LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.;
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso TeL..................VTRglnla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer‘Aveime 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik eusitariua.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — jąą 
yra kilnus žmogus.

Split by PDF Splitter
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IR AUSTRALIJOS LIETUVIAI PLIEKIA JAPONUS Šv. Kazimiero seserų

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas praneša iš Australu 
jos. kad iš Brisbano miesto 
yra pašaukti du lietuviai į 
kariuomenę, o iš Sidnėjaus 
apie dešimts. Taip, kad da
bar apie 12 Australijos lie
tuvių pliekia kailį japonams. 
Daugelis Australijoje gyve
nančių lietuvių turi neblo
gus darbus ir, nors kiti at
vykę karo pradžioje, jau kai 
kurie svarsto įsigyti nuosa
vą namuką. Daugelis nemo
ka dar 
mėgsta 
lankyti 
šnekėti 
naująjį
jiems malonumo būna, kai 
tarp USA kariuomenės dali
nių Australijoje sutinka A- 
merikos lietuvį. Australijo
je esantis lietuvis kunigas 
Tamulis gyvena Australijos 
arkivyskupo namuose. Ka
dangi Brisbano diecezijoje _______
didelis trūkumas kunigų, tai į kariuomenę, kurie Naujojoj 353 jiems duodama ir kny- 
jam dažnai tenka vykti už- ~ '
pildyti spragas. Bekeliauda

anglų kalbos, už tat 
dažniau vieni kitus 
ir lietuviškai išsi- 

apie praeitį ir apie 
gyvenimą. Nemažo

mas jis yra sutikęs net ke
letą lietuvių karių iš USA,' 
net gi iš Chicagos, o taipgi 
sutiko kelias lietuvaites nur 

, sės. Šiaip jau kun. Tamulis, 
drauge su kitais 6 kunigais, 
darbuojasi prie katedros, o 
atliekamu laiku universite
te studijuoja kalbas ir žur
nalistiką.

Tarp australiečių, 
katalikų, jaučiama 
simpatija Lietuvai ir palan
kus nusistatymas Lietuvos 
nepriklausomybei. Jie kriti
kuoja SSSR kėsinimąsi Bal
tijos valstybes prijungti prie 
Rusijos.

ypač 
didelė

HELP WANTED — MOTERYS

HELP HANTED

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOMSreikšminga veikla
(LKFSB) Mūsų lietuviš

kieji vienuolynai dirba ty
lų, bet labai didelį darbą. 
Taip šv. Kazimiero Seserys, 
be jau anksčiau skelbtos 
veiklos mokyklose, veda dvi 
ligonines. Pereitais metais 
šv. Kryžiaus ligoninėje bu
vo 6,307 pacientai, o Loret- 
to ligoninėje — 4,237. Iš 
viso — 10,544. Biednuome- 
nė jose gavo nemokamą ar 
žymiai papigintą pagalbą 
1,956 kartus. Vienuolija, su 
mokyklomis, turi 8 knygy
nus, kuriuose yra apie 13,- 
000 knygų. Pereitais metais 
“Šv. Kazimiero Akademijos 
Aidų’’ paskleista žmonėse 
apie 10,000 egzempliorių, be 

j to angliškai kalbantiems lei-

MOTERIMS

DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVER1TSI1CG DEPARTMEMT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

DOCK MEN
Patyrimas netbūtinai reikalingas. 
Pastovūs darbai norintiems dirbti

UNIJOS MOKESTIS

DECATUR CARTA1GE CO.
20th St. & Wentworth Avė. 

(Klauskite Mr. Sheahan)

100% KARO DARBAI
Prie lengvų Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas 
ir pusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietybes.

THE GERRARD CO., INC.
2915 W. 47th St.

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį- 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

GELBĖKIT 
AMERIKAI 

LAIMĖTI

MERGINOS
IR

MOTERYS-

Produktų kainos Austra
lijoje yra pakilusios, kai ku
rių — net trigubai, bet žmo
nių uždarbiai labai geri, tai- džiama c A7FlasheS”, 
gi visi pavalgę, apsirengę ir kurių metais

Į džiaugiasi, kad bombos ne- skleista apie 5,200 egzem- 
krinta ant galvos. Sunkės- pliorių Neturtingiems moks 
nis gyvenimas tik paimtiems leivįams duodamas mokslas

i

is-

40 m. kunigystės 
sukaktį švenčia 
kun. F. Martišius

(LKFSB) Vienas iš
blausiai pagarsėjusių sodi
ninkų Lietuvoje yra kun. F. 
Martišius. Jisai ne tik gau
siai po Lietuvą paskleidė 
geros rūšies vaisinių me
džių, bet ir iš gautų už tą 
lėšų ne vieną jaunuolį yra 
išleidęs į mokslus, net ir 
pačią Prienų gimnaziją jisai 
gerokai paremia iš tų pa
jamų. Įvertinant jo organi
zatorinius gabumus ir auk
lėjimo patyrimą, paskutiniu 
metu buvo paskirtas Prienų 
gimnazijos direktoriumi. Gi
męs jisai 1879 m„ o kunigu' 
įšventintas 1903 m. liepos 
12 d., taigi šiemet sueina 
lygiai 40 m. jo kunigystės.

Rudriko Moderniška Krautuvė

DIDELIS
Pasirinkimas
Namams Reikmenų, Ccrų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpatų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

Jums apsimokės ir iš toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

los. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St

Tel. Calumct 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO I.EIDŽIAMI P.ADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kil., Nedėlios 
re — 9-tą valandą.

VVHEC. 1450 Kil., Ketverto 
re — 7-tą valandą.

raka-

vaka-

DIRBTUVES PAGELBININKAM
Pastovūs darbai su proga jsidirbimo. 
Dieną, ir naktį šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar. bet mes gaminsim tą. patį pro
duktą. ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vipnų metų 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite į 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

100% DEFENSE DIRBTUVEI 

Aluminum Furnace Vyrų 
Brass Furnace Vyrų 

Darbininkų 
Shipping Clerks 

Atsišaukit Personnel Dept.
Kasdien, 8—5; Sekmad., 10—3. 

R. LAVIN & SONS, INC. 
3428 S. KEDZIE AVĖ.

OPERATORIŲ
Prie single needle mašinų. Gera pra
dini mokestis. pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

MERGINOS
Užsidirbkit $26 į savaitę laike mo
kinimo tvelding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720

Stokit Į

KOVĄ
Pag ei bėkit Gaminti

SVARBIAS
KARO DALIS

Mūsų Kareiviams Reikia

DARBININKŲ
REIKIA

VEITERKŲ 
REIKIA DABAR

Gvinėjoj kariauja su japo- -
naiS- drabužiai. Vienuolijos nariai

apie 800 kartus aplankė li
gonis ir vargšus, paruošė 
pirmai išpažinčiai vaikų a- 
pie 500 ir apie tiek pat pir
mai komunijai, be to — su
augusių sakramentams pa
ruošė 85. Seserys vadovau
ja sodalietėms, darbuojasi 
prie Raud. Kryžiaus ir prie 
CYO vienetų, vasaros metu 
veda katekizacijos mokyk
las. Iki pereitų metų pabai
gos Šv. Kazimiero seserų 
auklėtinės pardavė bonų ir 
štampų už $15,810.25, su
rinko metalo ir kitų dalykų 
apie 3 tonus, karo kapelio
nams talkindamos pasiuntė 
aukų $340.00, be to — apie 
500 brošiūrėlių ir magazi
nų, 5 magazinų prenumera
tas. Mokinės aukomis ir 
darbu prisidėjo prie Raud. 
Kryžiaus. Žymus ir moks
leivių labdaros veikimas: 
vargšams išdalinta maisto 
siuntinių 32, misijoms su
rinkta aukų $901, padėvėtų 
drabužių išdalinta 1,180 sva
rų, pirmos komunijos dra
bužėlių pasiūta ir išdalinta 
neturtingiems — 36, paruoš
ta ligoninėms tvarsčių 40 
jardų, padarė kitokių aukų 
neturtingiems naujagimiams 
ir 1.1. Kai kurios jų dova
nos buvo skirtos negrų mi
sijoms, be to katalikų stu
dentų centrui paaukota $100.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo

Dieną ir Naktį šiftai
100% KARO DARBAI

«i on • • Altinis yla. 13.03.1 reiKaimgl Karo gos nemokamai, O 80-Ciai ir pastangoms dirbti prie gerai ap- 
rT v* o mnVnmH cinin

M. Žilevičiūtė 
baigė kolegiją

Elizabeth, N. J. — Birže
lio mėnesyje baigė St. Eli
zabeth College (Convent Sta 
tion, N. J.), klasinį skyrių 
Marija Žilevičiūtė, duktė ži
nomo kompozitoriaus Juozo 
ir Viktorijos (Vasiliauskai
tės) Žilevičių. Diplomą įtei
kė su atitinkamu laipsniu 
Patersono vyskupas Thomas 
McLaughlin..

Tenka pastebėti, jog jau
na profesionalė visą laiką 
besimokindama atsižymėjo 
moksle, veikėjo studenitų 
rateliuose. Jos raštai (High 
School ir College) mokyklų 
leidiniuose, kaip lotynų taip 
ir anglų kalbomis, buvo 
spausdinami. Graduantė ge
rai vartoja raštu ir žodžiu 
lietuvių kalbą. Baigimo pro
ga gavo daug sveikinimų ir 
vertingų dovanų. Būt jai bu
vę daug linksmiau, jei jos tė
velis nebūtų tuo laiku bu
vęs sužeistas ir gulėjęs li
goninėje.

Šia garbinga proga linkė
tina kad jauna profesiona
lė siektų moksle daktaro 
laipsnio, veiktų mūsų bran
gios tėvynės labui ir sektų 
garbingo mūsų veikėjo sa
vo tėvelio. M. B-kis

I

Be sure you’re safe, 
from Tuberculosis!

VVARTIME WORRIES, OVER- 
WORK, CROVVDING, AND DIET- 
ARY CHANGES INCREASE YOUR 
CHANCES OF^BEING INFECTED!

You may have it and not know it. You may feel 
fine until it’a too lute. Eight out of ten persona don't 
reach the doctor soon enough.

Discovered early, it can be eured. Modern 
science has provided the means of effectivel/attack- 
ing tuberculosis. Būt early diagnosia is tital.

Get an X-ray examination and be sure! A 
chest X-ray often ahows up hidden tuberculosis that 
no other method can reveal.

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atneškįt prirodymus pilįetybės.

Gera Mokestis
Valgis Duodamas

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

GERA MOKESTIS IR PILNOS 
PAMOKOS LAIKE JŪSŲ IŠSILA
VINIMO GERO AMATO PRIE 
NAUJOS MAŠINOS.

mokamų darbų šioje
100% Karo Dirbtuvėje. 

Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

THE GERRARD CO., INC.
2915 W. 47th St.

Mums Reikia Vyrų
Sveikų
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirs pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

puti aluminum meta

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP. 
2742 W. 36th PLACE

Veltui Transportacija

l

Dish Washers..........$250 Mth
Pantry Men................$250 Mth
Yard Men....................$250 Mth
Waiters .................. $250 Mth

Veltui Transportacija
Valgis ir Kambaris 
Dirbti Prie Statybos 

Ofensyvinės Bazės 
šiaurių Dalyje Kontinento 

Turi Turėti Gimimo Rekordą 
Amerikos Pilietybės Raštus 

Ar Pabudintą Afidavitą.
Turi Pereiti Sveikatos Egzaminaciją 

Ir Būti Drafto Paliuosuoti. 
Atsiliepkįte Dabar.

Olympic Commissary Co.
302 S. Canal St.

ATYDA
Darbininkų 

Turret Lathe
Mokytojo

Lathe Hands
Electrician

Int. Grįnders
Tool Grinder

Repair Mokinių 
• Hobbers

Boring Mill
ir

Draft Exempt VyrŲ

MEDŽIO DIRBĖJAI
Stickers, Trimmers. Rip 

Routers, Boring machine 
dar-

Reikalingi. 
sawyers. 
hands. Gera mokestis, pastovūs 
bai. Atsišaukite j

KROLL BROTHERS 
1801 S. Michigan Avė.

COOPERS
REIKIA

Bačkų Coopers Reikalingi. 
771/2C į valandą.

Laikas ir pusė virš 40 vai. 
Pastovūs Darbai 
48 Vai. Savaitė.

REILLY TAR & CHEMICAL 
CORPORATION

2513 So. Damen
Klauskit? dėl Tom Sh-aridan

Slack

i

moki-

Truckers — Warehouse
77>/2c į valandą
40 vai. savaitė 

$1.16 už viršlaikį 
Geros Darbo Sąlygos

CROOKS TERMINAL 
WAREHOUSE

2710 W. 35th Street

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų, abelnų dirbtuvės dar
bų. Mes išmokinsime. Patyrimas 
nereikalinga. 75c iki 90c i vai. 
savaitėje, laikas ir pusė už virš
laikį. Gausite sykiu ir ligoninės 
apdraudą. Pastovūs darbai.

NATIONAL R1BBON
& CARBON MFG. CO.

626 S. Federal Street

DŽANITORIUS ir NAKTINIS SAR
GAS reikalingas. 52 valandos — 6 
naktys j savaitę. Alga $34.00. Atsi
šaukite į —

TRANSO ENVEIX>PF, CO. 
3542 Na Kiniball Avė.

ĮSIGYKITE defense 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Tokių, kurie neseniai atgal 
nosi prfcj Precision Inspection dar
bų. Viršminėti darbai tik 3-čiame 
šifte, nuo 11 vai. vak. iki 7 ryto.

V'ršminėtų Vyrų Reikia 
Išplatinimui Darbams.

100% Karo Darbai
Gimimo Liudijimas ir Availability 

raštas reikalinga.
BRAD-FOOTE GEAR 
1306 S. Cicero Avė.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

f

200 — MOTERŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA
ĮVAIRŪS DIRBTUVES DARBAI 

KAIP TAI UŽ— 
INSPECTION 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS

Canteen Service — Ligoninės 
Pienas — Geros Darbo Sąlygos — 
Gera Pradinė Mokestis — Viršlaikis 
mokant laiką ir pusę.

Atsineškite Pilietybės Įrodymus
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 

Nuo Pirmad. iki šeštad.
8 ryto iki 4:30 popiet

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. — Cicero

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

200

VYRŲ — MOTERŲ 
NAKTIES PORTERIŲ 

VALYTOJŲ NAKTIMIS

maisto krautuvėje.
Bake shop pagelbininkų. 6 
savaitėje, $22.50. Moterų 
naktimis. 42 vai. savaitėje.

Dirbti didelėje 
Taipgi 
dienos 
valytojų 
$18.50.

HILLMANS
2434 W. Devon.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAS 

Naktimis šiftas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.

MERGINŲ — patyrusių prie skū- 
rinių daiktų, puošnių baksukų ir 
knygų taisymo darbų 
prie klijavimo ir išlankstymo 
to frėmų ir kit.ų novelties. 
mokestis. 5 dienos savaitėje.

WEINM.\N BROS.. 325 N.
St.. tel. SUPerior «O76.

baksukų 
reikalingos 

pho- 
Gera

Wells

nau-

MERGINOS IR MOTERYS
DĖL

100% KARO DARBŲ
IR

PO-KARO DARBŲ
Norinčios dirbti ir išsilavinti
dingą ateities radio amatą. Darbas 
ir mokyklos pamokos lygaus stovio 
su geriausiu pasiūlymu pripažintų 
radio kolegijų be jokio 
studentėms. Darbai randasi 
čioms

be 
Darbai 

sritims:

Assemblers 
Cable Makers 

Wirers 
Solderers 
Riveters

Radio Line Inspectors 
Shcet Metai Inspectors 

Pre-Testers 
Packers

Gerai pienuotas pamokų tvarkymas 
pagelbės toms kurios kvalifikuos 
jsidirbti į daugiau atsakomi ngesnes 
vietas su aukštesne rata mokesties.

ATSIŠAUKITE J—

THE HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana Calumet 1600

iSkaftčio 
sekan-

NAUJA DIRBTUVE 
VELTUI GYVYBES APDRAUDA 

NELAIMES, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA 

PATOGŪS POILSIO 
KAMBARIAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Dabar dirbančios prie svarbių 

karo darbų nebus priimamos.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
& 

MACHINE 
CORP.

<

Employment Ofisas 
5219 S. VVestern Blvd.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet 

Sekmad. 9 ryto iki 2 popiet.
MERGINŲ reikia mėsos pakavimo 
dirbtuvėje. Pradinė mokestis 55c J 
vai., 62c j vai. po 4 savaičių. Abel- 
nai darbo savaitė 48 vai., laikas ir 
pusė virš 40 vai. MONroe 0570.
Marhoefer Paeklng Co. 820 Fnlton

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
MOTERŲ

HIGH SCOOL
\ VAIKINŲ

Virš 16 Metų
Nesveikų Darbininkų 

PILNĄ LAIKĄ 
lengvų, švarių bindery darbųprie lengvų, švarių bindery darbų 

spaustuvėje dirbti Karo orderius.
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

Galima sutvarkyti darbo valandas 
jūsų patogumui

INTERNATIONAL’
Tag & Salesbook Co. 

319 N. Whipple St.

PARDAVIMUI

MŪRINIS NAMAS PARSIDUODA — 
štymo apšildomas, penkių pagyve
nimų ir 2-karų garadžius. Viskas 
geram stovyje. Kaina greitam par
davimui tik $11.500. Kreipkitės se
kančiai: 3117 S. UNION AVĖ.

NORI PIRKTI

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ

Noriu pirkti batų taisymo mašiną. 
Kas turi parduoti prašome praneš
ti. Ateikite 7 vai. vakare.

ANTANAS KUNICKAS
2134 W. 23rd Place

PIRKITE KARO BONUS ! Į RAUDONAJAM KRYŽIUJ!

100% DEFENSE DIRBTUVEI
Reikia

MOLDERIŲ IR MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Dirbant Prie Aluminum ir Varo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis — Viršlaikis

Atsišaukite j —

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 WEST DIVISION STREET

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

Girtuoklis už degtinę ati
duoda : pinigus smuklinin
kui, sveikatą ligai, o sielą 
velniui.

Kaip tu elgiesi su savo se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai- 

i kai.

I
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Apie Lietuvos okupacijas
“Current News on the Lithuanian Situation”, Lietu

vos Pasiuntinybės leidžiamo biuletenio No. 6-tas duoda 
daug įdomios ir vertingos medžiagos iš okupuotos Lie
tuvos gyvenimo. Atpasakojama bolševikų okupacija 
1940 m. ir vienerių metų Lietuvos žmonių vargai. Smulk
meniškai aprašoma Lietuvos kančios prie nacių oku
pacijos.
PRIMENA MOLOTOVO KALBĄ

Rašant apie Lietuvos santykius su Sovietų Rusija, 
biuletenyje cituojama Sovietų užsienių reikalų komi
saro Molotovo kalba, pasakyta 1939 m. spalių mėn. 31 
d. Toj kalboj Molotovas plačiai nušvietė, kokie yra san
tykiai tarp Sovietų. Rusijos ir Baltijos valstybių. Anot 
Molotovo, tie santykiai yra paremti taikos sutartimis 
1920 m. Remiantis tomis sutartimis, Estija, Latvija 
ir Lietuva tapo nepriklausomomis valstybėmis ir nuo 
to laiko Sovietų Rusija palaikė su jomis draugingus 
santykius. Kad savo kalbą padaryti dar stipresne ir 
labiau įtikinančia, Molotovas pasigyrė, kad tarp So
vietų ir caristinės politikos yra didelis skirtumas. Ca- 
ristinė Rusija ‘‘brutaliai prispaudė mažąsias tautas, 
atsisakė joms duoti bet kokią progą nepriklausomam 
tautiniam ir politiniam gyvenimui ir joms paliko skau
džiausius atsiminimus.'’
SUTARČIŲ VERTINIMAS

Toliau Molotovas savo kalboje giliai vertino nepuo
limo sutartis, pasirašytas tarp Maskvos ir Baltijos val
stybių. Jei bet kuri iš tą sutartį pasirašiusių valstybių 
būtų užpulta, bendromis jėgomis ginsis. Toliau Molo
tovas stipriai pabrėžė, kad tos sutartys aiškiai gerbia 
pasirašiusiųjų valstybių politinę, socialinę ir ekonomi
nę struktūrą. Sovietų Rusija stovinti už griežčiausią 
sutarčių pildymą ir esąs gryniausias nonsensas manyti, 
kad Sovietai turi tikslą Baltijos kraštus sovietizuoti.

Taip kalbėjo Molotovas 1939 m. spalių mėn. 31 d.
PIRMOJI OKUPACIJA

Tačiau 1940 m. birželio 15 d. tas pats Molotovas sa
vo gražius žodžius į dulkes sumalė. Baltijos valstybės 
susilaukė iš Maskvos griežto ultimatumo, ginkluoto už
puolimo, likvidavimo nepriklausomybės, visiško sugrio
vimo politinės, socialinės ir ekonominės struktūros ir, 
pagaliau, susovietinimo.

Biuleteny plačiai pasakojama apie bolševikiškuosius 
“rinkimus’’ ir apie apgaulingąjį Baltijos valstybių 
‘•prijungimą” prie Rusijos.

Būtų gera ir naudinga šį biuletenį išsiuntinėti vi
siems lietuviškiems komunistams. Jį pasiskaičius, gal 
ne vienam iš jų atsidarytų akys. Jie pamatytų kokias 
melagystes jiems skelbia komunistiškieji šlamštai.
ANTROJI OKUPACIJA

Apie antrąją (vokiečių) okupaciją Lietuvos Pasiun
tinybės biuletenis dar daugiau ir plačiau rašo.

Naujieji okupantai Lietuvos vardą visai panaikino. 
Ją prijungė prie vieneto, kurį pavadino Ostlandu. Jie 
pasielgė panašiai, kaip ir caristinė Rusija, kuri Bal
tijos kraštus vadino “Sievero-Zapadnyj Kraj’’. Tuoj 
įvesta nacių “naujoji tvarka”. Panaikinta visokis lie
tuvių tautinis sąjūdis. Religinis ir kultūrinis gyveni
mas persekiojamas. Vyrų ir darbininkų mobilizacija 
gyventojuose iššaukė didelį pasipriešinimą. Biuletenis 
paduoda ir vėliausių žinių, kurk>3 mūsų spaudoj jau 
buvo įdėtos, apie uždarymą Lietuvos universiteto, nai
kinimą lietuviškų knygų, dainų etc., apie skaudžią eko
nominę padėtį, krašto kolonizavimą ir visokį naiki
nimą

Šiame biuletenio numery medžiagos, kaip jau min> 
jcmj yra daug ir vertingos. Ja būtu naudinga išleisti į 

atskiras knygeles, nes biuletenis permažą žmonių skai
čių tepasiekia.

Šia proga norime pastebėti, kad biuletenis per vėlai 
ateina, todėl dažnai jo turinys pasidaro nebe tiek ak
tualus. Gal būtų tiksliau jį leisti mažesnį, bet dažniau.

Pacifiko ir rusu karo frontai
Buvo nemažai spėliojimų, kad šią vasarą japonai ga

li pulti Sovietų Rusiją.
Gal būt Hitleris dėl to ir išdrįso pradėti savo tre

čiąją ofensyvą Rytų karo fronte, nes manė, kad japo
nai puls Sibirą.

Bet čia susilaukė netikėtumų. Jungtinių Valstybių 
armija, laivynas ir oro jėgos pradėjo ofensyvą Paci
fike, smarkiai ir efektingai smogiant japonams. Ame
rikiečių ofensyvą eina tiek sėkmingai, kad ne tik ati
mama iš priešų svarbių strateginių pozicijų, bet dau
žomi jų lėktuvai, skandinami laivai. Tai yra smūgiai, 
kurių japonai negali pakelti ir nepajėgs tų visų nuos
tolių papildyti.

Amerikiečių ofensyvą Pacifike, aišku, sulaiko ji po
nus nuo jų seniai planuojamų žygių į Rusiją.

Ofensyvą Pacifike Europos Rytų karo frontai yra 
nemažiau naudinga ir reikšminga, kiek ir pati sąjun
gininkų invazija į Europą. Ji, k’ip minėjom, sulaiko 
japonus nuo pagundos pulti Sibirą.

Tad, Hitleris, pradėjęs savo “mirties maršą’’ į Ry
tus, geltonojo siaubo pagalbos iš Azijos nesusilauks 
ir, dėl to, daug greičiau numaršuos į... negarbingą pra
laimėjimą, į savo ir nacių pražūtį.

Graži tradicija
Tėvų Marijonų Bendradarbių arba rėmėjų draugija 

įvedė gražią tradiciją — kiekvieną vasarą aplankyti 
Hinsdale, III., esančias Tėvų Marijonų įstaigas. Ta pro
ga suorganizuoja pikniką ir jį pamargina visokiomis 
įvairenybėmis. Šiemetinis tradicinis išvažiavimas į Ma
rijos Kalnelius vykdomas rytoj.

Tokiu vardu Amerikos TT. 
Marijonų vadovybė išieido 
knygą, kurioj aprašoma kun. 
dr. Jono Navicko, Mariana- 
pciio kolegijos steigėjo, il
gamečio rektoriaus ir ket
virtojo Amerikos Marijonų 
provincijolo gyvenimas ir 
darbai.

•

Knyga labai vykusiai kun. 
dr. K. Urbonavičiaus sure
daguota. Jojo randame ži
nių ne tik apie didįjį lietuvį 
a. a. kun. Navicką, bet taip 
jau apie jo įsteigtą Maria- 
napolio kolegiją ir apie Tė
vų Marijonų 30 metų veikią 
Amerikoje.

Leidinys gausiai iliustruo
tas. Jis bus duodamas kun. 
Jono Navicko vardo fondo 
nariams bei rėmėjams kai
po dovanėlė.

•
Stalinas, padidėjus .mū

šiams tarp rusų ir vokie
čių, atnaujinsiąs reikalavi
mą tuoj pradėti “antrąjį 
frontą” prieš vokiečius Eu
ropoje.

Hinsdelis lietuvių gyvenime turi ypatingos reikšmės. 
Čia nupirktas gražus ūkis, pastatytas vienuolijos na
mas, kuriame gavo pradžią Lietuvių Kolegija, kuri bu
vo perkelta į Thompson, Conn., ir kuri dabar vadinasi 
Marianapolio Kolegija. Vėliau pristatyta daugiau pa
talpų, puiki koplyčia ir įsteigta kunigų seminarija, ku
ri gražiai ir sėkmingai veikia. Yra daviniu manyti, 
kad šiai seminarijai teks suvaidinti svarbų ‘ vaidmenį 
ne tik Tėvų Marijonų vienuolijos gyvenime, bet ir vi
sos lietuvių tautos gyvenime. Reikia neužmiršti, kad 
Lietuvoj okupantai uždarė visas kunigų seminarijas. 
Karui pasibaigus, ten truks kunigų. Tad. vienintelei 
šiandien lietuvių seminarijai pasauly — Marijonų Se
minarijai (Hinsdale) reiks bent dalį tą kunigų trūku
mą papildyti. m - < f

Todėl, Marijonų Bendradarbiai, rengdami įvairias 
pramogas vienuolijai paremti, tuo pačiu paremia ir 
tą misiją, kurią Hinsdale seminarijai bus skirta atlikti.

Tam tikslui jis pasišau
kęs Maskvon savo ambasa
dorių Londone Maiskį. Ka
dangi dabar Maskvoje yra 
ir Litvinovas, Rusijos am
basadorius Vašingtone, to
dėl bus daromi bendri pa
sitarimai ir duodamos ins
trukcijos dary.i stiprų spau
dimą Londone ir Vašingto
ne dėl vadinamojo antrojo 
fronto.

o
Maskvos reikalavimai vis 

tik yra. keisti.
Ir amerikiečiai ir anglai, 

nugalėję ašį Afrikoj, stip
riai bombarduodami Vokie-

Sunkumai Lenkijos vyriausybėj
Tragingoji Lenkijos premiero gen. Sikorskio mirtis 

geroką kylį įvaro į lenkų sąjūdį. Atrodo, kad nelengva 
bus užpildyti velionies Sikorskio vietą’, nes nelengva 
surasti žmogų, kurs galėtų patenkinti tarp savęs gana 
aštriai kovojančias lenkų grupes. Ne visas grupes pa
tenkindavo ir gen. Sikorskis, bet vis tik didelė daugu
ma nusilenkdavo jo autoritetui. Nuo dabar didesnę 
atsakomybę teks nešti pačiam prezidentui Raczkewi- 
cz'iui (kai kurie sako, kad jis yra lietuvis), kuris lig- 
šiol mažai tefiguruodavo.

tiją ir Italiją, atakuodami 
Japoniją ir sulaikydami ją 
nuo puolimo Sibiran, tuo 
pačiu labai daug gelbsti ir 
Rusijai.

Kai ateis laikas, bus pra
dėta invazija Europon ir 
savaime “antrasis frontas” 
atsidarys.

Tai įvyks ir be Maskvos 
reikalavimų arba patarimų.

SPAUDOS APŽVALGA |
k -...... —
Pritaria konferencijai

Paskelbus, kad Amerikos Lietuvių Taryba šaukia 
Amerikos Lietuvių Konferenciją Pittsburgh* Pa., rug
sėjo 2 ir 3 dienomis, kai kurie laikraščiai jau spėjo 
dėl jos pzsisakyti. “N. G-nė” tarp kitko pašo:

“Dėlto Amerikos lietuviai ir turi pakelti savo vie
ningą balsą ir garsiai pasakyti pasauliui, kad lietu
vių tauta laukia iš šio karo laisvės, o ne naujos bet 
kokio plauko totalitarininkų vergijos.

“Iki nutarimo šaukti lietuviškos išeivijos konfe
renciją buvo girdėti visokių nuomonių dėl tokios 
konferencijos naudingumo, dėl jos vietos ir laiko. 
Dabar, priėmus nutarimą, visų lietuviškų kolonijų 
veikėjų pareiga yra padaryti Pittsburgho konferen
ciją sėkmingą. Sėkmingą rimtais nutarimais; sėkmin
gą rimtumu ir įspūdingumu. Už to darbo turime im
tis visi ir bendromis pastangomis turime siekti, kad 
Pittsburgho konferencija būtų visos mūsų išeivijos 
balsas, kad ji išreikštų pavergtos lietuvių tautos 
troškimus ir prisidėtų prie teisingos ir pastovios tai
kos įgyvendinimo.”

(Iš ••Draugo" 1918 me
tų liepos 10 d.)

Bemėsinčs savaitės Vo-
Jde> i„o j - Vokic’.ijoj mais
to padėtis kritiška. Visame 
krašte pravesta parėdymas, 
kad per vieną.savaitę į mė
nesį žmonėms bus draudžia
ma valgyti mėsą.

•

Laukiama vokiečių oien- 
syvos... Vakarų fronte tuo 
tarpu ramu. Tasai ramumas 
reiškia, kad netrukus vokie
čiai smarkiai puls talkinin
kų pozicijas. Bet talkinin
kai yra gerai prisirengę 
priešą pasitikti.

LIETUVOS ŽMONIŲ KANČIOS
PROTESTAS PRIEŠ 
OKUPANTŲ ŽIAURUMUS

Čia mes paduodame tik 
dalelę tų žiaurių metodų, 
kuriuos praktikuoja vokie- 
čiai. Lietuviai neturi jokių 
savo įstaigų, nei institucijų 
ar organizacijų, kurios galė
tų užsistoti už tuos nelai
mingus arba jiems padėti. 
Todėl keli autoritetingi vy
rai, matydami savo žmonių 
vargą, išdrįso išdėstyti vi
sus tuos faktus ir prašė 
okupantų vokiečių sustabdy
ti kolonizaciją ir dėlto vyk- 
dinimo būdo susidariusį cha
osą, kuris veda prie kata
strofos. Vokiečiai nenori 
prisipažinti prie kolonizaci
jos vykdymo, kaiba apie re
patriantų sugrąžinimą, bet 
tas aiškiai matosi iš prakti
kos ir iš pačių autoritetų iš
sireiškimų. Taip “Deutsche 
Arbeit”, svarstydamas vo
kiečių kolonizacijos proble
mas, prideda SS-Reichsfueh- 
rerio žodį: “Mes nevartosi
me senų metodų kolonizavi
mui — tai yra primetant vo
kiečių kalbą bei įstatymus 
vietos gyventojams; bet pa- 
sirūpinsim naujas teritori
jas apgyvendinti grynais 
vokiečiais, turinčiais savyje 
tikrą germanišką kraują.” 
Oficialus organas SS—“Das 
Schwarze Korps” 1941 na. 
Nr. 34 straipsnyje “Germa
nizacija” pasisako: “Iš už
kariautų tautų vokiečiams 
jokios naudos nėra. Geriau
sia jas stumti kuo toliau į 
rytus.” Kitas aukštas parei
gūnas Backe. kalbėdamas 
vienam susirinkime, tuo rei
kalu Išsireiškė sekančiai: 
“Erdvės klausimas mūsų tė
vynėje dėka mūsų Wehr- 
machto yra išrištas Vokie
čių valstietis stovi prieš di
delę užduotį — apgyvendin
ti naujas teritorijas ir lai
mėti jas germanizacijai.” 
Tie visi oficialių asmenų pa
sisakymai aiškiai parodo 
mums, kad Lietuvoje turima 
reikalo ne su repatriantų ap
gyvendinimu, bet su planin
gu kolonizavimu. Tą patvir
tina ir kitas faktas, kad vo
kiečiai iš viso neleidžia grįž
ti Lietuvon nei tiems 35,000 
legaliai išsigelbėjusių lietu
vių, nei tems keliems tūks
tančiams Vokietijoje pasi
slėpusių nuo pirmojo oku
panto teroro. Tokiu būdu 
vokiečiai pagavo juos į spąs
tus — jų žemes ir turtus pa
ėmė savo kolonizacijos nau
dai. Tačiau vokiečių kontro
liuojamoje spaudoje ir atsa- 
komingų valdininkų pasisa
kymuose stengiasi atvaiz

duoti esą lietuviai patys 
verčia ūkininkus keisti gy
venimo vietas. Tuo tarpu 
lietuvių buvę valstybės vy
rai aiškiai pasakė vokie
čiams, kad jie yra prieš to
kias priemone^, nežiūrint ar 
tas liečia lietuvius, lenkus 
ar Lietuvos žydus.
NACIAI KRAŠTĄ 
APIPLĖŠIA, NUGYVENA

Lietuviai iš senų senovės 
buvo žemės ūkio kraštas. 
Lietuvis myli savo žemę, tad 
atplėšimas nuo jos reiškia 
jam moralinę mirtį. Pirmie
ji okupantai tai žinodami, 
nedrįso bent pradžioje visiš
kai atimti žemę, palikdami 
ją betgi ūkininkams nuolati
niam vartojimui, šiandien 
tačiau mes matome kitokį 
vaizdą. Ūkininkai yra išva
romi iš savo ūkių, kurie be 
jokio teisinio pagrindo su 
gyvu ir negyvu inventorium 
yra perduodami sugrįžu- 
siems vokiečių repatrian
tams ir naujiems kolonis
tams.

Vokiečiai vaduojasi aukš
čiau minėtu protokolu ir 
taip iki šiol negirdėtomis, 
esą kur tai paskelbtomis, 
instrukcijomis, ap.e kurias 
nieks nieko nežino. Jeigu ir 
būtų paskelbtos, tos instruk
cijos negalėtų duoti teisinio 
pamato' toms žiaurioms ope
racijoms.

Jau du metai, kaip vokie
čiai perėmė Lietuvos ekono
minį gyvenimą į savo ran
kas. Deja, per tą visą laiką 
nieko nebuvo padaryta su
teikti, kad ir mažiausių, vil
čių Lietuvos ūkininkams^ 
kas sudarytų elementarines 
sąlygas produktyviam dar
bui. Atvirkščiai, vokiečių 
vyriausybė palaiko chaosą, 
sukurtą pirmojo okupanto. 
Tokiu būdu lietuvis ūkinin
kas baimingai laukia ryto
jaus.

Lietuvių atitinkamos in
stitucijos (deja, tiktai buvu
sios) pakartotinai iškėlė vo
kiečių Verwaltungui lietu
vių ekonominio gyvenimo 
neigia mus pasireiškimus, 
prašydamos pagerinimo. Ta
čiau nieks jų nepaisė. Tokiu 
būdu pala.psniui lietuvių 
ekonominis gyvenimas smar
kiu tempu smunka, produk
cija mažėja, gyvasis ir ne
gyvasis inventorius nyksta.

Buvę valstybės vyrai krei
pėsi į vokiečių vyriausybę, 
prašydami sustabdyti Lietu
vos kolonizaciją ir grąžinti 
nuosavybes išmestiems iš jų 
ūkininkams, neatsižvelgiant 
į jų tautybę. —J. K-s.

Kelias į Marijos Kalnelius traukiniu
Sekmadieni, liepos 11 d. Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Draugijos išvažiavimas Marijos Kalneliuose, kurie šiuo 
metu ypatingai labai gražiai atrodo.

Traukiniais į Marijos Kalnelius, Hinsdale, III., galima 
nuvažiuoti Burlington R. R. Patogiausia stotis — prie S. 
VVestern Avė. ir 18th St. Iš Chicago pro tą stotĮ trauki
niai eina šiomis valandomis: 9:45, 11:30 ir 12:34. Iš Hins
dale grįžta į Chicago šiomis valandomis (popiet): 4:28, 
5:55, 6:58 ir 7:42.

Minėtomis valandomis stotyje bus vadai, kurie vado
vaus ekskursantams. Bilietai į abi puses (round trip) 50 
centų.
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ŠALIS GIMTINE
Šalis gimtinė, kiek atminimų
Esi palikus širdyje mano,
Kur mažas būdam s drugelius gaudžiau 
Tenai, pakluonėj prie tėvo namo.

Ten vyšnių sodai žiedais kaišyti, 
Prie savęs traukė jaunutę širdį, 
Be harmoningų giesmių paukštelių 
Jau rodos nieko daugiau negirdi.

l r»

Po švieti pasidairius Spicpirvirvio dumkos
Amerike dabar vedama Aną dien “Drauge” skai- 

ablava ant slapukų, kurie čia.u, kad labai mažai gyvu- 
yra pasislėpę nuo karo. To- lių moka spalvas skirti. Sa- 
kie tipai yra lygūs neprie- ko, tik monkė sugeba spal- 
teliui, šnipams krašto išnau
dotojai, kurių vieta turi bū
ti kalėjimuose ir koncentra
cijos kempėse. Anam kare 
tokie slapukai buvo vadina
mi slakeriais.

Dviejų frontų balšavikų 
generolas Andriulis savo ga- va. 
zietoj išfigeriavo, kad lietu- • 
vių nebalšavikų laikraščiai 
neturi “gyvavimui jokio pa
siteisinimo”, ir “po karui 
jiems visai nebus vietos.”

Girdite? O baisavikai iš 
visos savo pūslės šaukia, 
kad šis karas vedamas už 
žmonijos laisvę. Kas ne fo- 
nėms ims šį balšaviko grąsi-
nimą, turi trokšti, kad šis „......................Ai v -i • -Kokie grinonai tie lietu-karas kuoilgiausiHr -tęstųsi^. , . . , . . _. . . _ viski bolševikai! Štai, su-kad kai kurie turėtų laisves 
nors laikraščius leisti.

I

I

vas skirti. Išeitų lyg monkė 
būtų sugabesnė už lietuviš
kus bolševikus, kurie iš Lie
tuvos vėliavos trijų spalvų 
sugeba tik raudonąją spal 
vą atskirti ir visiems pasa
koja, būk ši esanti vienin
telė Lietuvos vėliavos spal-

Jurgis Pus-Amerikonis sa 
ko:

“ Ruskių gazietoj skaičiau, 
kad New Yorko “Daily 
Worker” kasdien procevo- 
damas išgręžia $120,000 sky 
lę ir prašo lietuvaujančių 
tavorščių, kad padėtų jam 
tą skylę užlopyti”.

Jonas: Parduodamas man 
savo šunį sakei, kad jis yra 
labai geras dėl vagių. Va-i 
kar vagys išvogė visą mano j 
namą ir šuo nei sykio ne- 1 
vamptelėjo.

Petras: Na, ar aš 
kiau, kad jis geras dėl 
gių. Pats įsitikinai.

nesa
va-

Tupi katė ant tvoros, 
Jos akelės mirga, 
Žiuri, kas ten po darželį 
Skraido, sukas, virba.

Petronėlė tupu, tūpt 
Gėlių žiedus skina, 

Rūtą, mėtą ir leliją
Į vainiką pina. 

Tupi katė ant tvoros 
Uodegaitę kraipo, 
Žiūri, kas ten po darželį 
Petronėlę lanko.

Gi Jonukas tupu, tūpt 
Po darželį švaistos. 
Petronėlės vainikėlį 
Jis pavogti taisos.

Pakalnėm’s upė vingiuotai rangos, 
Saule nušvitęs jos žiba takas, 
Žilvičių krūmai krantan įaugę

Vėjeliui pučiant viršūnėm s plakas.
•

Ant stogo gandras dantis kalena, 
Šakutėm’s medžių dabina sienas, 
Suradęs džiaugias pernykštį namą. 
Kur saugiai augtų vaikas kiekvienas.

Ir piemenėlis išginęs bandą, 
Saldutei šildant linksmai raliuoja.
Išsukęs dūdą iš medžio tošės 
Linksmai dainelę švilpdam’s dainuoja.

Lankose žydi vandens lelijos, 
Iš ryto rasos joms veidus prausia. 
Parlėkus pempė pabaliais skraido 
Ar “gyvi”? esat nuolat vis klausia.

rr 
r “ 

rašo viena lietuvė 
iš Sibiro

(LKFSB) Šiomis dier.o- 
' mis vienas iš Lietuvos at
vykęs kunigas gavo iš Si
biro laišką. Jame viena lie
tuvė, kuri su dviemis sūnu- 

1 mis yra ištremta į Sibirą. 
I prašo surasti Bernardą Vaic 
kų. Laiške ji sakosi rašiusi 
jam laišką adresu: “USA. 
Chicago. Racine. Pillips. 
2001 Bernard V aitzkus”, 
bet laiškas grįžo atgal. Ji 
prašo praneš.i, kad jie visi 
gyvi ir sveiki, gyvena Nari- 
me. Laiškas rešytas rusiš-Į 
kai. Įdomu, kad laiškas, ku
ris praėjo ir bolševikų cen
zūrą, pradedamas žodžiais: 
“Graždanin Sviaščenik”, kas 
lietuviškai reikštų: “ Pilieti. 
Kunige”... Laiškas buvo siųs 
tas registruotas.

Bern. Vaičkus prašomas 
kreiptis į “Draugo” redak
ciją, kur gaus smulkesnių 
informacijų.

Pilieti,
f

i
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DANGIŠKASIS DVARAS

ARBA
ŠV. LIUITGARDOS MALDA

Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge
lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite 
užsakymus sekančiu adresu:

/ /

kitos

Kny 
visai 
save

LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
__

I

DIRBTUVES

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

Šalis gimtinė, kiek atminimų 
Esi palikus širdyje mano.
Ten esu gimęs, jaunystę leidęs 
Ramioj pastogėj tėvučių mano. 
5-IV-39 Žilvitis

4

rengė “Tribute to Russia” 
savaitę, nieko nežinodami a- 
pie garsiausi Amerikoje po-
saįį; \ ! 4. Lietuvos Sahara

‘‘Millions for defense, būt
not one

Škotijos lietuvių 
jaunimas sudarė 
centralinį komitetą

(LKFSB) Netaip seniai 
lietuvių jaunimas Škotijoje 
sudarė savo centralinį ko
mitetą ir podavė Tarptau
tinei Jaunimo Tarybai Bri- 

' tanijoje pareiškimą, kad lie- 
tuvių jaunimo atstovus pri
imtų lygiomis teisėmis su 
kitų tautų į minėtąją orga
nizaciją. Lietuvių j aunimo 

j atstovais buvo pasiūlyta: 
M. Bajorynas, S. Prz-pvole- 

I nytė, J. Liūdžius, K. Valai- 
I tis ir M. Kalinauskaitė. Iki 
gegužės mėn. pabaigos dar 
nebuvo gautas atsakymas.

t

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
G V A RANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

SEPTYNI LIETUVOS STEBUKLAI
i vieta, gal visos lietuvių 
minės lopšys.
5. Juodkrantės briedžiai

Tame pat krašte nuo Sa- 
haros per 25 kilometrus į 
šiaurę yra žemumos, apau
gusios alksnių ir kitokių la
puotų medžių miškais ir krū 
mais. Nuo jų juostos kran
tas visuomet buvo juodas iš 

J tolo, dėl to ši vieta vadina
ma “Juodkrante”. Juodkran 
tės miškuose yra pasilikusių 
gražių gyvulių “briedžių” 
(rusiškai “los”, vokiškai 
“Elch”), Tai yra arklio dy
džio ir stiprumo gyvulys,

'plačiais šakotais ragais. Tų 
■gyvulių čia yra apie 80. Jie 
saugojami miškų valdybų. 
Žiemai jiems parengiama 
kupetų šieno, kad turėtų 
kuo maitintis, kai pašala ir 
pasninga. Šie gyvuliai pap
rastai yra nebailūs ir žmo
nes, ypač važ.uotu3, visai ar 
ti prisileidžia. Kai jie poruo 
jasi, pasidaro labai pikti ir 
tuomet puola
daiktus, kurie tik jiems po 
kojų pasimaišo. Jie tuomet - viduryje pristatyta daugy- 
labiausia mėgsta mušti pry- 
šakine koja, nuo kurios 
smūgio krinta ir arklys.
6. Punktas

(Pabaidai gi-

Lig šiol pasaulyje tebuvo 
žinoma viena Sabara. Tai 
didele Afiikos dykuma. Da
bar jau žinomos dvi Saha- 
ros, todėl, kad kita yra Lie
tuvoje, kurios lietuviai il
gai nežinojo. Lietuvos Saha
ra • yra labai įdomioje 
siauroje žemės juostoje, ku 
ri eina nuo Klaipėdos iki 

Į Kranto netoli Karaliaučius. 
Tos juostos plotis nuo pusės 
iki keturių kilometrų. Iš vie 
nos pusės tą juostą plauna 
saldieji Kuršių Manų, arba 
Nemuno įlankos vandenys, o 
iiš kitos pusės rūsčiai ska
lauja sūrieji pačios žilosios 
močiutės Baltijos bangos. 
Platesnėje tos juostos vadi
namos vietos gyventojų ‘ ‘Ko 
pomis”, vietoje ap.e 90 kilo
metrų nuo Klaipėdos yra

Kas jaunystėj girtuokliau nedidelis žvejų gyvenamas 
_________________________ ja, tai senatvėj elgetauja. 
AUKOKIT SAVO KRAUJĄ J Girtuoklis ir purvuose sal-

RAUD. KRYŽIUI! 1 džiai išmiega.

cent for tribute!”

gazieta rašo, kad 
Amerike mūviu

i
Viena 

žinomas 
juokdarys Čalis visai nupuo- 

:lė morališkai...I
Nėra dyvų. Pastaruoju 

laiku tasai Čalis labai 
ravosi su balševikais, 
“kongresus” važinėjo, 

įčius sakė...

sėb- 
i jų 
spy-

Kaip tai senovėje būta
Verona, Pa. Pas Juozą Pet 

kūną buvo krikštynos. Sta
las buvo apkrautas visokiais 
valgiais ir be lašo svaigi
nančio gėrimo. Apie tuzinas 
svečių kuo gražiausiai pasi
linksmino. (“Ž.” 1919).

i 
I

PRANEŠIMAS
*

Pranešama, kad tik ką išėjusi, iš spaudos įdo
mi knyga —

"KUN. J. NAVICKAS
JO GYVENIMO IK ASMENS BRI O2A1”

yra skiriama tiems, kurie įsirašo į a. a. kun. J. Na
vicko Fondą Nariais arba bent Rėmėjais.

★

NARIAIS yra skaitomi tie asmens, kurie auko
ja Fondui bent $100.00. Kas aukoja mažiau (bet ne 
mažiau $5.00) yra Fondo RĖMĖJAS.

★

Kas norėtų įsirašyti į -kun. J. Navicko vardo 
Fondą, tesikreipia šiuo adresu:

REV. C. RĖKLAITIS, M. I. C. 
Marian Hills Seminary, 

Hinsdale, Illinois

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
;♦*

iiiuž $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

Puntuką yra sugalvoję viso
kių nepaprastų pasakų — 
padavimų. Pavyzdžiui, kad 
jį nešęs velnias Anykščių 
bažnyčiai sumušti. Moksli
ninkai aiškina, kad šis ak
muo buvęs atneštas į Lietu
vą ledometyje, kai ledų kal
nai, laužydami uolas pake
liui, slinko iš šiaurės Euro
pos į pietus.
7. Kry žių kalnas

f

1.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK LŽ $5.00

Katalikų Tikyba I tomas. Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą. 
Parašė Vysk. P. Būdys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ...............................................

Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būdys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina .......................................................

Milijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina .............................................................................

Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą. 
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ................ ......

Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis. M. I. C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina ............................................................... .............

29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi, su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms. 
Kaina ............. ............ ..................................................

Karalienės Prižadas. Marj- T. VZaggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ....................................................................

Išpažinties Paslaptis. J. Špilmann’as. Vertė B. Kasai- 
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 

9. Švenė. Jėzaus širdies lntronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D„ M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Svč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina .......................................

2.
$1.00

t

Šalia Joniškio — Šiaulių 
plento apie 10 kilometrų nuo 
Šiaulių yra p.liakalnis su la 
bai įdubusiu viduriu. Šiame

$3.00
3.Nidos miestelis, labai ma

loni vieta vasaroti. Tuoj į 
pietų vakarus nuo to mies
tuko yra aukšti smėlio kai 
nai “Nidos Kopos”. Tai ir 
yra Lietuvos Sahara. Ji 

' yra iš baltutėlio smulkaus 
smėlio supustyta. Kilus 
mažiausiam vėjeliui, ties ta 
Sahara pažemėj pasirodo 
lyg koks rūke.is. Tai lekia 
smulkus smėlis — “dide
lis keliaunimnkas”, anot 
vietos žvejų posakio. Tas 
smėlis keliauja iš vietos į 
vietą nuo neatmenamų lai- 

! kų ir yra užpustęs nemaža 
kapų, miške'ių ir net kai
mų, žymiausią tarp tų Kar 
vaičių kaimą. Saulėtomis 
vasaros dienomis šioje Lie
tuvos Saharoje nepaprastai 
gražu. Nuo kopų viršūnių

Į
vienoje pusėje matai neap
rėpiamą mėlyną Gintaro Jū
rą, o kitoje — šviesą ramią 
Kuršmarę, su snaudžian
čiais už jos miškais, kur 
yra Rusnė, labai senoviška

I

4>

visus gyvus I

Netoli Anykščių miestuko 
ir upės šventosios prie kelio 
į Kurklius yra Lietuvos ak
menų karalius “Puntukas”. 
Ant jo gali sul pti vienu kar 
tu apie 30 žmonių. Jis susi
deda iš tokio pat rausvojo 
granito, taip ir Suomijos 
kalnai. Kalnų šalyse toks 
Puntukas būtų vadinamas 
tik “akmeniuku”, palyginus 
su esamomis ten kalnų uolo
mis, bet Lietuvoje jis laiko
mas didele retenybe, nes 
ten akmenų beveik nėra. 
Nuostabus taip pat daiktas, 
kad apie Puntuką kitų akme 
nų beveik nėra ir dėl to jis 
atrodo lyg būtų atsitiktinai 
į čia atneštas, žmonės apie

bė kryžių. Jie taip arti vie
nas kito, kad sudaro lyg ko
kį kryžių mišką. Kam čia 
tiek tų kryžių? Vieni sako, 
kad čia seni kapai ir pir
miau čia dainai vaidinęsi, 
dėl to stato kryžius, kad ne 
sivaidintų. Kiti sako, kad 
čia kryžiai statomi visų nu
skriaustųjų su maldomis, 
kad Dievas skriaudėjams at 
keršytų. O kai kurie Lietu
vos praeities tyrinėtojai sa
ko, kad šioje vietoje 1236 
metais įvykęs garsus mūšis 
su kryžiočiais.

K;

4

4.

5.

6.

K.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS" -
2334 S. Oakley Avė.,

$1.5*

$1.00

$1.00

$1.00

50c

75c

35c

i

Chicago, III. 
sši
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TI33N0IS
tB šeštadienis, liepos X0, 1943

—RENGIAMAS—

SEKMAD., LIEPOS (JULY) II d., 1943

MARIJOS KALNELIUOSE
HINSDALE, ILLINOIS

PIKNIKO KOMITETAS
(Marijos Kalneliai randasi netoli nuo Hinsdale miestelio, apie

18 mylių į vakarus nuo Chicagos — prie puikių kelių.)

DIENOS PROGRAMA: iškilmingos Šventos Mišios su pamokslu 
10 vai., popiet — bus įvairi programa susidedanti iš muzikos, 
kalbų ir žaidimų.

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonij Seminarijos rū
mus, pasigerėti Marijos Kalnelių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė yra kviečiama da 
lyvauti šiame Tėvų Marijonų Bendradarbių metiniame išvažia
vime Liepos (July) 11 d.

Tėvų Marijonų Bendradarbių Metinis Išvažiavimas !ą

fui’

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE. Ruoškimės iškilmėms Šaunios vestuvės Vaičiulaitis tebėra

Iš ARD centro 
susirinkimo

ARD centro susirinkimas 
įvyko liepos 7 d., vienuoly
no patalpose.

Vice pirm. O. Reikauskie- 
nė atidarė susirinkimą, o 
maldą atkalbėjo sesuo M. 
Ignacia.

Apgailestauta, kad nega- j 
Įėjo atsilankyti į susirinki-.; 
mą centro pirm. A. Nausė
dienė, bet rėmėjos atjaučia 
jos širdgėlą ir liūdesį ir siun 
čia suraminimo žodžius 
“Keep your chin up”.

Rašt. V. Galnaitė užregis
travus skyrių atstoves, per
skaitė protokolą, kuris bu
vo priimtas.

Sekė skyrių raportai: 2 
skyr. iš Bridgeport, O. Kaz
lauskaitė pranešė, kad gavo 
amžiną narę Estellą Servilla, 
kuri taipgi dalyvavo susi
rinkime. Visos džiaugiasi pa- 
mačiusios, kad jaunos mer
gaitės ne tik rašosi į rėmė
jas, bet dar ir į amžinas 
nares. Skyrius rengiasi prie 
centro pikniko, liepos 18 d., 
Ryans Woods.

4 skyr. Roseland, čepulio- 
nienė pranešė, kad gavo dvi

Dariaus-Girėno Paminklo 
Statymo Komitetas rengia
si iškilmingai paminėti mū
sų didvyrių žuvimo 10 me
tų sukaktuves šio mėnesio 

prie jiems pastatyto

Brighton Park.
7 d. bažnyčioje ’jvyko jung
tuvės Viktorijos Pasiskevi- 
čiūtės su lietuviu kareiviu 
Leo S. Leone.

I Ta proga rengiama ir patri-

naujas nares ir rengiasi prie
centro pikniko.

5 skyr., 18 kolonijos, V.
Galnaitė pranešė, kad daly
vaus centro piknike, bet ne-! 17 j 
tikra ar turės stalą su už-, paminklo Marąuette Parke, 
kandžiais. 1 —

6 skyr. Brighton Parke, jotinė programa. Be to, pa-
M. Stankiūtė pranešė, I
rengiasi prie centro pikni- vių legijonierių Dariaus-Gi- j nice Liakas, pamergės. Prie 
ko.

8 skyr., Marąuette Park, Bugle Corp, Raudonojo Kry-
V. Trust pranešė, kad taip- žiaus lietuvių vienetai, lie- 
gi rengiasi prie centro pik- tuvių organizacijos, draugi- 
niko.

9 skyr., Cicero, šeputienė 
pranešė, kad visos dalyvaus 
centro piknike, bet stalo su 
užkandžiais neturės, nes per 
toli viską susivežti.

Centro pikniko komisijos 
narė M. Stankiūtė pranešė, 
kad yra parūpintas 
mit”
87 ir Western Avė., liepos
18 d. Vietos — No. 35. Rė
mėjų stalai bus pamarginti 
spalvuotais skėčiais. Darink- 
ta dar viena 
komisijos narė 
nė.

— Liepos Floridoje

Jaunąją pirmiausiai lydė
jo sodalietės: Dale Vaiku- 

„___ i O_____ ___ „, r_ tis ir Eleanor Kisielius. Jas
kad rodavimui pakviestas lietu- sekė Kay Wallunas ir Ber- - - I . ,. , _ „ .

j

(t

kpj

rn

“per-
į Ryans Woods, prie

• rėno postas, posto Drum & altoriaus laukė jaunasis su 
z-— — •- w— pabroliais: Ed. Leone, ku

ris atvyko iš karo stovyklos 
Rockforde, kad dalyvauti i 
brolio vestuvėse, ir A. Wal- 
lunas. Kun. J. Stankevičius. 
Sodalicijos dvasios viadas, 
sugrįžo net iš poilsio vietos, 
kad jaunuosius surišti mo
terystės ryšiu.

Kuomet buvo sumainyti 
žiedai, Sodalicijos medalikas 

didvyrių paminklo, ten pri-1 buv0 nuimUg ir paauko. 
siekime kovoti už Lietuvos jusi gė|es prie sta.
laisvę, kelti jos garbę, kaip tu]os jaunoji, sykiu su So- 
Darius ir Girėnas, pasuko- dalicijos draug5mis. suklau.

jos, klubai. Jei kas negavo 
laišku kvietimo, skaitykite 
šį pranešimą kvietimu ir da
lyvaukite paminėjime orga
nizuotai.

Liepos 17 d. tebūna lie
tuviams pasiryžimo diena. 
Gausingai susirinkime prie

prie pikniko 
S. Rudminie-

link rudeni-

darni net savo brangiausi 
turtą — gyvybę.

Reng. Komitetas

Kalbėta kas
nio pikniko Vytauto parke. 
E. Ogentienė yra paauko
jus gražią rankų darbo stal-

tiesę. Prie to dar bus pri
dėta War Bond ir dar vie
na dovana. Bus pagamintos 
knygelės ir tos dovanos bus 
išleidžiamos per rudeninį 
pikniką. E. A.

pė pasimelsti.
Ypatingą įspūdį darė So- 

dalicijos choras, kuris gie
dojo “Veni Creator”, Schu- 
berto ‘‘Avė Maria” ir “A- 
ve Maris Stella”.

PRANEŠIMAS
♦ ★

“Draugo” leidėjai, Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos Direkto
riai savo metiniame susirinkime, Kovo 12 d., 1943 m. nutarė, kad _ 
metinė dienraščio “Draugo” prenumeratos kaina būtų pakeliama 
iki $7.00 Chicagiečiams, t. y., visiems skaitytojams, kurie gauna 
laikraštį per Chicagos paštą.

“Draugo” prenumeratos Chicagai kaina bus pakeliama tik 
nuo Rugpiūčio 15 d., 1943. Į kitas vietas kaina pasilieka ta pati 
$6.00*)

Esame priversti pakelti kainą iš priežasties kylančių darbo 
ir medžiagų kainų.

Tad, visi Chicagos skaitytojai yra raginami atnaujinti savo 
prenumeratas prieš tą laiką ir tokiu būdu galės sutaupyti po 
vieną dolerį. Galite užsimokėti net už kelius metus iš kalno.

Tai, tokiu būdu naujoji kaina “Draugo” prenumeratos Chi
cagiečiams yra $7.00 už vienus metus ir $4.00 už pusę metų.

Mieli skaitytojai kiek galite greičiau užsimokėkite už prenu
meratas prieš rugpiūčio 15 d., 1943 m.; pasinaudokite dideliu 
su taupymu.

P. P. CINIKAS, M. I. C., 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Draugijos Sekretorius.

♦) Cicero gyventojai yra priskaitomi prie Chicagos, nes reikia 
vartoti pašto ženklelius laikraščio prisiuntimui ir paeina iš Chi
cagos pašto.

ra

karinių 
Jo ad- 
Vaičiu- 
Group.

svetimu batu ir kurios, kaip 1 tarnyboje, tarp jų yra įdė- 
rašo Villard, yra vertos tas paveikslas ir lietuvio, 
džiaugtis nepriklausomybe, j Trečia — R. Clapperio 
lygiai kaip Šveicarija, ar straipsnį, kuriame Jungti- 
Švedija. Kita Vaičiulaičio at- nėms Tautoms primenama 
vairių tautų kareivius USA pareiga ir mažoms tautoms 
siųsta iškarpa vaizduoja į- Į laisvę atnešti.

(LKFSB) Amerikos lietu
vių pamiltas rašytojas Vai
čiulaitis, kurs dabar atlie
ka karinę tarnybą, tebėra 
Miami Beach. Jo sveikata 
gera. Turi nemažai 
pratybų ir pamokų, 
resas dabar: Pvt. A. 
laitis, 911 Training
Flight 110 D, B. T. C. 9, 
Miami Beach, Fla. Turėda
mas laisvesnio laiko A. Vai
čiulaitis seka vietinę spau
dą ir mums atsiuntė porą 
iškarpų iš “The Herald”, į 
Miami laikraščio. Viename 
numeryje komentatorius Os- 
wald Garrison Villard, ra
šydamas apie rusų-lenkų 
santykius, prisimena ir tris 
Baltijos valstybes, kurios 
daug kentėjo būdamos po

K

Didžiausia Lietuviu 
Krautuvė

I

Ine reason why Mi+chell Field savęs 1600 pounds of waste kitcher 
at each month is shown by Private Harry H. Schillberg, who skims fat 
Tom water in which frankfurters have been boiled while Lt. A. J. Covi, 
ness officer, Mrs. R. D. Alium, Civilian Defense Volunteer vvorker and 
4r$. H. E. Friedes, of the Red Cross Motor Corps, look on.

Po bažnyčios pareigų įvy
ko vaišės giminėms ir arti
miems pažįstamiems. Antrą 
dieną, jaunoji pora išvyko 
į Utica, New York, paviešė
ti su jaunojo šeimyna.

Sodalietėms ypatingai liū
dna atsisveikinti su Viktu
tė, nes ji visad buvo veikli 
narė — dramos grupės ve
dėja ir taipgi choro narė.! 
Bet jo3 tiki, kad toji karšta 
meilė, kurią Viktutė rodė 
Marijai, kaipo jos dukrelė, 
ją ir jos pasirinktąjį lydės 

į iki amžiaus galo. DAV
Ii 
) 
g

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
siniu^ daiktus 
už PRIENA- 
M I A U SI AS I 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų. Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. 2iedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

IOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

*

PRANEŠIMAS 1
★

KADANGI beveik kiekviena degtinės dirbtuvė gamina 
alkoholi mūsų valdžiai karo reikalams, taigi mes negalime 
pilnai išpildyti užsakymus mūsų reguliarjnių kostumierių.

TURĖKITE omenyje, kad nuskirta dalis racijonavimo 
liečia ir mus. Kad pagelbėjus karo laimėjime, mes ir turime 
racijonuoti savo degtinės kieki. k,tuomi

TAIGI, malonėkite būti kantrūs su mūsų pardavėjais 
ir pagelbėkite mums mūsų pastangose išdalyti prekes 
tinkamu ir patenkinančiu būdu. ,

★

■9

II

v

Ii> •

2316 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKS- 
CIAII

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

JIE AUKOJA SAVO GYVYBŲ............................
................MES SKOLINKIME SAVO PINIGUS!

PIRKIME DAUGIAU U. S. KARO BONŲ!

INTER-NATIONAL LIQUOR CO.
6246 So. California Avenue

Visi Telefonai: REPUBLIC 1538

------------------------ .. . = 
TN X TA X TA Yra Geriausias I-aikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijoią Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
GeneraI Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

Ii

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto Iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki S:20 valandos popiet

... .......

Split by PDF Splitter



šeštadienis, liepos 10, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS 7
■■■

Budriko radio
—■

AČIŪ VISIEMS 
DARBININKAMS

Liepos 4 d. įvyko “Drau
go” pirmas vasarinis pikni
kas Bergman’s Grove ir bu
vo tikras pasisekimas, nes 
“Draugo” nuoširdūs priete- 
liai atėjo į pagalbą. “Drau
go” administracija dėl to 
yra dėkinga visiems ir vi
soms, kurie taip nuoširdžiai 
prisidėjo prie pikniko pasi
sekimo.

Sekantieji parodė savo 
nuoširdumą: D. Gasparkie- 
nė, M. Masalskienė, *O. Ju 
dikienė, M. Miliauskienė, M. 
Rimkienė, P. Norvainienė, 
Pletienė — visos Aušros 
Vartų parapijos Moterų ir 
Merginų draugijos narės; O. 
Antikauskaitė, J. šaltėnienė, 
Rimšienė, S. Vertelkaitė, E. šventų Draugystės svarbus 
Aleknienė, M. Mikšienė, B. 
Motėj aitytė, Irena Samoly- 
tė, J. Petraitytė, L. Samo- 
lytė, P. Turskienė, J. Ma- 
černienė, E. Zaurienė, 
Paukštis, B. Lapšinskas, 
Trakšelis, M. Petkelis, 
Trakšelis, A. Samolis, 
Pilipavičius, P. Ribickas, 
Povilauskas, S. Budaitis, 
Rėkus, J. Lebežinskas, 
Ramoška, J. Gedvilas, 
Valonis, A. Daugirdas, Pr. 
Vaičekauskas, K. Šatas, A. 
Zalumskis, Lesauskai, S. Ši
dlauskas, J. Jankauskas, J. 
Povilayskas, Ig. Benešiūnas, 
Ig. Kryževičius, A. Radze 
vičius, Pr. ir P. Malakaus 
kai ir kiti. Visi jie: bufete, 
restorane, prie kitų įvairių 
biznių labai šauniai darba
vosi ir dėlto dar sykį vi
siems ačiū.

“Draugo” Adm.

federalinės valdžios apie in- antradienį, liepos 13 d.. 7:30 te kuo skaitlingiausiai su-j popiet. Visi nariai kviečiasi
4* n r* n, n 4 am ~~~ X — X-. - — A. I 1 _— jl H.: — ________ ž ,  • i _ m  . • • > • •

programa
Šį sekmadienį, liepos 

iš didžiulės WCFL radio 
stotieą, 1000 kiį. išgirsite 
gražių lietuviškų liaudies 
dainelių ir taip pat gražių | 
muzikalių kūrinių. Mūsjų žy-.l 
mus tenoras — Jonas 
manas yra pasirengęs 
karnai palinksminti, o 
džiulis radio orkestras
lydės jo dainas. Šias prog- 

Į ramas leidžia Juozo Budri
ko rakandų, radijų ir auk
sinių daiktų krautuvė, 3241 
So. Halsted St., Chicagoje.

11,

Ro- 
tin- 
di- 
pa-

F. 
A 
B. 
A. 
A. 
V.
J. 

A.

come taksus. Todėl nariai valandą, parapijos mažoje 
prašomi skaitlingiau daly- salėj, ant antrų lubų. Narės 
vauti susirinkime. Be to, ku- Į malonėkite atsilankyti, 
rie dar negrąžino pinigų už 
tikietus praeito parengimo, 
prašomi tai padaryti. Rei
kia galutinai baigti rapor- Vargdienių Seserų Gildos 
tą. Rast. K. Skelly susirinkimas įvyks antra-

----------- • dienį, liepos 13 d., Aušros
Bridgeport. — Sekmadie- Vartų parap. mokyklos sa- 

nį, liepos 11 d., išeis trokas lėj 7:30 vai. vak. šiame su- 
į Marijonų ūkį 10:30 vai. sirinkime išgirsite labai svar 
ryto. Norintieji su tuo troku bų dalyką, užtat malonėki-1 mokyklos kambaryje, 2 vai. , 
vykti prašomi užsisakyti. 
vietas Gudų krautuvėje.

Valdyba

važiuoti. Taip pat šis susi- mi laiku susirinkti, nes yra 
rinkimas bus paskutinis svarbių reikalų svarstymui, 
prieš pikniką, kuris įvyks j 
liepos 25 d., West Sidėje. ‘

Valdyba

Valdyba

Kiek stiklelių pilvan, tiek 
[ velnių galvon.

Su kvailu susikalbėsi, su 
girtu niekados.

J

Brightdb Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv. j 
Kazimiero Karalaičio, lai-

i 
kys susirinkimą sekmadie-; 
nį, liepos 11 d. parapijos

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

I
Brighton Park. — ARD 6 ] 

skyr. svarbus susirinkimas ' 
B- įvyks sekmad., liepos 11 d.,;J 

tuoj po paskutiniųjų šv. i 
j Mišių, mokyklos kambaryje. 
Prašomos narės skaitlingai^ 
susirinkti, nes reikia prisi-h 

’ rengti prie ateinančio cent- I 
susirinkimas įvyks sekmad, ro pikniko kuris jyyks lie. 
liepos 11-tą d., 1:00 vai. po-; 18 d Ryans Woods j.K. 
piet. Prašome visų narių da-, _______
lyvauti. Bridgeport. — Dr-stės Šv. į

Rašt., E. W. Mikutis Onos susirinkimas įvyks
‘ t

i
I

PRANEŠIMAS
Cicero, Idinois.

Town of Lake. — Sekma
dienį, liepos 11 d., 9 valan
dą Mišiose šv. šv. Vardo 
draugija ‘'in corpore” eis' 
prie šv. Komunijos, o po 
Mišių šv. parapijos salėje 
bus pusryčiai ir susirinki
mas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Valdyba

ii

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

— »
I

®1

<

MONUMENT CO.

X

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

H

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN:

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
r 4*

[z

ii
I

ITIAPGUTIJ I
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS K 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

tI

LIQIOR

»--<____

Komisija

Lietuviškas 
Žydukas

pikniką liepos 11 d. 
išvažiuos nuo Na vie
name, 4538 S. Wash- 
Ave. lygiai 10 vai.

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainytas 

vardas ir 

ad r esąs

EXTRA! EXTRA!

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Gfand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

NULIUDIMO MAŽEIKA
SSia UTL’ANICA AVK.

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad Ir Ketvirtai vak. 
ii stoties WGES (1390), su Povilu šaitimieru.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

4605-97 SOUTH HEBMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Tri. LAFayette 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Brightonparkiečių
vi a a
žiniai

Į Tėvų Marijonų Bendra
darbių 
trekas 
kienės 
tenaw
ryto. Kas nori važiuoti tro
ku, prašomi įsigyti tikietą 
iš anksto.

PASKOLOS
DAROMOS 

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

Marųuette Park. — ALR 
K Susiviettymo 163 kuopa 
laikys mėnesinį susirinkimą 
liepos 12 d., 8 v. v. parapi
jos patalpose, šiame susi
rinkime bus kalbėtojas

N. KANTEli, sav.

MONARCH
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6054

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

WHFC -1150 kilos. |
SEKMADIENIAIS — nuo 1 * 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

V

Į.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

" lt -

■JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas

fei Firma Virš 50 Metų
Tom Pačios Šeimos

Rankose!

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BL0WN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU 
SUTAUPO Kilty ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ 
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

Materijolais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingos 
Kompanijos. • * *
Cash Nereikia—Priority Nereikia—S Metams Išmokėti. 
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus.
PILNAS PASIRINKIMAS 
BOILERIŲ PATAISYMUI 
WAKE REIKMENŲ.

— Pašaukit 
MALIAVOJANT savo namus 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO
•NO DRIP” ------ "NO yRIP"

$1.90 už GalionM — Specialė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau bl.'oiės nuo šlampančių paipų. drėgmės, tankų, lubų ar oro jt- 
rauktuv.u.—Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

LENGVA UŽDĖTI — NEREIKIA SPECIALIŲ ĮRANKIŲ 
Uždekit su senu galu brušiu ar šluotele.

Dėl Insulaeijos, Pluntbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 55tb and Statė Streets

VISI TELEFONAI . ATLANTIC 4290

jūsų nuosavybę ir Kišenę.
PIPE FITTINGS, VALVES. MALIAVOS, 
DALU.’, TANKŲ, ELEKTROS IR HARD- 

dėl Veltui Apkainaviino —
vartokite UNITEX. ši maliava tai

PERSPNALIZED MEMORIAI.S AT NO ADDHTONAL GOST!
PARTICi 1AK PEOl’LE l’KEI'ER PACHANKIS PKOD.l'CTlONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful" Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Mtmber of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashjngton Blvd. 5919 South Troy Street

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvi!} 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

i-4-

VALANDOJE

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS

1646 WEST 46th STREET

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. M1CH1GAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. BUCHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFORNLA A^’E. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Tetephone YARDS 1419

z '

J
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Vaizdai iš karo lauko

Muzikas Dėdės Šamo kariuomeneje

I

i

išvyko j ka- 
gavo vieną

X

vyzdingi Aušros Vartų pa- 
rapijonai ir nuoširdūs dar-

VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJA - ROSELANDE
Rytoj - Sekmadienį, Liepos-July 11 d., 1943 m.

PAS KUTINf PIKNIKĄ
VYTAUTO DARŽE

Su Didelėmis Dovanomis. Pikniko Dalyviai I .atmes Didelių Dovanų Pinigais. 
Taigi Visiems Aosimoka šiame Mūsų Piknike Dalyvautu Atsiveskite Draugus. 
Visus širdingai Kviečia: KUN. KI.EB. J. PAšKAUSKAS IR ROSELANDIECIAI

I

Bruno Aldonis į Dėdės Ša
mo kariuomenę išvyko 1943 
metais, sausio 14 dieną. Jo 
brolis Sgt. Daniel J. Aldonis 
į kariuomenę išvyko 1941 
metais, liepos 17 dieną. Da
niel Aldonis jau turi seržan
to laipsnį. Bruno Aldonis, 
nors neseniai 

| riuomenę, jau 
I juostelę, 
f

Apie Daniel 
tilpo aprašymas “Drauge

Bruno Aldonis priklausė 
Pvt. f. cl. Bruno Aldonis prie L. Kultūros Ratelio. Jo 

gimė 1922 metais, Chicago- tėvai, Pranciškus ir Domi- 
je. Baigė Kelly high school. celė Aldoniai, gyvena Chi- 
Jis yra muzikas ir groja cagoje, 5741 S. Caliofrnia 
akordijonu. Prieš išvykda- avė. Jie yra “Draugo” nuo
mas į Dėdės Šamo kariuo- latiniai skaitytojai.
menę Bruno dirbo Crane Co. Bruno ir Daniel Aldonis 
ofise. Į gražiai kalba lietuviškai.

Bruno Aldonis
Pvt. f. cZass

Aldonį jau

DVYNUKAI GIMĖ 125 MAILIŲ ATSTUME

“Draugas” Acme photo

Mrs. Leonard Howe, 23 metų, su dukterimi, gimusia 
Kansas City, Mo., po 26 valandų, kai ji buvo pagimdžiusi 
dvynukę mergaitę Warsaw, Mo., 125 mailės pakelyje. Pir
mąjį kūdikį paliko pas gimines Warsaw. Po to Mrs. Howe 
skubėjo į Kansas City ligoninę dėl antrojo gimdymo.

Važiuokime j Marijos Kalnelius

Amerikiečiams belaisviams galima 
siusti knygas ir tabaką

«

Šiom’.s dienomis Jungtinių 
^Valstybių Pašto departa
mentas išleido naujas tai
sykles dėl siuntinių siunti
mo karo belaisviams. Tai
syklės tuojau įsigalioja. Kai 
.kuriems belaisviams dabar 
’jau galima s’.ųsti knygas ir 
tabaką.

Karo belaisviams gyve
nantiems Vokietijoje negali- 

,ma siųsti žydų parašytas 
• arba kitas nacių draudžia
mas knygas. Šiuo laiku ja
ponų belaisvėje esantiems 
visai negalima siųsti jokių 
knygų.

Siunčiant belaisviams ko
kių nors dalykų visai nerei
kia jokių pašto ženklelių. 
Viską apmoka valdžia.

Pagal taisykles galima 
siųsti vien naujas knygas, 
senų nepriima. Knygas turi 
išsiųsti pardavėjai arba pa
tys leidėjai. Siuntinys nega
li būti virš penkių svarų. 
Kas mėnuo galima pasiųsti 
tik v^eną knygų siuntinį. 
Žurnalų ir laikraščių visai 
negalima siųsti. Siunčiamos 
knygos negali liesti techni
kos arba kitus naudingus 
klausimus, kas galėtų prie
šams suteikti informacijų.

Knygų siuntinio viršelyje 
turi būti užrašytas pilnas 
belaisvio antrašas. Po ant
rašo reikia parašyti sekan
čiai : “General License
‘G-PW-2’, via New York, N. 
Y.” Taipogi turi būti pažy-

mėtas siunčiamojo vardas ir 
antrašas ir žodžiai “Pri- 
soner of War” arba “Civil- 
ian Internee”, ir “Postage 
Free”. Visi viršminėti daly
kai turi būt gražiai užrašyti 
vienoje ir toje pačioje siun
tinio pusėje.

Tabaką pasiųsti gali tik 
tabako kompanijos. Ameri
kiečio belaisvio artimiausiai 
giminei bus įteikti du taba
ko ženkleliai.
liūs galima abu 
vienu kartu 
skirtų dienų laikotarpyje.

Šuos ženkle- 
suvartoti 

arba atskirai

Kiekvienas lietuvis, atva
žiavęs į šį pikniką, galės už
miršti visus savo rūpesčius, 
galės pasidžiaugti gražiu lie
tuvybės židiniu.

Širdį patraukiančių lietu
viškų dainų atgarsiai visur 
skambės ir pradžiugins kiek
vieną lietuvį.

Bus valgio, gėrimų ir įvai- 
i rių pasilinksminimų.

Visi džiaugsis atvažiavę į 
gražius, žalius Marijos Kal
nelius. Neapleiskite progos 
smagiai pasilinksminti.

Neužmirškite — visi ke
liai veda į šaunų Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių pikni
ką, Marijos Kalneliuose, 
HinsdaJe, III., sekmadienį, 
liepos 11-tą dieną.

X

Sužeistųjų karei-
-f

vių sąrašas
\------------------------------------------------------------------

Washington> D. C. — Ka
ro departamentas liepos 8 
dieną paskelbė 178 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra 
sužeisti karo lauke. Septyni 
sužeisti yra iš Illinois vals
tybės.

Sėdėdamas ant šešių minu išliko 
gyvas, kai jeep palietė kitą miną

Iš karo fronto vis daug 
įdomių įvykių atskleidžia
ma. Kartais stebuklingu bū
du kareiviai išvengia mir- 
ties karo lauke. Apie tai pa
sakoja vienas chicagietis, 
kuris dabar yra Halloran li
goninėj, netoli Staten Island.

Capt. Henry C. Langille, 
25 metų amžiaus, inžinie
rius, 1100 Wisconsin avė., 
Oak Park, važiavo jeep. Jis 
sėdėjo ant vokiečių šešių 
minų, kurios buvo paimtos 
ir išjungtos. Tos minos bu
vo padėtos užpakalyje jeep 
ir buvo naudojamos sėdėti. 
Kita žemės mina palietė 
jeep. Tai įvyko gegužės 15 
dieną, Maknassy, Tunisijo- 
je. Kada jeep palietė vieną 
miną, kuri buvo žemėje, ta
da liko užmuštas batalijono 
vadas nuo minos skeveldros, 
o seržantas buvo sunkiai su
žeistas. Seržantas sėdėjo 
jeep priešakyje.

Capt. Henry C. Langille 
pareiškė, jog turėjo eksplo-

Į

Gavo pilietybę
Chicago, III. — 

ketvirtadienį 150 asmenų ta
po Jungtin u Amerikos Val
stybių piliečiais.

Vaismedžiai
ran-

J/

Pereitą
Vermont valstybėje 

dasi 55 rūšių sodo vaisme
džių, o Havajų salose tik 
trijų rūšių vaismedžiai au
ga-

Japonų nelaisvėje
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas liepos 8 
dieną paskelbė 224 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra 
japonų nelaisvėje. Belaisvių 
tarpe yra pvt. lst class 
John T. Strompolis, iš Cice
ro. Atrodo, jog jo pavardė 
lietuviška. 4

I

Žuvies reikalai

108-1? kartą pateko

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jef norite užsitikrinti nuo ngnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McK AY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefonas CENTRAI, 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.

X Kazimiera Šliogerienė 
su dukterim Katriute jau a- 
tostogauja St. Joseph, Mich., 
o liepos 18 d. pas savo šei
mą atostogų išvyks ir Pet
ras Šliogeris, dirbąs Stan- 
dard Federal Savings and 
Loan Ass. P. ir K. šlioge- 
riai, kaip ir jų mamytė irduoti ir tos šešios minos, 

ant kurių jis sėdėjo, kai pa- sesuo bei švogeris yra pa
lietė-minos skeveldros jeep.
Bet tos minos išgelbėjo jo 
gyvybę. Jis tik buvo sužeis- buotojai ne tik parapijoj, 
tas į dešinę ranką ir kitos bet ir įvairiose draugijose, 
žaizdos dalinai paraližavo 
jo kairę koją ir gerklę. Mai
šas parako, ant kurio jis sė
dėjo, buvo paliestas ugnies. 
Langille šiek tiek apdegė.

Jis dabar sveiksta ligoni
nėje.

Brooldyn, Conn. — James 
Friery buvo nuteistas 30 
dienų Windham kauntės ka- 
lėjiman, bet tai jo nesujau
dino. Nuo 1888 metų jis jau 
yra buvęs kalėjime 107 kar
tus. O dabar pateko į kalė
jimą 108-tą kartą.

Nepaprastas moters* 
įsakymas

Miami Beach, Fla. — Mrs. ■ 
Samuel T. Shapiro pasiuntė į 
čekį $18.500 vertės karo bo
nų ir pridėjo laišką, kuria
me nurodo ką reikia už juos 
nupirkti:

Šimtą prieštankinių kul
kų, 100 palapinių, vieną tro- 
ko motorą, tris automobilius 
armijai, 100 plieninių šalmų 
ar palapinių, 10 lauko pečių 
ir penkis submachine guns 
dėl marinų; 100 life pre- 
servers, 10 sprogstančių 
bombų, 5 radio priimtuvus, 
10 gilumos bombas ir 5 div- 
ing outfits dėl navy; 10 pa
rašiutų, 25 flying jackets ir 
kamerą dėl oro jėgų.

Jei dar liks pinigų, tebū
nie sunaudota armijos ligo
ninės
moteriškė, kuri pasiuntė ka
ro bonų čekį.

lovoms, — pareiškė

t

Washington, D. C- — Ka
ro maisto administracija 
šiais metais buvo numačiu
si žuvies industrijoje gauti 
šešis bilijonus svarų. Harold 
L. Ickes, žuvininkavimo kor- 
dinatorius, pareiškė liepos 8 
dieną, jog numatyto skai
čiaus svarų žuvies šiais me
tais nebus pasiekta, bet jis 
bus toks kaip pereitais me
tais ar net didesnis.

Numatyto skaičiaus svarų 
žuvies negalima pasiekti 
šiais metai, nes stoka pre
kinių laivų ir išlavintų vyrų, 
kurie žuvį pristatytų, — pa
reiškė Ickes.

Pvt. 
rašy-

Malda kovos lauke
Susųuehanna, Pa. — 

Richard Spoonhovver,
damas savo motinai laišką, 
pastebi, jog jis pilnai atlie
ka religines pareigas. Jis 
savo motinai praneša, kad 
jis skaito mišių maldas la
pės urve (fox hole), kai ne
gali išklausyti šv. mišių.

Gauta pranešimas, jog ka
reivis Richard Spoonhower 
žuvo kovos lauke.

— '

Oru pargabeno 50,000
Washington, D. C. — Apie 

50,000 sergančių ir sužeistų 
kareivių iki šiol buvo par
gabenta oro ambulansais. 
Apie tai pranešė karo de
partamentas liepos 8 dieną.

I
Karštyje dirbantiems pa

tartiną į geriamą vandenį Į 
įberti kiek druskos.

i l

X Be n. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendro
vės. 2202 W. Cermak Road, 
sekretorius praneša, kad 
pastaruoju laiku, lietuviai 
ne vien daug karo bonų iš
pirko, bet taip pat susilau
kė daug naujų sąskaitų. La
bai girtinas dalykas, kad 
lietuviai su reikalais krei
piasi į lietuvišką bendrovę, 
kur visuomet susilauks lie
tuvišką ir teisingą patar
navimą.

X Agota Jaukšienė jau 
kelinta savaitė, kaip serga 
Gydosi namie daktaro ir 
dukrelės Anastazijos Valan- 
čienės priežiūroj. Ji yra žy
mi veikėja Šv. Antano pa
rapijoj, Cicero, ypatingai 
daug širdies yra įdėjus į 
ARD ir Labd. Są-gą (abiejų 
yra garbės nariai), taipgi į 
Moterų Są-gos 2 kuopą. Die
vo Motinos Sopulingos ir ki
tas draugijas. Nariai tų dr- 
gijų 
gonę

prašomi nepamiršti li- 
atlankyti.

Ant. ir Kaz. Petruliai,
S. Talman Avė., turi

X 
4420 
du įdomius daiktus: krišto
linį stiklą, iš kurio Angli
jos karaliai yra degtinę gė
rę, ir marškinių guziko di
dumo auksinį pinigų — Ca- 
lifornia gold,
1853 m. Ir vienas ir kitas 
suvenyrai tikrai gražūs. Pe
truliai yra žinomi veikėjai, 

. ypatingai L. Vyčių organi
zacijoj.

I

atmuštą

X Prof. K. Pakštas, vyk
damas iš New York į savo 
naujas pareigas, vakar bu
vo sustojęs Chicagoj, čia 
turėjo posėdį su Tautinės 
Tarybos nariais ir šiandie 
išvyko į Carleton kolegiją. 
Minn. vai., kur dėstys geo
grafiją. *

X Josephine Kriščiūnienė 
su dukterim Eleonora, 4501 
S. Ashland Ave„ išvyko į 
Washingtoną padaryti sur- 
prizą tai yra atlankyti sa
vo dukterį Kristiną, kuri 
jau šeši mėnesiai yra steno- 
grafe War Production Board 
ofise. Paviešėjusios ir pasi
grožėjusios mūsų sostine už 
dviejų savaičių grįš namo.

X S. Jonikienei, 4409 So. 
Fairfield Avė., liepos 1 d. 
Šv. Bernardo ligoninėj pa
daryta sunki operacija. Jo
nikai yra dienr. “Draugo” 
skaitytojai ir duosnūs pa
rapijai bei katalikiškoms or
ganizacijoms.

X Cpl. Antanas teikis, 
kuris armijoje jau gavo A- 
merikos pilietybę, gavo a- 
tostogų ir atvažiavo Čika
gon. Skiriai ir Zaikai pra
eitą šeštadienį, savo bute, 
1150 So. Mozart St., suruo
šė jam sutiktuves, į kurias 
atsilankė keliolika Ateitinin 
kų draugovės narių ir iš 
Keistučio klubo Lucille Da- 
gis ir A. Jakutis.

PIRKITE KARO BONUS!
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