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UKRAINOJE MILIJONAS NACIU
KODĖL RUSAI
PASITRAUKĖ.

Karo žinių komentarai
mano, kad Sovietų rusai turi
daug didesnius karo nuosto
lius, negu kai kas mano.
Kad turėti aiškesnį vaiz
dą, kodėl naciai gerokai pa
sistūmėjo rusų fronte, tektų
atsimint štai ką:
Pirma. Kharkov fronte
Timoshenko pereitą pavasa
rį pradėjo ofensyvą prieš
nacius, suprantama rusai
čia prarado daug tankų ir
lėktuvų. Žinoma, ši Timo
shenko ofensyvą buvo vietoje, nes manyta, kad gali- i
ma bus perkirsti nacių ar
miją ir ją sunaikinti, bet ne
pasisekė. Ir šis nepasiseki
mas rusams daug kaštavo.
Antra, pereitą žiemą ra

sai, kariaudami prieš vokie-;
čius ir norėdami atgauti pra
rastas pozicijas, irgi nemažai ką pTarado.
Trečia, nepaslaptis, kad
Amerikos karo gaminių pristatymas aplink

U. S. tankai
prieš Rommeli
Egipto fronte
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sUajko aav0 užimtųjų pozi.

cijų. Tuo tarpu šiaurinėj
fronto dalyj britam daug
geriau pavyko kovos. Britų
komunikatas nepare i š k i a,

kaip vyksta kovos fronto
centre bet
žymj jog au.
.
..
,
.
.
<"Draugas” Acme
naikjnta BfcjiJsjug pnešo Un
Si pirmoji gauta nuotrauka, kaip japonų lakūnai atakuoja U. S. Port Moresby, Naujojoj Gvinėjoj, kur padaryta
kų Tuo pa{i„ ,aiku britų nemaži nuostoliai uostui, laivams ir miesteliui. (Passed by censor).
aviacijos pajėgos bombarduoja ješo pozlcija3
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Nuskandino ketvirtį
Argentinos laivę

Rusai traukias
Rostovo, Stalin
grado linkui
BERLYNAS, liepos 17 d.
—Nacių radio paskelbė spe
cialų pranešimą, jog didžiau
sias ir svarbiausias indus
trinio Donetso miestas Vorošiiovogradas buvo štur
muotas vokiečių pėstininkų
penktadienį. Didelės miesto
dalys liepsnojančios.

KAIRO, liepos 17d.—Bri
tų kariuomenė, kuri nuo va
kar dienos karštai tebeveda
tankų kovas centriniam EI
Alamein, Egipte, fronte,
šiandie frontan pasiuntė Amerikoje gamintus didžiuo
sius gen. Lee tankus, kad
sustiprintų savo eiles.
Iki šiol britai aršiai tebe-

Norvegiją ii

į Rusiją labai pasunkėjo.

Japonų ataka prieš Moresby

Uždarys suomių
konsulatus

Ieško parašutininkų netoli
Prez. Roosevelto rezidencijos

Kinai apsupo
RHINBECK, N. Y., liepos ko Dutchess county miškuo 20,
japonų
17d. — šiandie sunkiai apsi

MASKVA, liepos 17 d.—
Raudonajai armijai besitrau
kiant Stalingrado ir Rosto
vo linkui, milžiniškos masės
Vokietijos kariuomenės, apie
1,000,000 suvirš vyrų žy
giuoja Dono lygumomis ir
kviečių laukais.
Rusų kariuomenė, aiškiai
suprasdama didėjantį pavo
jų Kaukazui, aršiai kovoja
nuo Voronežo iki Millerovo.
Amerikos Parama.
Sakoma, jog Amerikoje
gaminti bombanešiai i rkovos orlaiviai labai padėjo
rusams kovose prie Vorone
žo, kur šiuo metu rusų pa
dėtis kaskart gerėjanti.
Vokiečiai žygiuoja pirmyn
nežiūrėdami milžiniškų savo
nuostolių ir jie frontan siun
čia daugiau kariuomenės ir
ypač aviacijos.

Taigi, rusų pasitraukimas
įvyko dėl stokos tankų, or
se ir krūmuose “šešių ar CHUNGKINGAS, liepos
VVASHINGTON, Uepos 17 ginklavę federahai, valsti septynių” parašutininkų, ku
laivių ir artilerijos. Šalia to,
BUENOS AIRES, liepos
ilgos ir šviesios dienos truk 17d.—Gandai, jog kitas Ar d.—Suomija šiandie jau ren jos ir vietos pareigūnai ieš- rie nusileidę netoli Preizden- 17.—Kinijos kariniai sluog
sniai šiandie paskelbė, jog
do konvojams atplaukti į gentinos prekybinis laivas- giasi uždaryti savo konsula
to Roosevelto Hyde Park prie Linchvvan miesto, Kian
Rusijos uostus.
vas, jau ketvirtas, torpedo tus Amerikoje, to “prašant”
rezidencijos.
gsi provincijoj apsupta 20,Kinijai reikmenys
mis nuskandintas Atlante, Washingtono vyriausybei.
Kariuomenė paskelbė pra 000 japonų kariuomenės, ku
Valstybės departamentas,
KOKIA IŠEITIS.
paaštrino ir taip jau įtempvedanti investigaciją, bet riai gresia sunaikinimo pa
eina iš
Kai kas mano, jei jau la-Į tą politinę padėtį Argenti- pareikšdamas, jog kreiptasi
nepažymėjo kokios plotmės vojus.
,
į Suomiją, kad ji uždarytų
CHUNGKINGAS,
Ii
e
p
o
s
ir kokio pobūdžio.
bai labai sunku pristatyti noJe'
Tuo
tarpu
pranešama,
jog
savo konsulatus Amerikoje 17d. — Oficialiai paskelbta,
rusams karo medžiagą, tai
Neoficialieji ir nepatvir- ne vėliau rugpiūčio 1 dienos,
Amerikos aviacijos pajėgų
Krato Automobilius.
BERLYNAS, liepos 17 d.
jog
kovose
paskendusiai
Ki

tada tenka tą siunčiamą ru- tinti pranešimai iš Liaabo- paskelbė, jog jau nutraukta
atakos vakar japonų okupuc —Nacių radio paskelbė savo
nijai reikmenys šiuo tarpu
Sargyba paliai Hudson
sams karo medžiagą paimti nos skelbia, jog 2,991 tonos
konsulų skyrimas Suomijai gabenama iš Sov. Rusijos į upę sustabdė visus automo tam Hankowe, prie Jangtse karo vadovybės pranešimą,
į amerikiečių ir anglų ran freiteris Argentino nuskan
ir uždaryta pasiuntinybės Chungkingą 2,800 mylių ke bilius ir kiekvieną nuodug upės padarė japonams dide jog bežygiuodamos į rytus
kas ir nusiųsti trumpesniu dinta Portugalijos pajūryje.
Helsinkyj konsularinis sky liu, kurs nutiestas per pen- niai peržiūrinėjo. Taip pat lių nuostolių.
žemutinio Dono linkui, vo
keliu, atseit, atidaryti antrą Lisabonos pranešimai sako. rius.
kiečių motorizuotos kolonos
keris karo metus su Japo buvo sulaikyti visi pėstieji
frontą. Rusai jau pirmiau jog Argentino nuskendę ir
perėjusios geležinkelį, jun
nija.
keleiviai ir visi įtartini as Britai atakavo naciiį
reikalavo, atidaryti antrą (ju Portugalijos laivyno or- Pasiuntinybės Pasilieka.
giantį Stalingradą su Donet
frontą, dabar šis reikalavi laiviai iešką jūroje nusken
Kelio, kuris eina per aukš menys sulaikyti, kol bus su dirbtuves
Tiek Amerikos pasiuntiny
so apylinke į vakarus.
mas dar labiau padidės. dusio laivo įgulos. Laivo į- bė Helsinkyj ir tiek Suomi tus kalnius ir išdžiuvusias rasta jų tappatybė.
(Iš pranešimų atrodo, jog
LONDONAS, liepos 17 d.
Toks frontas, turbūt, ge gulą sudarė 39 jūrininkai ir jos pasiuntinybė Washing- dykumas, vakarinė stotis Parašutininkų ieškoj i m e
vokiečių karioumenė šiuo
riausiai sulaikytų Hitlerį trys keleiviai.
yra Tachengas prie Alta dalyvauja New Yorko, Penn-j —Skaičius pačių didžiųjų
tone pasilieka.
britų keturių motorų bom metu sudaro aiškų pavojų
nuo Kaukazo paėmimo ir
Tuo tarpu Argentinos at Valstybės departamentas, jaus kalnų, pasienyj tarp sylvanijos ir Connecticut banešių atakavo
pereitą Rostovui ir kitoms strategi
veržimąsi į Rusijos gilumą.
stovų rūmuose didėjąs ne- paskelbdamas apie konsula Kinijos ir Rusijos Turkes valstybių policijos.
naktį submarinų statybos nėms vietoms pietiniam Ru
Tai yra problema ir sunki
tano. Nuo ten prasideda Ru
pasiteikinimas vyriausyb ė s tų panaikinimą nieko nesu
Sargas Pastebėjo.
dirbtuves, kurios yra pen sijos fronte).
problema, kuri šiandie iški
sijos kelias, vedąs į geležin
minėjo
apie
Suomijos
kovas
pasirinktosios politikos link
Apie parašutininkus pra kios mylios nuo Luebeckc
lo prezid. Roosevelto ir ka
kelio stotį Alma Ata.
su
Rusija'.
Pareiškime
pažy

me ir Vokietijos atsakymu.
nešė Clyde Swendson ir jo ir Flensburgo laivų dirbtu Vonsiatskis penkiems
ro vadų galvose. Mes tik
mima, jog konsulatai užda
žmona, kurie dirba buvusioj vės, netoli Vokietijos ir Da metams kalėjiman
konstatuojame kokia yra
romi, nes suomiai suvaržę Kariuomenė pasiren
John Jacob Astor rezidenci nijos pasienio.
būklė, o karo sprendimo rei Siūlo pan-Amerikos
platesnį Amerikos pasiunti
Aviacijos ministerijos pa HARTFORD, Conn., liepos
joj, dvi mylios į pietus nuo
kalus paliekam karo strate
nybės narių su konsularinė- gus panaudot dujas
kariuomenę sudaryt
Rhinenebecko. Tai jau tre reiškimu, numestos bombos 17d.—Pranešama, jog šian
gams.
mis pareigomis veikimą.
WASHINGTON, liepos 17 tysis kartas, kad praneša pastebėta sprogstant dirb die Anastazas Vonsiatskis,
•
RIO de JANEIRO, liepos
tuvėse ir submarinų staty rusų fašistas, kurio tėvas
d. — Karo departamentas ma apie parašutininkus.
TURĖSIME GERUS
17d.—Brazilijos karo vado
buvo caro laikais Lietuvoje
boj netoli Luebecko.
Vokiečiai nuskandinę šiandie pareiškė, jog kariuo
LAIKUS.
vybė pasiuntė prezidentui
Tačiau kariuomenė ofici Iš atakos negrįžo du bom žandarų viršininkas, išga
menė yra pasirengusi panau
Vargas
pareiškimą,
kuriuo
bentas į federalį kalėjimą,
6 laivus prie Afrikos doti nuodingąsias dujas, jei aliai pareiškė, jog iki šiol banešiai.
Karo paslaptis neleidžia
raginama
sudaryti
Pan
ABERLYNAS, liepos 17 d. priešas pirmasis pradėtų šie pranešimai apie parašu
Tuo tarpu Berlyno radio kur jis nuteistas kalėti pen
pasakoti, kokia buvo ir yra
merikos
kariuomenę,
kuri
kerius metus už sąmokslą
Amerikos karo produkcija
—Nacių radio paskelbė spe jas naudoti.
tininkus nepatvirtinti
ir paskelbė pranešimą, jog na
būtų
sudaryta
iš
savanorių
cialų komunikatą, išleistą i Departamento pranešimu, “šiuo metu platesnių infor cių orlaiviai numetę sunkių-' sulaužyti 1917 metų špiona
nuo 1940 metų, birželio mė
ir
kurios
badovybė
būtų
Ajų bombų ant aviacijos dirb žo aktą.
Hitlerio generalio štabo, ku-;
nesio. Bet vienas dalykas
chlorino,
kuris
būtinas
nuomacijų
neturima.
”
Tam
paVonsiatskis, vienas iš pen
tuvių Leamingtone, netoli
aiškus: kas seniau tekdavo merikos rankose. Ši kariuo riame pareiškiama, jog šian
dingosioms
dujoms,
gamyba
pareiškime
pažymima,
Warvicko, Anglijoje. Esą kių apkaltintųjų federalės
submarinai vyriausybei ir pramonės rei
gaminti valandomis, dabar menė būtų panaudota ko die vokiečių
voms
už
kontinento
laisvę.
jog kariuomenė pradėjo in padaryta dideli nuostoliai. grand jury, buvo nuteistas
“atakavo stipriai saugomą
pagaminama mi n u t ė m i s.
kalams žymiai padidinta.
birželio 22 dieną ir iki šiol
vestigaciją.
Taigi karas privertė techni Pareiškimas sako, jog toks britų laivų gi;upę prie vaka
išbuvo Hartford county ka
U. S. lakūnai
Prieš kelioliką savaičių
ką patobulėti ir ji pasidarė žygis padėtų solidarumui rinio Afrikos pakraščio ir
lėjime.
lankstesnė. Pavyzdžiui, im prie totalitarizmą. Sakoma, nuskandino šešis prekybi Prezidentas Rooseveltas pa
kime ne karo reikalams skir jog panašią peticiją Vargas nius Laivus, viso 39,500 to reiškė, jog esą autoritetingų toliau praktikuojant nuodin bombardavo japonus
WASHINGTON, liepos 17 numetė penkiasdešimt sep
pranešimų ,kad japonai pa- gąsias dujas prieš kinus a?
tus fabrikus, kaip greitai patvirtinęs šių metų pradžio nų).
Šie nacių pranešimai ne-naudoję nuodingąsias dujas Kitus sąjungininkus. Amen d.—Laivynas šiandie paskel-' tynias bombas japonų pak
tie fabrikai buvo pritaikyti je, bet galutinų žygių nesi
karo reikalams. Taikai atė- imta, kai jis buvo sužeistas patvirtinti nė sąjungininkų prieš kinus ir tuo pačiu lai-' ka pavartos tas pačias prie- bė, paskutiniuosiomis dieno raščių įrengimuose Kiška
mis kariuomenės orlaiviai saloje.
nė neutraliųjų sluogsnių.
ku įspėjo, kad japonams ir j raones prieš japonus.
nelaimėje gegužio 1 dieną.
(Nukelta į 3 pusi.)

šeštadienis, liepos 18, 1942
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TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ PIKNIKAS
MARIJOS KALNELIUOSE, HINSDALE, ILLINOIS

SlISirinkillKli

JUST DUMS
'

MOT

Nuoširdi ir gili padėka visiems ir visoms

Kapinių dieną mane išti- kas, kurios buvo atnašauja
Marąuette Park. — Tėvų
! 1 ko automobilio nelaimė ir at- mos už mano pagijimą, už
Marijonų Bendradarbių 5
up T*e •xct«,5Hęe>
skyrių, toikyš savo'minėsi- \ 8idūru’ Sv Kl'yžiaus 1«°- S«le8’ k“ri°“ Paskendusi gu
Visos kuopos gerai veikia. - Kai kuriu kuopų
nį susirinkimą sekmadieni, nlnėJ8’. po dvicjy 8avaiiių' lfjau' lyg darzely' Dek°JU
atstovės paėmė platinti knygą: "Tremtinio
liepos 19 d. 2 vai. po pietų rūpestingos priežiūros, grį- už kitas dovanas, Kurias ga1 parapijos svetainėje. 5-t.o žau į namus ir dabar baigiu vau būdama ligoninėje. Jauyou, Too,
pergyvenimai", kurios pelnas skiriamas
sveikti.
Į čiuos laiminga mano prieskyriaus bendradarbiai pra
CAN SINK U-0OAT5
Dėkoju Šv. Kryžiaus vy- telių genimu.
a. a. kun. J. Navicko fondui
šomi ateiti į susirinkimą,
» AUT aresniajai seselei, kuri mane
Turiu pasakyti, kad Šv.
nes
yra
svarbių
reikalų
kas
United States War Savinąs 8oad, e Stamp
Liepos 15 d. Aušros Vartų
Šiam kilniam darbui jus
dažnai lankydavo, taip pat Kryž aus ligoninė, tai lietulink
metinio
išvažiavimo
lie
parap. mokykloje susirinko raginti daug nereikia, nes
dėkoju šv. Kazimiero sese vių pažiba: nepaprasta šva PLATINKITE “DRAUGĄ”
pos 26 d. į Marijonų ūkį.
atstovės iš įvairių kolonijų jūs gerai suprantate kokiam
ra, rūpestinga priežiūra,
Valdyba lėms, kurios mane dažnai
aptarti ateinantį Marijonų geram tikslui jūs dirbate. Rytoj, šv. Vincento
lankydavo ir maldose prisi maisto gerumas, daktarų,
Bendradarbių pikniką, kuris Kaip praeityje, taip dabar
mindavo. Ypač generalei se sesučių ir slaugių malonu LiX.AUVl&> UAhlAKAS
Cicero.
—
Svarbus
Visų
OPTOMETRISTAS
įvyks liepos 26 d. Tėvų Ma busimam piknikui varykite dienoje, liepos 19 d.
mas kelia nepaprastai jau
sutei Motinai Juozefai.
Pritaikina akinius
Šventų
draugijos
mėnesinis
rijonų ūky. Buvo atvykusių savo darbą pirmyn. Jei kils visi į Sv. Šeimos Vilą
kią atmosferą, kur sveikatą
Dėkoju
Šv.
Kryžiaus
ligoatsako
mlngai ui
susirinkimas įvyks pirma
atstovių iš Cicero, Marąuette kokių nors abejonių pikniko
ninės
kun.
kapelionui, kuris greičiau atgauni.
prieinamą kainą.
Kiek jau prirengta, pri dienį, liepos 20 d. 7:30 vai. veik kasd'en aprūpindavo
Park, Bridgeport, Brighton klausimu, galite visados
Marcelė Tammauskienė,
JOS F. BUDRIK
Park, ir West Side.
! kreiptis į dvasios vadą, kun. kepta, kiek daug rūpesnio vak parapijos mokyklos kam mane dvasiniais patarnaviKRAUTUVĖJE
Susirinkimą atidarė kun. J. Dambrauską arba į jo pa- ir darbo įdėta ARD skyrių, baryje.
! mais.
SUPAŽINDINKITE KITUS
E.
W.
Mikutis,
rast.
kad
tik
kuo
gražiausiai
pa
J. Jančius, naujas Chicagos gelbininką. Užtikrinam, kad
3241 So. Halsted St.
Dėkoju labai Šv. Jurgio SU DIENR. “DRAUGU’
namo viršininkas. Kleb. kun. mes visados būsime pasiruo vaišinus laukiamus svete
Telefonas:
Dr-jos “Lietuvos Ūkinin parap. gerbiamiems kuni
J. Dambrauskas toliau gy šę jums pagelbėti ir patarti. lius ARD išvažiavime labdakas” pusmetinis susirinki- gams už taip didį atjautimą,
Calumet 4591
Te visi mūsų keliai būna
ūkyje,
vai vedė visą susirinkimo
Būkit
Malonūs
lankymą
ir
maldose
prisi

DRL RADIO PATAISYMO
eigą. Pirmam teko žodį tar nukreipti į Marian Hills se Trokas po trakui išvažiuosi mas ivYks sekmadienį, lieSAVO AKIMS !
minimą. Negaliu rasti žoiš
parapijų
pilni
gėrybių,!
P
os
1®
d.
1
vai.
po
pietų
paPASAUKITE:
Tik viena pora akių visam gy
ti kun. K. Barauskui, kuris minariją liepos 26 d. Nuvavenimui.
Saugokite jas, leisdami
kad
atvykusiems
piknike
būprastoj
vietoj.
Prašoma
na-|džių,
kiek
širdis
jaučia
dėYARDS S0H8
išegzaminuoti jus moderniškiausia
savo kalboje pabrėžė ir pra ž uokimc pasidžiaugti, pasi
metodą, kuria regėjimo mokslas
rių susirinkti, nes bus svars-. kingumo.
tų
skanu
užkandžiauti,
vė

guli suteikti.
šė, kad atsilankusieji apsi linksminti, su senais drautomą svarbūs klausimai. Na Dėkoju taip pat mano bra
:»5 METAI PATYRIMO
siu
gėrimėliu
atsigaivinti,
DR. G. SERNER
imtų išplatinti K. Baro kny- gaiš mintimis pasidalinti,
kurie pašalina
riai atsilikę su mokesčiais, ngioms draugėms-draugams pririukime akinių,
akių įtempimą. . .
leidžiant
dienelę
prie
ežere-i
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
gą, “Tremtinio Pergyveni- ' pamatyti gražius Marijos
už lankymą, šv. Mišių aulio,
gražiosios
gamtos
priei
malonėkite
užsimokėti,
25 metų patyrimas
Dr. John J. Smetana
mai”. Tosios knygos pelnas Kalnelius.
globstyje.
J
Fin. rast.
Tet. Yards 1829
skiriamas a. a. kun. J. Na
Kurie negalės automobi
Pritaiko Akinius.
Town
of
Lake.
—
Labda

Dr.
J.
J.
Smetana.
Jr.
vicko fondui. Kiekviena kuo liais važiuoti, tie gali trau Susi važiuos seni ir jauni
Kreivas Akis
OlTOME’l’KISTAI
rių 1-oji kuopa pirmadienį,
draugai,
sveikinsią
ir
šneku

Ištaiso.
1801 So. Ashland Avenue
pa paėmė knygų ir pasiža kiniais važiuoti į Hinsdale.
Budriko radio
liepos 20 d. 7 vii. vak. šv.
Kampas 18-toe
čiuos,
ir
lietuvišką
dainelę
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
dėjo jas išplatinti. Kun. J. Labai patogiai galima ten
CANAL 0523, (liJcogc
Kryžiaus lietuvių parapijos relefonns:
3401 SO. HALSTED ST.
užtrauks...
OFISO VALANDOS:
programa
Jančius savo kalboje paža nuvažiuoti, kaip automobi
kampas 34th St.
Kasdieu 9:10 a. in. iki 8:10 p. m.
svetainėje
turės
svarbų
su

ARD
visu
nuoširdumu
ren
Trečiad.
ir
Šeštad.
9:10
a.
m.
Šį
sekmadienį,
liepos
19
dėjo bendradarbiams pagel liais, taip ir traukiniais. At
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
tki 7-oa p m
sirinkimą.
Kp. raštininkė
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
bėti jų garbingame darbe, vykę traukiniais tepraneša giasi iš anksto šin išvažia- d. 9 vai. vakare iš WCFL
ir palinkėjo jiems toliau tęs telefonu, bus nuvežti ūkin. viman, tikimės, kad tokiu radio stoties išgirsite puikų
pat nuoširdumu mūsų kata lietuvišką programą. Daly
LIETUVIAI DAKTARAI
ti tą darbą pirmyn. Kun. A.
K.A.PJ3. likiškoji visuomenė parems vauja solistė, žinoma daini
Sandys papasakojo susirin
DR. SELMA SODEIKA.
TeL YARda 3146
rėmėjų
darbą
ir
naudos
pa

DR.
P.
ATKOČIŪNAS
ninkė soprano Aldona Gri
kusiems apie buvusį MariaO. D.
darys Šv. Kazimiero akade gonis, taip pat baritonas An
DANTI8TA8
DR. Y. A. ŠIMKUS
napolyje pikniką ir pareiškė Gatvėkarių ralos
mijai.
AKIS
IŠTIK
INftJA
1446
So.
49th
Court,
Cicero
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tanas Chapas ir kiti žymūs
vilties, kad mes čia taip pat
Antradieniais, Ketvirtadieuiaia
Kviečiame visus, mielus dainininkai. 45 minutes gir AKINIUS PRITAIKINA
IR AKINIUS PRITAIKO
pasieksime tų pačių pasek klausimas atidėtas
ir Penktadieniais
mūsų geradarius į ARD iš dėsite gražių lietuviškų dai
744 West 35th Street
Ofise randasi kiti pataisymo
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M.
mių, gi jei negeresnių.
važiavimą, iš visų parapijų nų ir muzikos. Didžiulė ra metodų įrengimai akims, ku 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
rioms akinių pagelba neužtenka.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Iš paduotų raportų gali Illinois prekybos komisija ir kolonijUi rytoj j |abaarį,,
Pirmadieniais tik 2-4
dio orkestrą akompanuos
ir Šeštadieniais
VALANDOS:
dešimčiai
dienų
atidėjo
savo
'
Rėmėja
Šventadieniais 11-12.
ma pasakyti, kad visos kuo
Valandos • 3 — 8 popiet.
dainininkams,
taip
pat
išpil

Nuo
10
iki
5
vai
kas
dieną.
pos labai nuoširdžiai dar galutiną nuosprendį gatvėTeL CANal 5969
Antradienio ir ketvirtadienio
dys keletą gražių muzikalių
karių
ratos
klausimu.
vakarais.
DR. F. C. WINSKUNAS
buojasi.
DR. WALTER J. PHILLIPS
Office of Price Adminis Roselandiečių politiką numerių. Programas bus gir
137 No. Marion Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pranešta taip pat, kad vi
dimas
labai
aiškiai
ir
pa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road
tration reikalauja, kad Chi piknikas
Oak Park, Illinois
sos rūpestingai ruošiasi prie
sieks tolimas apylinkes. Lei
Ofiso t«L CANal 2346
Ofisas ir Rezidencija:
(Prie kampo Lake St.)
cagoj gatvėkariais važinėji- •
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9
ateinančio TT. Marijonų Ben
dėjai — Juozo Budriko ra Telephone: — F.UCLID 906.
Roseland.
—
Suvienytų
2155 VVest Cermak Road 9
Seredoj pagal sutartį.
mo rata nuo 8 centų būtų 1
dradarbių pikniko, kuris įkandų ir radio krautuvė,
Lietuvių
Amerikos
Politikos
— REZIDENCIJA —
Res.: 7004 So. Fairfield Avenne
OTISO VALANDOS
1441 So. 501 h Avė., Cicero, III
Res. tel.: HEMIock 3160
vyks TT. Marijonų ūkyje grąžinta iki 7 centų. Sako, j Klubas 9-to Wardo šauniai 3241 So. Halsted St.
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais
Tel.: Cicero 7681
rata padidinta tuo sumeti- ;
liepos 26 d.
ANTRAS OFISAS
Pranešėjas \
rengiasi prie savo metinio
ToL YARda 2246
mu, kad gatvėkarių linijos
2017
So. Western Avė.
Tikrai malonu žinoti, kad!pagerįns įr praplės tarny-1
DR.
G.
VEZELIS
TeL UANal 7171
visi taip gražiai darbuojasi, bą. Bet yra faktas, kad ka- dienį, liepos 19 dieną, Lie AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Nuo 8 vai. ryto Iki S vai. kasdien
DANTISTAS
Ofiao teL VIRginia 0036
Telefonas: HEMLOCK 0201.
Svarbu dabar šią savai5tę, ro laiku negaali vykdyti jo- pos darže, Willow Springs,
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tel.................. VIRginia 1886
Reaidendjos taL: BEVerly 8244
arti 47th Street
smarkiau savo pikniko ruo kių gerinimų. Be to 8 centų III.
DR.
A.
W.
PRUSIS
vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak
Bus
visokių
pamarginimų
šimo darbą pavaryti, kadan- rata yra priešinga OPA pro
DR. AL. RAČKUS
Seredoj pagal sutartį.
DR. I. DUNDULIS
6924 So. Western Avė.
gi nedaug Laiko teliko. Kaip gramai kovoti prieš infliaci ir žaidimų; taipgi laimėji GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago, Dl.
Telefonas: HEMIock 5849
J. Kulikauskas susirinkimo ją. Tad turi būti grąžinta 7 mai “Cash prizų”; taipgi bus
4204 Archer Avenue
OFISO VALANDOS:
4157 Archer Avenue
gardžių valgių ir gėrimų.
DR. PETER T. BRAZIS
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų;
metu pastebėjo, teliko viena centų rata.
Trokai išvažiuos iš dvie Ofiso vai.: 1—3 ir 8—8:30 P. k nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir GYDYTOJAS IR CHIRURGAS LIGONIUS PRIIMA:
savaitė ir būtinai reikalinga
Komisija pareiškė, kad ji
Trečiadieniais pagal Sutartį.
nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
3757 So. Western Avė.
dabar visas jėgas sukaupti, turi išklausyti gatvėkarių Ii jų stočių pirma valandą po
Trečiad.
ir Sekmad. tik susitariuą^
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
OFISO VALANDOS:
piet.
Pirmoji
stotis
bus
prie
®°- Talman Are.
rais pagal sutartį.
jei norime, kad piknikas ge nijų argumentų už 8 centų
Rea. TeL GROvahill 061?
Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 9
Visų
Šventų
parapijos
bažOffice
teL
HEMIock
4848
Nedėliomis pagal sutartį
rai pasisektų.
ratą.
Tel. OANal 6122
DR. CHARUES SEGAL
nyčios, 108 ir Wabash Avė.,
Telefonas
CANal
4796
DR.
J.
J.
SIMONAITIS
DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
o antroji stotis prie Lietu
Trr • 1 jurrfUANczv 75 jSt
in theneichGYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
DR. PETER J. BARTKUS 4729 So. Ashland Avė.
vių Kultūros svetainės, 104
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■ B0KH06J? - AW 1 ThouCHT I MiEHT INTERESE "/ou
(2-tros labos)
Vai.: 2—4 ir 7—9 vak.
ir Michigan Avė.
2201 VVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
&MELEMEN IN our NEW
'Bumy
ToL MIDvay 2880
Chicago, DL
Cream- /r? S<mpe/ HaMeijdus
Kviečia Komisija Ketvirtad. ir Nedėliomis enaitams. Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
1913 So. Halsted St
2423 VVest Marąuette Rd. Sekmad., Trečiad. ir šeštad. va
Ofiso VALANDOS: 2-4 ir 7-9
OFISO VALANDOS:
K* BtAtKHLAtV
I COAT - fHl«H
! OMfc eu-TTOM<H

karais ofisas uždarytas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

REZIDENCIJA:

3241 West 6ttth Place
ToL REPnblic 7868

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDO8:
Nno 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal sutartį.
Offic* toL YARda 4787
Namų tol. PROapeet 1930

TaL OANal 0267
Ros. tol.: PROapeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

Mano 89 metą praktikavimas
Jūsų garantavimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Optomt-trically Aklą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris ToL YARda 6921.
1821 So. Halsted Street
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
Ros.: KENnrood 6107.
svaigimo, akių aptemimo, nervuoRoaidoncija: 6600 So. Arteaian Avė
tumo, skaudamą akių karltį, atitai
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet
so trumpa regyatą Ir
tolifegyatą.
8 iki 9 vai. vakar*.
Prirengia teisingai akinius. Visuo
GYDYTOJAS
IR
0HIRURGA8
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma Ofiso vaL: ano 1-3; nno 6:30-8.90
Tel.: HEMLOCK 2061
žiausias klaidas. Specialė atyda at
756 W«»t 35th Street
kreipiama J mokyklos vaikus.
Kreivo* akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8
Kur kas yra geriau turėti
vak. Seredomis huO pietų, o Ne
DANTISTAS
kėlioj pagal sutartį.
išmintį,
negu
auksą.
6558 So. Western Avė.
Daogoiy atsitikimų akys atttatoomoa be akintą. Kainos pigiau kaip
Kas bus ištvermingas iki
OFISO V AL AKIM)*:
pirma.

DR. A. J: BERTASH

DR. JOSEPH KELLA

v.

<712 South Ashland Av. galui, tas bus Išgelbėtas.
rhmaa YARDS U7I

(Mat 10, 22/

Kaedten nuo 9:00 vėl. ryto Iki 9:90
vai. vak.; trečiadieniai* nuo S:ta

■ak arta iki WI1 aak

ir pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki •
SekniadieHiaia taipei pagal antartį. vai. popiet ir nno 7 iki 8:3b vai. vak.
Rea. telefonas SEEley 0434.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

ToL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15tos gat. ir 49th Ct
OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakar*,
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tai. Cicero 1484
Rez. Tel. LAFayette 0091
Ofiso Tel. I.\l YETTE 3210
Emergemy KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
OFFICE HOURS:
Mon„ Tliurs., Fri. — 2-4, 6-8:30
Wed., Sat. — 10-2:30

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue
g

Ofiso Tel.: Yarda 0904
Res. Tel.: Kenvvood 4300

VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2 3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomis nuo 10 ik. 12 vai. dieną.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 VVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakare
Taipgi pagal antartį.
Ofiao telefonas PROapeet 6737
Namų telefonas VIRginia 2421

KEMKI1E

“DRAUGI”

<

—J

D B ICB XI

teeStadlenla, liepos 18, 1942

TRUMPAI
(Atkelta iš 1 pusi.)
jus, karo fabrikai tokiu pat
tempu, jei ne greičiau, bus
pakeisti vėl į taikos reikmenų gamybą.
Didedi fabrikantai bijojo
ir delsė keisti fabrikus karo
reikalams, nes manė, kad
daug bus sunkumų ir vargo.
bet kai pamatė, kad šis darbas gana lengvai pavyko,
šiandie jaučia širdyje pa
lengvinimą, kaip po danties
ištraukimo.
Dabar vienas dalykas aiš
ku, kad po karo įvairių daik
tų, kaip automobilių, pigių

n

RUDUO TUOKIAS SU PAVASARIU

Baigtas kaltinimas
prieš 4 sabotažninkus

prieš keturis nacių sabotaž„inkus kurie išlaipinti Vo.

kietijos submarinų Long Island pakraštyj, baigtas.
Dabar dar turi būti pabaigtas kaltinamasis akta8
prieš kitus keturis nacių safcotažninkus, kurie išlaipinti
6ubmarinų Ficridos pakrisje

u . •

-j

Moterims pudros

dalykų, gamyba bus greita
ir jų kokybė bus aukšta, nes
VVASHINGTON, liepos 17
karo metu karo reikmenys d.-Karo gamybos taryba
yra gaminami aukštos ko- Paskelbė, jog skutimos muijjybeg
las, dantų milteliai ir keleBet ar bus pinigų tais Į
kitl* reikmenų bus leidaukštos kokybės daiktais žiama gaminti be jokio varnaudotis? Kaip po didžiojo žymo, jei juose nebus būti
karo žmonės galėjo naudo nai karui reikalingų prie
tis įvairiomis gerybėmis dėl maišų.
turėjimo laisvės paskolų bo
1941 metų lygmeniu bus
nų, taip po šio karo galės leista gaminti moterų pūdnaudotis įvairiomis techni-1 rHi lįpstickas, kvepalai ir
kos gerybėmis, nes turės kiti reikmenys,
karo bonus ir štampas. Kad
tikrai po karo turėtumėm p ii - « i
gerus laikus, tenka daugiau isgescss iuikų
pirkti karo bonų ir štampų su|,m3rjn0 jg?J|g
ir juos laikyti iki paskirto
laiko, o ne tuojaus keisti. Į ANKARA, liepos 17 d
-qi_ i Šiandie paskelbė, jog TurkiJei eisime tuo keliu, turėsi
jos submarinas su visa įgu
me gerus laikus.
la nuskendęs netoli DardaI nelių, bet gelbėjimas esąs
pradėtas ir manoma įgulą
išgelbėti.
,
.
Laivo nuskendimo priežasty3 nepaskelbta. Nusken
dęs submarinas yra Atilay
ir juo paprastai vykdavo
apie 57 jūrininkai.
1 ■— ------------

1

Kas gėdisi viešai išpažinti
savo tikėjimą, tas jau nf
krikščionis.
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

HELP WANTEI) — MOTERYS

Vokiečių kariuomenės ver
žimąsis į Dono upės sritis ir
į šiaurinius Kaukazo plotus
Rusijai tikrai pavojingas.
U. S. žemės ūkio departa
mentas tvirtina, kad tuose
plotuose daug javų ir galvi
jų auginama, Jei vokiečių
armijoms pavyktų atsirem
ti į Kaukazo kalnus, Rusija
netektų daug javų ir mėsos
ir tada Amerika turėtų dau
giau maisto pristatyti Rusi
jai.

VVASHINGTON, liepos 17
d.—Šiandie oficialiai paskel
b(a jog kaltinaraa8i8 aktas

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

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

“DRAUGAS” HEI.P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Deorlx)m Street
Tel.: RANdoLuh 9488-9489

MF.RCHANDISE MAKT,
Wells lr prie upės

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa
tyrusios ar nemokančias ISmoklnslm.
Turi būt suvlrš 18 metų amžiaus.
Atsišaukdamos kreipkitės prie BOLAS PALT'TSIS, ant 4-to aukšto.

HEI.P WANTED — VYRAI

TOOL ir DIE MAKERS

M. BORN & CO.

1000

GRINDERS

Pastovūs Defense darbai. Atsišaukit:
RADGER TOOL A Ml'G. CO., 1501
VVest Polk, tel. Canal 5510, arba
Berwyn 22 (vakarais).
DIE MAKERS
$1.40 j valandų, su užtenkamai “over
time.” Turi būt Jst class.
UNITED SPECIAI.T1 ES CO. ,
0705 Cuttilgc Grove.
REIKALINGI.
•IKON VVORKER’
PAGELBININKAI ir MEKANIKAI.
Atsišaukite į —
E. M. VVEY.MER CO.,
2820 VVest Graiul Atenue

Anot žemės ūkio departa
mento, šiaurinis Pakaukazis
yra svarbus Rusijos grūdų TRIM SAWYEKS dr BORINO
Atsišaukite j :PI I.I.MAN
aruodas. Dabar prie to aruo IIANDS.
COI'CII CO., 3759 South Aslilantl
do veržiasi naciai. Nes jiems Avtsme.
C'DiHugdK
A.cnir
leieph"i.u>
Pat Rooney, 62 m. amž. vodevilių aktorius tuokiasi reikalingas ne tik žibalas, >TOOl ir die makers, poo ioo%
darbų. Pastovūs darbai A-l
su aktore Janet Ress, 32 m. amž.
bet ir maistas. Ar jie tai at Defense
darbininkams. Atsišaukite J:
sieks, tas priklausys nuo rau W. JENSEN CO.,.4-117 W. Klnzie St.
donosios armijos ištvermės,
Tool ir Die Makers
First Class Mechanics
o ypač jos vadų buklumo.

Švelnių sidabrinės vestuvės

Liepos 19 d. bus 1 a b a i | rke, o dabar turi biznį 502
svarbi diena Frank švel- West 81st Str.
niams, nes jie švęs sidabri
nes vestuves.
Linkim Švelniams links
mai
atšvęsti savo vedybinio
Prieš 25 metus, Frank
Švelnis ir Kunigunda Bakas gyvenimo dvidešimt penkeL.
pasižadėjo viens kitam- išti rių metų sukaktuves.

Patyrę pnie labai araauu (olose to
lo'ance) darbų. Puikios darbo sųlygos. Aukščiausia rata užmokesčio
mokumą ir užtenkamai “overtime”.

FEDERAL TOOL CORP.

MIDDLE-AGED
' PEOPLE

403 NO. I.EAVITI’ STREET

PAIEŠKOMAS vaikinas ar vyras ke
lioms valandoms kas vakaras, ku
ris moka vairuoti automobilį
įr
liūtų ger au, kad būtų apsigyvenęs
arti darbo vie'os. Šauklio CANaI
8010 arba ats lankykite po adresu
2334 No. OalGey Ate., Cliii-ago, III.

are common offenders

kimybę iki karsto lentos.
Švelniai išauklėjo gražią
dukterį, tikrą
lietuvaitę,
He_
_
len. Gegužes menes) 1941 m
Helen tėveliams suteikė žen
tą William Janas. Kaip tė
vai, taip ir dukrelė Helen ir
žentas W. Janas yra pavyzdingą para. Švelniai turi šau
nų sūnų, Frank Jr., dar ne,
vedęs.

Sidabrinis šliūbas ir šv.
Mišios įvyks sekmadienį, lieĮ pos 19 d. 10:45 rytą Gimil' mo Panelės Švenčiausios Marijos bažnyčioj prie 68-to3
ir Washtenaw Avė. O 4 vai.
po pietų sūnus, dukrelė ir
žentas rengia puotą Mar
ąuette Park salėje, 6908 So.
į VVestern Avė., kad jie kartu
su tėvelių giminėmis, drau1 gaiš ir pažįstamais galėtų
palinkėti tėveliams atsiekti
ir auksinį jubiliejų.

Švelniai yra žymūs biznie
riai, nes per ilgus metus tu
rėjo maisto krautuvę Bridge
porte, paskui Marąuette Pa-

(Įsteigta 1889 m.).

DIAMOND POINT SAW
FILING VVORKS

UNITED STATES
DEFENSE

BONDS
STAMPS

Taisome visokius plūklus. Taisymas
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalog-ue” Į
kainavimo surašo.
Prlsiųskite plūklus paštu "parcel
post.”

ANO

U1M

28

If you’re past 40, the chances are
that your breath will be offensive
oftener than that of a young person.
Fermentation of tiny
particles
caught by partial platės and den
tures frcąuently cause this condition
•which you yourself may not detect
būt which is so offensive to others.
Why not take the easy, pleasant precaution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—*
Listerine Antiseptic employed as a
mouth rinse. It immediately makes
the breath sweeter, purer, less likely
to offend. Lambert Pharmacal Co.,
St. Louis, Mo.

SVAIGINANČIŲ GRRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus
nerviškumo.
drebulio,
nemigos,
fkausmo ar silpnumo kojų (neurit s ar rheumatizmo), tankiai vi
duriai užkietėja ar perdaug liuosnūs, širdies skausmus. Vartotojas
ir aanklai gali p-adėti negirdėtus
balsus girdSti, isl-alzdlntl nebūtus
daiktus ar kalbėti su s ivimi.
VT-MIN pagelbsti apgaSti mais
tingumo trūkumų nuo ko svaiga
lų vartotoiai tankiai kenčia. Tai
yra tas trūkumas kuris priveda
prie kenkimo nervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas ir rekomenduojamas šimtų.
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo (pratimo. Pamė
ginkite Ir “pastokiae ant savo ko
jų" greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti ir
per paštų. pris'unčiant pinigus,
arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsilių
kainuoja $2.00.
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių
kainuoja $3.10.
Parsiduoda tiktai prie:

NO. LOOMIS STREET
TEK MONroo 1397

VVest Adams

Street

STITCHERS

Prie

”s ngle

necdie”

mašinų.

SMITH SHOE CO., 071
mon Street.

N. Sanga-

MOTERYS ir MERGINOS reikalin
gos prie generalinių dirbtuvėje dar
bų, pakavimo Ir t. t.
I,OOSE-\VII.ES BISCVIT CO.,
3059 So. Ashland Avenue
MOTERIS REIKALINGA p iž Orė
ti namus lr gaminti va gius dėl 3
esnienų. Užmokestis pagal sutartj.
Parbus nuolatinis. Atsišaukite tik
tai vakatais pp 6 valandos ar se|cmadii nj visų dienų sekančiu adresu:
JOS. N KNISKIS. 4543 S. VVasliteiiaw Avė., (ant 2tro aukšto iš prie
šakio).
PARDAVIMUI
PARDAVIMUI

KRAUTUVE

Randasi geroj vietoj, netoli MeKlnley
Park. Labai geri (rengimai. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie:
Mr. VValter Nutow, 2200 VV. 37th St.,
Chicago, III., tel. LAFayetto 6098.

BUDINKAS su ilgo laiko leasu tu
rintis Storus ir kotelį.
piet-rytinis
katu pas Halsted ir Root Sta. Ilgai
Įsteigtam tavernų! viela, Storas da
liai- tuščias. Tikras bargenas. Atsi
šaukite prie JONĖS & KERFOOT,
140 No. Dearborn St.. tidehnuvs
STATE 4074.
PARSIDUODA — 2 fl tų mūrinis
namas, po 6 kambar.us. “Tile” mau
dyklė, karšto vandens šiluma, stokeris, 2 karams ga-adž:us. Namas
y.ia A-l pa Įėjime. At išaukite prie
SAVININKO — 0547 S. VV'aslitcnaw
Avė., (pirmam aukšte).

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU”

ANTHONY B. PETKUS
iii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

LISTERINE ANTISEPTIC

1410 South 50th Avenue, Cicero

7"o Make Your Breath Siūeeter

Telefonas CICERO 2109

STEVEN’S PHARMACY

XI

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

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Marden).

PASKUTINIS

MENIŠKI — VERTINGI

PAGERBIMAS

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KOPLYČIOS DYKAI I
VISOSE MIESTO DALYSE

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS
fti firma virš 50 m. tos
palios šeimos rankose!

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

I. J. ZOLP

ANTANAS M. PHILLIPS

1646 Went 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

3367 Lituanica Avenue
Tel. YARda 4908

LACHAVVICZ IR SCNAI

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS

2314 Weat 23rd Place

3319 Lituanica Avenue

Tel. CANaI 2515

Tel. YARda 1138-1139

42-44 East 1081 h Street

LEONARD F. BUKAUSKAS

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. PULIman 1270

10821 South Michigan Avenue

Tel. YARDS 1741-1742

P. J. RIDIKAS

4447 SOUTH FAIREIELn AVENUE
TeL LAFayettc 0727

8354 South Halsted Ttreet

JOHN F. EUDEIKIS

Memorials Erected Anyvvhere
TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity
and Distinetion.

laidota Direktorius

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

AMBUBANCH Dieną Ir Naktį

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Lithnanlan (bzmbrrnl Commeroe.

MODERNI Išvidini PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 VV. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 South Troy St.
Tel. REPublic 4298

Radio Programas — 7:00 iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare,
ifi stoties WGES (1390), su Povilu Šaltlmieru.

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

i£J

Dė

tims" dailiai. Atsišaukite J — J. P.

Kreipkitės į -

Btlort Any D ate Ute f

#03 W. 03rd Street, Ttel. ENG. 0515
CHICAGO. ILL.

0

PETER TROOST
MONUMENT CO.

PATARNAVIMAI

BUY

Nervous? Shaky?
No Pep?

ADS

CLASSIFIED

Naciams reikia
aliejaus ir maisto

Tel. PULIman 9661

Skyrius: 710 VVest 18th Street

Viai

telefonai:

YARda

1419

J. LIULEVIČIUS
4348 South California Avenue

Tel. LAFayette 3572

I
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D R A U G X B

ni vyrai įstojo naujokais į vienuoliją, o dvidešimts de
DRAUGAS
vyni priėmė arba atnaujino įžadus. Tai gražus vyrų pul
kas, išsižadėjusių šio sugedusio pasaulio, pasiryžusių
THE LITHUANIAN" DAILY FRIEND
MSI South Oakley Avė.
Chicago, Illinois
vesti tobulesnį gyvenimą ir aukotis, kad taisyti demo
Published Daily, except Sundays
ralizuojamą pasaulį.
A member of the Catholic Press Association
Ypač džiugu, kad atsiranda pašaukimų į mūsų, lie
Subscription*: One Year — $6.00; Six Months — $3.50*, Three
tuvių
vienuoliją, kuri mūsų visuomenės gyvenime taip
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
svarbų vaidmenį vaidina. Ji rengia darbui kunigus,
Advertising in “Draugas*’ brings best results.
misionierius; ji savo mokyklomis šviečia ir auklėja
mūsų jaunimą; ji aprūpina mūsų visuomenę lietuviška
DRAUGAS
katalikiška spauda; ji plečia savo išganingą katalikiš
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
ką ir lietuvišką akciją po visą platųjį Amerikos kon
Prenumeratos kaina; Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tinentą.
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
Ne visiems, gal būt, numanu, kad Amerikos Tėvų
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Marijonų vienuolijai po karo teks suvaidinti tiesiog
'milžinišką vaidmenį. Padidės ir vietos darbai, teks dė
• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
tis prie karo metu sugriautų ir išardytų Marijonų vie
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
nuolynų Lietuvoj ir kituose kraštuose. Visur reiks ku
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
nigų, mokytojų, misionierių ir spaudos darbininkų. Rei
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
kės ir lėšų.
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
Dėl to mes ir džiaugiamės, kad ši vienuolija taip gra
dedamos.
žiai
tvarkosi ir auga, kad ji taip gražius darbus dirba
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ilf
dabar ir kad visu rimtumu rengiasi ateities darbams.
, Under the Act of March 3, 1879.
Mes neabejojame, kad visi dienraščio skaitytojai mie
lu noru prisidės prie redakcijos sveikinimų ir linkėji
mų, siunčiamų vyriausiajai Marijonų Tarybai, jos ger
Karo ekspertai pripažįsta, kad Vokietijos nacių pra biamam provincijolui Amerikoje kun. dr. K. Rėklai
gariškoji karo mašina tebėra stipri. Ji pasivarė į priekį čiui ir visiems naujiems vienuolijos nariams. Telaimi
rytiniame fronte ir laikosi kituose frontuose. Be to, jų na Aukščiausias vienuolijos gražius darbus ir visus
povandeninių laivų veikla jūrose neša stamhių nuos jos kilnius užsimojimus!
tolių santarvininkų laivynams.
Bet, atsižvelgiant į tai, kad naciai šią vasarą yra
įtempę visas savo pajėgas, kad jie dabar daro tiesiog
Buvo laikai, kuomet lenkai lietuvius “broliais” vadin
desperatiškus žygius savo priešininkus parblokšti, jų
vadinamieji blitzkriegai neina pirmyn tokiu spartumu, davo. Lietuviai to “broliškumo” kratėsi, nes, pirmoje
kaip Hitleris norėtų. Rusai, kaip anuo kartu esame nu vietoje jie nėra slavai, o antra, gal dar svarbesnė prie
rodę, neturi tokios karo mašinos, kaip naciai, bet vis žastis, kad jie, lenkai lietuvius ir lenkino ir skriaudė.
dėlto bent kai kuriuose fronto punktuose pajėgia vo Mažiau lietuvius pažįstą kitataučiai taip pat dažnai
kiečius sulaikyti, kontraatakuoti ir priešas į defensyvą prie slavų kilmės mus priskaito. Mes stebimės, kad ir
turi pereiti. Tai parodo, kad pristačius rusams daugiau “New World”, Chicagos katalikų savaitraštis, viename
gerų karo reikmenų, nacių tolimesnis žygiavimas į Ry rašiny lietuvius prie slavų priskaitė. Nežinia, ar čia
tus būtų sulaikytas. O jei tuo pačiu kartu atsirastų buvo neapsižiūrėjimas, ar paprastas nežinojimas.
Dab3r jau net patys lenkai, bent rimtesnieji, yra su
galimumai atidaryti Europoje naują, antrą frontą, ru
žinoję, kad lietuviai nėra slavai, štai, “Dziennik Związsų kariuomenė galėtų pereiti į ofensyvą.
kowy” savo 166 Nr. rašo: “Nawet Litwini biora udzial
Egipto fronte Hitlerio blitzkriegui, kuriam vadovau
w obchodzie, chochiaž nie są Slowianami”. Tik, žino
ja gal būt gabiausias nacių generolas Rommel, taip pat
ma, netiesa, kad lietuviai dalyvauja (slavų “solidaru
nevyksta. Kai fronte pasirodė narsi australų kariuo
mo dienoj” rytoj). Dalyvauja tik grupė komunistų, ku
menė, Rommelio mašina ir gabumai pasaulio nebeste
rie yra “lietuviškai kalbantieji maskoliai”.
bina.
Išvada aiški: nacių karo mašina tebėra stipri, tačiau
ne tiek stipri, kad ji nebūt galima sudaužyti. Bet iliu
zijų sau daryti netenka. Prieš Hitlerio pragariškąją ka
“Moterų Dirvos” No. 7-tame įdėtas “Sąjungietės”
ro mašiną, reikia pastatyti stipresnę mašiną; prieš ge
rus Hitlerio mašinos operatorius, reikia pastatyti dar vedamasis straipsnis, kuriame iškeliama graži mintis
geresnius operatorius.
organizuoti jaunas moteris. Nurodžius patį reikalą,
Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų santarvininkai autorė siūlo sudaryti pačioje A. L. R. K. Moterų Są
prie to ir rengiasi. Santarvės karo vyriausieji vadai jungoje jaunų moterų — motinų ratelius, nes — “Są
puikiai žino, kad ne tuščiais žodžiais Berlyno-Romos jungos kuopos gyvavimas ir veikimas yra tampriai
ašis bus sudaužyta, bet lėktuvais, tankais, laivais, ka- surištas su parapija, todėl ir jaunoms moterims nebū
nuolėmis ir gerai išlavinta, išmokslinta kariuomene. To tų kliūčių darbuotis, o būdamos sąjungietės jos būtų
dėl šūkis — viskas karo laimėjimui, nėra tuščias žodis. naudingos ne tik sau pašalpos ir apdraudos atžvilgiu,
Priešininkų sutriuškinimui, karo ir, pagaliau, taikos lai bet būtų naudingos ir eidamos sąjungos konstitucijos
mėjimui, išrodo, turėsime dar daugiau jėgų įtempti, keliu Katalikų Bažnyčiai, visuomenei, savam kraštui
Amerikai ir jų tėvų gimtinei — Lietuvai”.
dar daugiau ko išsižadėti, dar daugiau aukotis.
Ši mintis yra labai graži ir vykdytina. Reikia many
Priešininkų karo mašina tebėra stipri, bet prieš ją
bus pastatyta dar stipresnė ir jie, priešininkai, ar vė ti, kad ir centro vadovybė, o ypač kuopos į tai atkreips
liau ar anksčiau, susilauks labai negarbingo galo.
kuo rimčiausio dėmesio.

Jėga prieš jėgą

Lietuviai nėra slavai

Jauny motery organizavimas

Kataliku duosnumas
Amerikos Vyskupų Šelpimo Komitetas nepaprastai
svarbų krikščioniškosios artimo meilės darbą dirba, šie
met jis jau sukėlė $215,000,000 nuo kiro nukentėju
siems šelpti ir tą sumą jau išdalino. $50,000 paskirta
Amerikos belaisviams Japonijoj šelpti. Nuo karo nu
kentėjusiems lietuviams taip pat pasiųsta dešimts tūks
tančių dolerių.
Pernai, kaip pranešama, šiam tikslui Amerikos kata
likai suaukojo milijoną dolerių. Manoma, kad ir šie
met bus nemažiau sukelta. Gal ir daugiau, nes nuo
karo nukentėjusiems šelpti problema yra žymiai pa
didėjusi.
Šio krašto katalikų duosnumas šiam ir kitiems lab
daringiems reikalams yra pažymėtinas.

Visuomenės eilė
Lietuvių visuomenė jokiu būdu neturėtų užmiršti, kad
jos laukia labai didelis ir svarbus darbas — užbaigti
statyti lietuvių senelių prieglaudos rūmus Chicagoje.
Jau daugiau kai pusė statybos darbo yra atlikta. Rū
mams ištaisyti pritrūko lėšų. Lietuvių R. K. Labdarių
Sąjunga, kuri tuos rūmus stato, jau įdėjo daug pasi
šventimo ir daug pinigų. Dabar visos Amerikos lietu
vių visuomenės eilė priremti savo petį kilniam reikalui.
rr
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(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 18 d.)
Rūpinsis Lietuvos laisve...
Tarnas šeimis, “The Lithua Juoktis sveika
nian Booster” redaktorius,
turėjo pasikalbėjimą su p.
Gerard užklausęs Šeimio, ku
— Kas? Vėl nori išeiti,
riuos lietuviai labiau mėgia Pranai? Ne, dabar aš išei
— rusus ar vokiečius? Į tai nu, o tu pasilik namie prie
Šeimis atsakęs, kad nei vie vaikų. Jeigu turi kokį rei
nų nei kitų. Pasikalbėjimo kalą, tai aš galiu už tave at
gale Gerardas pareiškęs, kad likti.
Jungtinės Valstybės rūpin
— Gerai, mano brangioji,
sis Lietuvos išlaisvinimu.
eik pas kirpėją ir nusiskusk
•
už mane.
Ar

Socialistai

ir

jį

pavaduos?

registracija...

Socialistai, neišimant nė lie Punktualumas
Įstaigos šefas pasikviečia
tuvių, kurstė vyrus nesiregistruoti į U. S. kariuome pas save neseniai pasamdy
nę. Vienas rytinėse valstijo tą mašininkę.
— Jūsų bandymo laikas
se lietuviškojo socializmo
“apaštalas” prakalbose lie pasibaigė, panele, — sako
tuviams sakė, kad geriau ei jisai. — Jūs esate apsukri,
ti į kalėjimą negu registruo darbšti ir sumani. Tačiau
mane labiausiai stebina jū
tis.
sų nuostabus punktualumas,
Išgverimas.... Persiskyri- jūs kasdien lygiai pusvalan
mų-divorsų skaičius Ameri džiu pasivėlinate ateiti į tar
koj smarkiai didėja. 1900 nybą....
metais Jungtinėse Valstybė Sutikimo paruošimas
se buvo 27,770,100 moterys
High school mokinys Ačių ir 55,500 persiskyrimų. nastazijus Kropkis per eg
1916 m. divorsų . nuošimtis zaminus “pravirto”. Rašo
motinai laišką:
buvo dar didesnis.

Rimtas kataliku žurnalas
Kun. John La Farge, S.J., paskirtas vyriausiuoju sa
vaitinio žurnalo “America” redaktorium. Reikia pripa
žinti, kad šis katalikų žurnalas šiandien yra vienas rim
čiausių žurnalų Amerikoj. Jį skaito pati rimtoji šio
krašto visuomenė. Su jo redakcijos reiškiamomis min
timis skaitosi net vyriausybės sferos. “America” ener
gingai gina ne tik katalikų teises, bet griežtai stovi
už demokratinę santvarką, gina darbo žmonių reikalus,
užstoja mažąsias pavergtąsias tautas. Tokį žurnalą
yra malonu skaityti ir paremti.
NCCS (National Catholic Community Service) ope
ruoja net 188 ŪSO (United Service Organizations) klu
bus prie įvairių kariuomenės stovyklų. Tie klubai, tai
karių poilsio ir rekreacijos vietos. Tuo būdu organizuo
tieji katalikai šauniai pasitarnauja kariuomenei, padė
dami palaikyti karius geroje nuotaikoje, palaikyti jų
moralę. NCCS turėtų susilaukti iš visuomenės stipriau
sios savo darbams paramos.

Visi norime, kad būtų nugalėta Berlyno Tokijo ašis.
Jei taip — visi skolinkime Dėdei Šamui savo uždarbio
dešimtą nuošimtį, kad jis greičiau galėtų tą biaurią
ašį sutriuškinti. Pirkimas U. S. Karo bonų, tai mūsų
visų svarbi pilietinė pareigaA

“Brangioji mama, egzami
nų neišlaikiau. Paruošk tė
vą”.
Po poros dienų mama at
rašo:
“Tėvas jau pasiruošęs; da
bar tik tu pasiruošk.”
Irgi “rašytojas”,..
Mano sūnus baigė rašyti
900 puslapių knygą “Jūrų
Flora”.
— Argi? Bet juk, rodos,
šitą veikalą rašė profesorius
Morkėnas?..
— Taip, bet mano sūnus
mašinėle perrašė iš rankraš
čio.

JUST DUMB
is rMATA

i coouomt
TCLA. voo LOO*. at »TS

1

THCRe
r

Tieson ai nemokėjimą
"sales" taksy
Du taverninkai, James
Schishem ir Harry Bolin,
traukiami tieson už nemokė
jimą valstybei “sales” tak
sų. Vienas yra kaltas 6,235
dol., kitas — 4,781 dol.
Mažesniųjų nuo “sales”
taksų mokėjimo išsisukinė
tojų Chicagoj yra šimtai.
Teks ir jiems teismuose aiš
kintis.

Rūsyje elektros
užmuštas
John Bimba, 47 m. amž.,
4514 Hermitage avė., elek
tros užmuštas, kai jis į sa
vo namų užlietą rūsį su pra
tęstu elektriniu laidu nuėjo
pramušti užsikimšusį van
dens nubėgimo vamzdį.

NUTRAUKIAMI KONSULARINIAI SANTYKIAI

rr

Aš ir krašto likimas'

Tikrasis šio krašto patrijotas taip kalba: “Amerika
turi laimėti šį karą. Todėl aš dirbsiu, aš taupysiu, aš
pasiaukosiu, aš ištęsėsiu. Aš džiaugsmingai kovosiu
ir darysiu viską taip, lyg visas kovos laimėjimas pa
reitų nuo manęs vieno”.

Džiuginanti reiškiniai

Be dienraščio

Gyvename didelių sukrėtimų laikais, kurie jaunimą
užkrečia ypatinga nuotaika, kuriais jam atsiranda vi
sokiausių pinklių į blogą nukrypti, šiais laikais ypač
jaunuoliams tenka būti stipriavaliais, kad išlaikyti ir
tikėjimą ir savo tėvų gražias tradicijas.
Tikrai džiugu, kai gauni žinių apie jaunų žmonių už
simojimus visą save aukotis Dievo garbei ir aavo tau
tos gerovei. Malonu buvo girdėti, kad per šiomis die

Ar visiems yra žinoma, kad Amerikos katalikai ne
beturi nė vieno anglų kalba dienraščio? Ligšiol ėjęs
Daily Tribūne (katalikų) užsidarė, nes neturėjo pikankamai nei moralinės nei medžiaginės paramos. Užtat
katalikų savaitiniai (dieceziniai) laikraščiai yra stip
rūs ir plačiai skaitomi. Jų įtaka visuomenės gyvenime
taip pat yra didelė. Tačiau, išrodo, bent didžiose arkidiecezijose dienraščiai galėtų išsilaikyti ir jie neštų
milžinišką naudą ir Bažnyčiai įr kraštui.

nomis buvusias Tėvų Marijonų rekolekcijas devyni jau-

šeštadienis, liepos 18, 1942

("Draugas”

Acme teiephoto i

J. A. Valstybės pranešė Suomijos pasiuntiniui Washingtone Hjalmar (dešinėje), kad
Amerika nutraukia su Suomija konsularin ius santykius ir suomių konsulatai J. A.
Valstybėse turi būti uždaryti. Pasiuntinys apie tai telefonu praneša savo konsulams.
Kairėje sėdį pasiuatinybės patarėjas.

_____ _________ _

šeštadienis, liepos 18, 1942
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11981 Veis, Eugenijus, mer, res. Pakuoniai Ruda12037 Vengrys, Klemen12081 Vieversys, Juozas
25, siudent, res. Vilnius.
mina.
sas (Leonas),
employee, (Stasy.?), born 1914, emplo
11982 Veisbeigis, Dovydas
12009 Venčkevičienė, Irę- res. Šiauliai.
yee, res. Utena.
(Judiikas), 40, worker, res. na (Juozas), born 1897.
12038 Veniūkevičius, Mi12082 Viever.-ienė, Natali
Plonėnai Vaškai
12010 Venčkevičius, Zig- kas (Jonas), 33, vvorker, ja (Juozas), born 1912.
nas.
mas
(Eugenijus),
born res. Alytus Dakniškiai.
12083 Vieversytė, Nijolė
(Tęsinys)
11983 Veisbergienė, Ona 1892, farmer.
Į 12039 Venctavovič, Zigman (Juozas), bo.n 1938.
12011 Venčkevičius, Balys tas, 82, farmer, res. Dalinas
12084 Vidment s, Albi
11938 Vasiliauskas, Kos (Dovydas), 49, farmer
Mes čia patiekiame lietu
11984
Veisbergytė,
Velta
(Eugenijus),
born
1886,
far
Rieše.
nas,
born 1909, employee,
tas),
20,
student
viy tremtinių Sovietų Rusi
mer.
|
12040
Venctavovičienė,
E
’
.
e
res.
Vilkija.
11939 Vasiliauskienė, Liu (Dovydas), 15, student,
joje sąrašą. Daugel.s krei
12012 Venčkevičienė, Ele- na, 75.
12087 Vidmantaitė, Asta,
da (Jeronimas), 88, res. Ju
11985 Vejeiis, Juozas (Jo
piasi į redakciją, teirauda re vielai Onuškis.
1 12041
Ventaite, Stefa
12085 Vidmantienė, Mornas), born 1904, teacher, na (Juozas), born 1901.
miesi apie tremtinius, jų gy
12013
Venčkevičienė,
Ona
(B.on.us),
21,
maid,
res.
ta,
born 1910, teacher.
11940 Vasilevskienė, Vale res- Salamiestis VabalninŠiame išpardavime su
venamąją vietą ir tt. Mes rija (Kazys), 62, housevvife. ninkas.
(Juozas), born 1902.
(Vilnius.
12086 Vidmantas, Vidas, taupysite 40%.
11986 Vejelienė, Viktorija
jokių ypatingų žinių negali12014 Venekevič.us, Zbig- I 12042 Verbsjytė, Koste 5.
11941
Vasilevskis, Vla1
Petras),
38,
farmer.
nevas
(Zigmas), born 1922, (Antanas), 31, maid.
2.
me apie tremtinius sutelkti, das, 58, engineer.
Gražūs Parlor Setai, po
11987
Vėjelis,
R.mantas
student.
12043
Verbejytė,
Ona
(An
12088
Vidugiris,
Povilas
nes jų neturime. Patariame
11942 Vasilevskienė, 42,
(Juozas), 11, student.
12015 Venčkevičius, Euge tanas), 33, maid, res. Kau- (Antanas), 33, teacher, res.
$84.50
housevvife.
kreiptis tremtinių reikalais į
11988
Vėjelis,
Sarmunnijus
(Jonas),
born
1926,
n-s.
Panevėžys.
11943
Vas.levskis,
Liudas
Amerikos Raudonąjį Kryžių
tas (Juozas), 8, student.
student.
12044 Verbickas, Adomas,
12089 Vidugirienė, Stasė 5 šmotų Prima Vera Bed
Washington, D. G., prašant (Vladas), 47, agronomist.
11989
Veleck.s,
Stasys
12016
Venckevičiūtė,
Kri46,
teacher,
re3.
Palkūnai
(Matas),
25.
room setai, po
11944 Vasilevak enė, Salo
surasti tremtinių adresus ir
(Anupras),
22,
vvorker,
res.
stina (Jonas), born 1932.
Varėna.
12090 Vidūnas, Juozas
mėja, 38, housevvife, res.
teikti jiems pagalbą.
$84.50
Vuniu3.
12017 Venčkevičius, Vac12045 Veib'ckienė, Jane. (Jurgis), 34, teacher, res.
res. Vilnius.
11990
Veleiša,
Cėsys
(Sta
lovas,
59,
judge,
re3.
Vilnius
12046
Verbickaitė,
Birutė
Veršai
Leipalingis.
11945 Vasilevskaitė, Jani12018 Venčkevičienė, So-1 (Adomas).
I 12091
Vikis, Algirdas
sys), 20, driver, res. Vil11901 Varkalys, Kazys, na, 17.
fija, 45.
12047 Verbickas, Petras (Stasys), 11, student, res.
11946 Vasilevskis, Eduar- nius30, liuetenant, res. Pabradė
11991
Veliška,
Bronius
12019 Venckus, Jonas, 12, (Karolis), born 1909, tea- Kaunas,
Švenčionėliai.
Į das, 15.
$28.50
(Kaz.mieras),
30,
farmer,
student,
res.
Geidžiūnai cher, re3. Kaunas.
i 12092 Vikienė, Jadvyga,
11902 Varkalys. Povilas
11947 Vasilevskis, Henrires. švenčionėl'ai.
Biržai.
12048 Verbickienė, Elena, 30, worker.
(Julius), 50, res. Telšiai.
kas, 13.
Gražios Didelės Lempos,
11992 Velička, Alfonsas
12020 Venckus, Aleksan born 1908, res. Kaunas.
! 12093 Viktoravičius, Jo11903 Varnas, Jonas, 27,
11948 Vasilevskis, Povidras, 9, student.
Po
(Antanas), 23.
12049 Verbickaitė, Nijolė nas (Vladas), 38, farmer,
army officer, res. Vilnius. j las, 9.
11993
Velička,
Romual12021
Venckus,
Kazys
(Petras),
2.
res.
Baušiai
Šalčininkai.
11904 Varnas, Mykolas
11949 Vasilevskis, Petras
$4.95
12050 Veibckas, Aleksas
12094 Vilainiškis, Anta(Justinas), 60, res. Utena.
(Pranas), 39, driver, res. das (Vincentas), 18, farmer (Stasys), 20, farmer, res.
11994 Velioniškis, Stasys, Aleksandrava Ariogala.
(Aleksas),
44, employee, nas, 35, teacher, res. Jona
11905 Varnienė, Marijona,1 res. Vilnius.
12022
Venckienė,
Morta,
res.
Madeikiškiai
Imbrade. va.
11950 Vasilevskienė, Ma- 28, res. Marijampolė Baisu48.
70, housevvife, re3. Raudė- j 12051 Verbickas, Domini12095 Vilain'škienė, Ele
11906 Varnaitė, Bronė rija, 39.
nai
Šiauliai.
kas
(Aleksas),
3.
na
(Stasys), 34, employee.
11951 Vasilevskis, Tadas,
11995 Velionškis, Vytau(Mykolas), 26, seamstress.
12023 Venckus, Antanas
12052 Verb'ckienė, Veroni
12096 Vilčinskas, Jonas
11907 Vainas,
Antanas born 1919, book-keeper, res. tas. 22, book-keeper.
(Vaclovas),
18,
vvorker.
ka
(Antanas),
40,
housevvife
(Justinas),
34, farmer, res.
Vilnius.
11996
Velioniškis,
Juozas,
(Mykolas), 21, t-ilor.
12024
Venckus,
Klemen12053
Verbyla,
Antanas
žviniai
Tvereč
ai.
11908 Varnas, Romualdas
11952 Vasiliūnas, Anta- 20, student.
(Juozas), born 1909, emplo-' 12097 Vilčinskas, Kazys
nas (Antanas), 36, vvorker,
11997 ValyvienėDusevičiū sas (Vaclovą:), 13.
(Juozas), 25, driver.
12025
Venclauskaitč,
Dayee,
res. Vilnius.
(Mykolas), born 1893, res.
res.
Vilnius.
tė,
Narė,
born
1888,
house11909 Varnauskas, Povi
nutė
(Aleksandras),
7,
res.
12054
Verbyla,
Viktoras
Palūnai
Pabradė.
las, res. Kalneliškiai Vaškai
11953 Vasiliūnas, Vincas, wife, re3. Vilnius.
11998 Velžys, Jonas (Ig- Kybartai,
(Antanas), 51, teacher, res.
12098 Vileikienė, Marijo11910 Varnauskienė, Ona 52, derk, res. Pabradė.
Vilnius.
na
(Povi’as), 76, farmer,
11954 Vasiliūnas, Petras nas), 37, emp.oyee, įes. Pa12026 Venclavicius, Stateacher.
12055 Verbus, Pranas, 33, j res. Butėnai Padubysis.
sys, 70, vvorker, res. Kaunas
11911 Varnavlčius, Bro (Jonas), 50, lavvyer, res. ,svalys.
11999
Velžienė,
Kazimie12027
Venclavičienė,
Tere
teacher,
res. Punia.
J 12099 Vileikienė, Zosė
nius (Bronius), 27, vvorker, Bcbenai Radviliškis.
p
ra
.
ra
(Antanas),
28,
farmer.
sė,
70.
12056 Veibuvienė, Jadvy- (jonas), born 1919, houseres. Šiauliai.
11955 Vasiiiūnienė,
12028 Venclau'-kas, Zeno- Ka> 28.
12000 Velžytė, Ona (Jovvife.
11912 Vaserevičius, Do nė, 40, physician.
Tūbų Radios, po
j
0
_
nas),
10,
student,
res.
Pasnas,
44,
policeman,
res.
Vil

12057
Verbuvaitė,
Graži12100 Vileišis,
mas (Karolis), born 1902,
11956 Vasiūkevičius,
Juozas
na, 2.
agromist, res. Astašiai Kur nas (Kazys), 67, farmer, valysnius.
(Kazimieras), 47, physician,
12058 Verbuvaitė, Dalia res. Panevėžys.
res. Klanas Šaltininkai.
I 120G1 Velžys, Jonas (Jo12029 Venciavskienė, Ona,
šėnai.
(Pranas), 6 months oid.
11913 Vasarevlčiūtė, Nijo
11957 Vasiukevičius, Vin- nas), 3.
42.
I
12059 Verbickas, Felik
12002 Venčevičius, Juo- Į 12030 Venclavskaitė, Ma
lė, (Domas), 8, student.
cas (Martynas)i 40, farmer
sas, 39, forester, re3. Valki11914 Vaserev.č enė, Sta
11958 Vasnevskis, Alek žas (Gaudentas), 45, far- rija, (Zenonas), 18.
12031 Venc'ovas, Petras ninkai.
sė, 36, teacher.
sandras, born 1898, book- mer, res. Jonaičiai Grinkiš
$39.50
12060 Versec’.tienė, Jadvy
du&r TMtfikkis.
11915 Vaserevičius, Vita keeper, res. Meteliai.
(Juozas), 30, farmer, res.
1 MISHr MA'.‘ii
ga, 25, employee.
12003 Vencevičienė, Jad- Raginėnai Šeduva.
lis (Domas), 5.
/W3'.RAUIANOW,
11959 Vsnevskienė JaniDidelis pasirinkimas Lie
12061 Verseckas, Silves
11916 Vaserevičiūtė Da- na (Zigmas), born 1899.
vyga (Stasys), 37.
12032 Venclovienė, Eleo
tuviškų ir Angliškų
tras), born 1907, res. Sako
lia (Domas), 1.
12004 Vcnčevičaitė, Hali- nora (Juozas), 60.
11960 Vaškelytė, EieonoRekordų
mai
D.ugai.
11917 Vasakas, (Liudvi ra, born 1912, res. Kaunas, na (Juozas), 14, student.
12033 Venclovienė, Juzė
12062 Verkelis, Kostas
kas), 20, res. Vilnius.
11961 Vaškevič.us, Jonas
120G5 Venčevičius, Zig- (Balys), born 1910, farmer,
(Pranas), 40,
pol.ccman,
11918 Vasiliauskas, Anta (Mykolas), 57, farmer, res. mantas (Juozas), 10, stu- res. Vilnius.
res.
Linkuva.
nas J Jokūbas), 34, book- Gervėčiai.
dent.
12034 Venclovaitė, Graži
12063 Verkelienė, Julija,
keeper, res. Žeimiai Kėdai11962 Vašnivskas, Bole312006 Venčkaitis, Jonas, na (Jonas), born 1926.
30.
3241 S. Halsted St.
niai.
lovas (Jokūbas), born 1911, born 1909, worker, res.
12035 Venclcvaitis, Jonas
12064
Verkelis,
Arimun11919 Vasil.auskas, Anta- farmer, res. Ataukai Adu- Kaunas
(Matas), born 1888, vvor tas (Kostas), 3.
3409 S. Halsted St.
nas, 35, employee, res. Ka- tiskis.
........................
12007 Venčkaitienė, Tco- ker, res. Naumiestis.
12065
Veršickis,
Jonas
troniai Vaduokliai.
11963 Vaskys, Aleksan- ^ora, born 1917, worker,
Tel. Calumet 7238
12036 Vendziagolskis, Bro (Kajetonas), born 1913, tea
11920 Vasiliauskienė, An dras (Vincas), 38, employee,
res. Kaunas.
nius (Mykolas), 65, army cher, re3. Trakai.
tanina, 36, hausevvife.
res. Akmenė.
12008 Venčkevičius, Jonas colorel, res. Jovaravas Ja12066 Veršinskienė, Nata
¥tlE AUIMIHUM IN 12?
Budriko Sekmadienio Prog11921 Vasiliauskas, Keis
11964 Vaške’is, Vladas
(Eugenijus),
born
1900,
far
šūnai.
rantas — VVCFL, 1000 K.
lija
(Mikas),
73,
farmer,
3UKE
POXES
WOUUP
WILD
tutis (Antanas),
(Aleksandras), 38, vvorker,
Sekmadienio vakare 9:00 vaA U. S. FlGHTER PLAKS
re 3. Vilnius.
11922 Vasiliauskaitė, Bi res. Vilnius.
1 dUKE DOX COUT<UN>
Į
landą.
t'IOUfrH 5T*&U RDM. 5
12067 Veršylovič us, Ser
rutė (Antanas), 4.
11965 Važinskienė, Elel.&HT
MACHlfrt
QUh>.
A Story of War—And War Bonds
gejus
(Zinoviju3),
born
11923 Vasiliauskas, Me- na( 43, farmer, res. Šveica1915,
res.
Vilnius.
dardas (Kazimieras), 31, rai Rudamina,
12068 Veržeknickas, Leo f
employee, res. Ukmergė.
11966 Važinskas, Simas,
nas (Juozas), bo.n 1889,
11924 Vasiliauakaitė, Ade 17.
res. Vilnius.
le (Jonas), 15, vvorker, res.
11967 Važinskaitė, Mari12069
Veseris, Pranas
res. Šiauliai.
ja, 15.
(Juozas), 53, vvcrker, res. i
Ir Šiais Melais Spausdina
11925 Vasiliauskas, Ba- | 11968 Vobellūnas, Jonas,
Veveržėnai.
lys, 39, employee, res. Kau 38, teacher, res. Šventeže
12070 Vesulas, Erikas (Jo
nas.
ris Seinai.
LIETUVIŠKŲ - KATALIKIŠKŲ
nas),
born 1913, employee,
11926 Vasiliauskienė, Ele
11969 Vobeliūnienė, Emili
res.
Kaunas.
na (Antanas), 39, employee ja (Juozas), 28.
12071 Velta, Antanas (Ipo
11927 Vasiliauskas, Balys
11970 Vobcl.ūnaitė, Al
litas),
20, private, res. Tače(Balys), 5.
dona, 6.
raukštė S tločia'.
11928 Vasiliauskas (Ba
11971 Vobcliunas, A’gi12072 Vetta, Balys (Ipoli
IR
mantas (Jonas), 6.
lys), Itas),
40,
employco,
re
j
.
Bir

11929 Vasiliauskas, Juo
11972 Vobcliunas, Gintau
žai.
zas, 42, farmer, res. šimu tas (Jonas), 3.
12073 Vičarskis, 40, vvor
liai IgPškiai.
11973 Večcrakis, Antanas
-/k.
ker, res. Kybartai.
11930 Vasiliauskas, Vy (Antanas), born 1908, rail
12074 Vičarskienė, Pranė
tas, 18, student.
Irt ✓
road employee, res. Kybar
Nepirkite svetimų sveikinimų kortelių
(Antenas).
30.
11931 Vasiliauskienė, Ju tai.
12075 Vidūnas, Juozas
zė, 45, farmer.
j 11974 Večarskienė, PraKALĖDOMS.
(Juozas),
born 1900, teacher,
11932 Vasiliauskas, Bro- nė (Antanas), born 1910.
rea. Vilnius.
niuR, 20, siudent.
11975 Vedlė, Česlovas (Ig
Skaitytojai laukite dienraščio “Draugo”
12076 Vierožinskas, Alek
11933 Vasiliauskas, Vin nas), 30, driver.
1943 m. Kalendoriaus! Siųskite užsaky
pendrrs, 45, employee, res.
cas (Juozas), 15, farmer.
11976
Vegienč, Agota
mus i “Draugo” raštinę. Kalėdinės kor
Wiil you giye dt least IO%
Vilnius.
11934 VasiPauskas, Vin- (Povilas), 45, farmer, res.
telės kainuos $1.00 už 21 kortelę (11 lie
12077 Vierchnickis, Alckcas, born 1910, sercretary, K.emoniai Saločiai,
* » •t
tuviškų ir 7 angliškų)* Vienas 1913 m.
""n^ras, 45, employee, re3.
res. Pilviškiai.
11977 Vegis,
Anicetas
of
your
pay
in
War
Bonds?
kalendorius bus siunčiamas kiekvienam
Vilnius.
11935 Vasiliauskienė, Čcs (Povilas) 9.
skaitytojui uždyką! Neskaityto jas moka
lava, born 1909, housevvife.
11978 ’ Vegytė, Regina
12078 VierchniCK’enė, Ju
25c.
11936 Vasiliauskas, Kos- (Povilas), 6.
This new color poster, vvhich soon will be used in all parts of the
zė, 42.
country to promote the sale of War Bonds and Stamps, is one of
tas, 60, employee, res. Vii11979 Vegis, Algis (Povi12079 Vierchnickis, Roma
Visos Kalėdinių Sveikinimų Kortelės yra skirtingos
four recently created to emphasize new themes in the War Bond
nius.
ias), 4.
nas
(Aleksandras),
17.
ir gražesnės negu praeitais metais. Kalendorius ir gi
sales campaign,
V. S. Trmurv Depį,
11937 Vasiliauskienė, Te-1 11980 Vegncris, Aleksan12080 Vierchnickis, Miro
Ifr-MBSO-I
W88 Ml
visiškai naujas!
ofilė, 47,
dras, 49, vvorker, res. Kauslavas (Aleksandras), 17.
A________________ __________________ -----------------------------------*
J?

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETŲ
RUSIJON VARDAI

Liepos Mėnesio
išpardavimas

Ita kandu,

Setų,

Radio,

Gasinių

Parlor

Pečių,

Lovų,

Matrasų.

5

Šmotų

Golden

Oak

Dinettes

Geriausios

Didelės

10

$99.50

Radio

ir

Phonografas

krūvoje,

po

Jos. F. Budrik, Ine.

/6MB A MM /

"DRAUGAS"

KALĖDINIŲ KORTELIŲ
1943 M. KALENDORIŲ

tseštartiehls, liepos 18, 1942

D R A C G AS

6

Jaunavedems

RIMTIES VALANDĖLEI
Sakramentalijų
reikšmė
Juodukai žaidė kauliukais
Vienam iš karto puikiai se
kėsi, bet lošimui tik įpusė
jus jam laimė pasikeitė, vi
sus pinigus prašvilpė. Dau
giau, pasiskolino, tačiau ir
tuos pralaimėjo. Aiškinosi
juodukas draugams kodėi
nesisekė — neturėjęs su sa
vimi kiškio kojytės; jos pa
galba visada laimėdavęs.
Gatvėje pasižiūrėk, paste
bėsi kaip dažnai automobi
liai apkaišinėti, lapės ar voveriukės uodegomis ar kito
kiomis laimę užtikrinančio
mis priemonėmis. Žmonės
pratę manyti, kad tai apsau
goja nuo blogo — daugelis,
rodos, teisingai visa vadiniprietarais.
Kai italukai, airiukai besimaudydami žegnojasi pa
sinerdami vandenyje, jie daž
niausiai daro iš papročio.
Jeigu kas atsitiko vienam —
sakys jis nepersižegnojęs
kaip reikiant. Ar tikrai tie
dalykai gali apsaugoti mus
nuo nelaimių? Tą patį klau
simą bedieviai nuolat kar
toja. Jiems tikėjimo dalyka’
kaip žarija patekusi parako
aruode...
Ketvirtadienyje buvo Pa
nelės Šv. Škapliernos diena.
Ji apsireiškusi šv. Simonui
Stock; Dievo Motina paža
dėjusi, kad nešiojantiems jos
škaplierius, pildant kitas są
lygas, susijusias su škaplie
rių nešiojimu, ji užtikrina,
kad tie visi nematysią pra
garo liepsnų.
Pirmu atžvilgiu giliau ne
pagalvojus, bedievis sakys
— “Matai, jums katalikams
viskas leista daryti, reikia
tiktai nešioti škaplierius, bū
site amžinai laimingi”. Taip
kalbėjo Liuteris sakydamas,
“Šventasis Tėvas teikia at
laidus, kad būtų galima leng
viau nusidėti, paskui apsi
saugoti nuo pražūties”.

pavyzdžiui: nuo asmens vi
dujinio prisiruošimo, dvasi
nio stovio, kaip jie atlieka
mi.
Sakramentalijos, Dievui
taip norint, dažnąi atneša
palaimos čia žemėje. Įvai
riais penkiais rodome prisi
rišimą prie D'evo, Šventųjų,
Panelės švenčiausios. Argi
ne pravartu, kad mylimieji
šeimos nariai, o ne svetimi
daugiau malonių p stirtų ?
Sakramentalijomis mes, tar
tum, pažymime nepaprastą
prisirišimą ir prielankumą
Dievui ir Šventiesiems bei
Panelei švenčiausiai.

Į

Drafto boardai turi palikti
Pranešimas
vyrus, dirbančius karo darbus
Vestuvių diena, tai visoms

jaunavedems svarbiausia jų

VAISĘS...

Chicagoj turėta gausinga ir be to jau mokslina motekonferencija karo vyrų pajč ris. Nutarta tuo reikalu ko-

X Aleksas ir Emilija Lapėnai, 2539 W. 69th St. Maplevvood Inn, šeštadienį, lie
pos 18 d. apie 9 vai. vaka
re rengia vaišes. Liepos 18
d. apie 9 vai. vakare ateis
iš Navy Relief ofiso parei
gūnai į Lapenų biznio vietą
pasiimti iš bakso suaukotus
pinigus Navy reikalams. Tuo
pačiu laiku atvykę žmonės
gaus nemokamai išsigerti alaus ir užkandžių. Puse bač
kos alaus paaukojo Aleksas
Petrulevičius.

kogražiausia; ir ko g°s klausimu. Dalyvavo apie ordinuoti veikimą.
Illinois vyrų karinės konpuošniausia. Svarbu kiek- 2,000 asmenų — karo pramo
vienai jaunavedei, kad ji at nių ir drafto boardų repre skripcijos direktorius pulk.
rodytų kogražiausiai. Tas zentantų. Tartasi, kokie vy G. Armstrong nurodė, kad
priklauso dauguma iš pasi
rinkimo gražiausių ir komo- rai yra reikalingi karo pra- drafto boardai turi palikti
derniškiausių
vestuvėms menėms ir kad tų vyrų draf tuo3 vyrus, kurie dirba karo
suknelių ir šyrų.
į to boardai nešauktų karei- gamyboje, o darbdaviai ne
Peoples Cloak ir Bridal viauti. Iškeltas sumanymas turi reikalauti drafto boar
Shop, kur daugumas lietu- mokslinti moteris, kurios ga dų, kad jie atleistų tuos vy
kaičių beveik iš visų koloni- ...
,. ..
. . .
jų vyksta išsirinkti sau ves-ile:« uil“t* vyrų v,etas kar0 rus, be kurių karo gamyboje
suvėms rūbų, randasi did- pramonėse. Pranešta, kad galima apsieiti.
žiausias, gražiausių ir nau- kai kurių fabrikų vadovybės
U. S. Trtamry Dtfarlmtnl
jausiu madų pasirinkimas,1
____________
AB.CJ.
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi
visko, kas tik reikalinga jaunnn TTV tk i ■ i1
įavedėms apsirėdymo srity- vO,UUU U Z JUSI} AKIS*' geria lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
ie Pilnas pasirinkimas viNiekas nenori aki
ėji.' jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų
lokių suknelių, syrų serme- mo
asti 0 vienok6kJai
pirmo* rūšies produktų.
S
ų
siutų
ir
kailių.
Ir
viską
kada
atsjtinka
nelaim5
.
A
Šv. Baltram'ejaus choms
Lietuviu Dienos pelnas Programoj dalyvaus daini- galima
pasirinkti uz prieina- draudos komDanjjo3 m0^a
maiiaioa kainas,
Izomoa noo
Pnnrdna w
r- w
.
mausiąs
nes Peoples
uz
abiejų
akių
praradimą
mnke
soliste
Genovaite
KleCloak
eis U. S. Army -Navy
ir Bridal Shop vien $5,000. Reikia daug
rūpes
vickaitė ir kitos. Taip pat , tame daugiausia specializuoDISTRIBUTOR
čio
akims
apsaugoti.

programoj dalyvaus ir Atei-' jasi. Peoples Cloak ir Bridal saugok savo akis, kad Ap
Relief fondui
jos
OF
tininkų draugovės šokikų Shop randasi po adresu: galėtų tarnauti jums per vi
Liepos 10 d. draugijų at
grupė iš Chicagos. Kalbė o- 1711 West 47th St., Tovvnof są gyvenimą. Yra išmintin
stovai bei valdybų nariai
(Skelb.) ga apdrausti gerą regėjimą,
jus numatom turėti iš Great Lake kolonijoje.
vienbalsiai nutarė, kad šie
išegzaminuojant akis nors
Lakęs Navai stoties ir Fort Judamieji paveikslai
met Lietuvių Dienos ir Dai
vieną kartą į du metus. Jei
BEERS
Sheridan. šalia Waukegano
nų šventės, kuri įvyks rug
Pralotas Maciejau?kas gu jums reikalinga nauji air North Chicago majorų,
piūčio 16 d. Foss Parke, vi
klebonas ir įsteigėjas nau kiniai arba senus reikia pa
Urmo (wftolesale) kainomis pristato į alines ir ki
atsilankys Owen J. C. No
taisyti,
tai
pasimatykite
su
tas
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur
sas pelnas bus paskirtas U.
jos parapijos Los Angeles
rem, Amerikos ministeris
Dr.
G.
Serner,
lietuvis
akių
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
S. Army ir Navy Relief fon
Lietuvai, jis pasakys svar Kalifornijoj, liepos 14 d. lan daktaras, dabar jo ofisas ir
dui. Visi atstovai numatė,
kėsi pas mus ir* rodė Lietu akinių dirbtuvė randasi 3401
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
bią kalbą.
jog, ypač šiais karo metais,
vių Auditorijoj judamuo So. Halsted St.
sš
(Skelb.)
mes lietuviai turime remti1 Išvyko į Dėdės Šamo
sius paveikslus. Labai daug
ir remsime Amerikos šalį, kariuomenę
į žmonių buvo susirinkusių i
kad laimėjus karą, o tuo pa
Jonas Podžiūnas, vetera pažiūrėti paveikslų iš Šv. >
čiu būdu prisidėtumėm prie nas pirmo pasaulinio karo Žemės ir Kalifornijos lietuVIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
Lietuvos laisvės atgavimo. ir kiek laiko dirbęs kirpyk- įvil^ gyvenimo,
Taupyktt apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo ateit). Apart aj>
Enrikas
draudos mes turime didžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
Tai galima padaryti perkant
loję, liepos 12 d., išvyko į
karo bonus ir štampas ir re
Duodam paskolas už 41/?% ir aukščiau
Dėdės Šamo kariuomenę. Įmiant organizacijas, kurios
MAKE
stojo į pakrančių sargybą
yra surištos su šios šalies
EVERY
(Coast Guard). Sustojimo
PAY DAY
vyriausybe. Mes lietuviai
vieta kol kas nežinoma.
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*
kiek galėsim, tiek prisidėBONO DAY
Justin Mackievrlch, Pres. and Mgr.
SKAITYKITE
“
DRAUGĄ
’
sim!
būtų

ARE YOU

puttingTenPrr (entof
your Intom t into U.S.
War londs fctamps ?

KAS GIRDEI WAUKEGANE

LEO NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar

STANDARD FEDERAL SAVINGS

4192 ARCHER AVENUE

Turės paradą

Lietuvių Dienos komisija
sparčiai dirba, kad šiais me
tais surengus paradą, skirtingesnį, didesnį negu pir
miau turėjom. Visos drau
gijos ir visi lietuviai turi
dalyvauti šimteriopai. Daly
vaudami parade — pareik
Kryžiaus ženklas, švęstas šime pagarbą Amerikos
vanduo, rožančiai, škaplie kraštui.
riai vadinasi sakramentalijo
mis. Bažnyčia apibudindama Kita programos dalis
sakramentalijų veikimą, pa Šalia sporto ir kitų pažymi, kad jie patys savaime1 marginimų, didesnę prograneteikia žmogui malonių, bet mo dalį atliks šv. Petro cho
priklauso nuo kitų sąlygų, ras iš Kenosha ir vietinis

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Tel. VIRGINIA

1141

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

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

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

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St.

Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:
COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANV
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

LIFE’S BYV'AYSt
,-OFALL 1UEPUMB TrrouAFfTk/n

you'KZ TkLOUMF!

“Draugo” Metinį Labor Day

Vienintelė Lietuviu
Wholesale Liquor
(staiga Chicagoje

Pikniką
RUGSĖJO (SEPT.) 7 D., 1942 M.
VYTAUTO

PARKE

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)
Didelis Pasirinkimas
Naminių, Importuotu
Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame
Tiktai Tavernam s.
Užsakymai Uvežiojaml
Sekančią Dieną.
Valandos: 9 Iki 5 P. M.
Uždaryta kožna Šeštadienį

Šiame Piknike bus naujų, kitur nematytų surpryzųl

INTERNATIONAL
LIOUOR
CO.
6246-48 80.
AVĖ.
CALIFORNIA

Tel.

Vėl bus Naujas Rekordas "Draugo"

Piknikams.
FRANK VIZGARD. Sav.

REPublic

1538—9

D.

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA

C.

D B X U G X B

šeštadienis, liepos 18, 1942

IS CICEROS PADANGES

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI AME“

Daugiau tvarkos
organizacijų
gyvenime

CHICAGOS LIETUVIAI JAU JUDINASI
PATRIOTINEI DIENAI
Dvi reikšmingos sukaktys - paminėkime jas
tinkamai ir gausiai dalyvaukime iškilmėse

Vasaros laiku kažkaip
Liepos 14 d. įvyko gau-1 Kokią reikšmę turi mūsų
sunkiau vyksta su organi
sus Dariaus-Girėno pamink- parama Amerikai šiose kozacijų susirinkimais. Tiesa,
lo komiteto ir draugijų at- vų grumtynėse, sąmoningam
vasara esti daug išvaž avi
stovų susirinkimas, kuria- patrijotui, rodos, ir aiškinmų, daug visokiausių pro
me buvo išrinkta įvairios ti nereikia. Tad šių sukakgų kitur pasižmonėti. Bet
komisijos, kad sparčiau va- čių minėjimas yra jungiatai negalima ir vasaros me
rytų darbą, kad gražiau pa- mas su “Civilian Defense”
tu apleisti organizacinio gy
vyktų Lietuvių Diena, kuri j demonstracija. Tat kaip mavenimo. Juk yra tokių svar
įvyks šeštadienio vakarą, | tome, liepos 25 d. mums, liebių klausimų, kurių mes ne
liepos 25 d., prie Dariaus ir tuviams, ypač čikagiečiams,
galime atidėti, kaip pavyz
t "UruuKaa"
Acme
lelepnuiu)
Girėno paminklo. Susirinki- visais atžvilgiais yra patriBritų orinės eskadrilės Af- džiui senelių prieglaudos
me buvo gražiai atstovau-, jotiška ir lietuviška. Visi, rikoje vado pareigas einąs statybos baigimo reikalą.
jami ir Amerikos Raud. Kry kuriems rūpi šios šalies per- amerikietis Lance Wade, 26 Liepos 12 dieną turėjo įvyk
žiaus lietuvių vienetai.
gale ir Lietuvos likimas — m. amž., kuris jau 9 ašies ti Labdarių 3 kuopos susi
Kaip jau buvo spaudoje' o rūpi beveik visiems, tu- lėktuvus numušęs ir neturi rinkimas, ale, neįvyko. Ne
minėta, šiemet sukanka 20 retų stengtis kuo gausin- pasiryžimo iš savo pareigų I įvyko susirinkimas, nes ne
metų kaip Amerika pripa- gilusiai dalyvauti,
pasitraukti atsilsiui.
| susirinko nariai ir valdybos
žino Lietuvą de jure. Taip
Visa tvarka ir kas dalyĮ nariai ne visi atvyko. Turi
pat sueina 9 metai nuo tra- vaus programoje, bus skelme smarkiai vesti vajų dėl
giškos mirties mūsų narsių- biama spaudoje. Tėmykite!1 Apskaičiuojama, kad Jung- senelių prieglaudos užbaigi
jų lakūnų — Dariaus ir GiLaisvutė tinių Tautų prekybinių lai- mo, turime kitų svarbių
rėno. Šios dvi sukaktys
—
i vų tonažas siekia 45,000,000 klausimų, o čia žiūrėk susi
mums yra labai svarbu mi-; ~
tonų. Vadinasi tais iš kart rinkimas neįvyksta. Tai jau
nėti, ypač šiais laikais.
galima būtų gabenti tiek to ne koks reiškinys. Tektų to-"
Jei mūsų tėvynė Lietuva
kius reiškinius kuo greičiau
nų įvairaus krovinio.
alsavo laisvės oru per 22
siai prašalinti.
metus, tai didelė padėka pri
Jei susirinkimai numaty
klauso demokratiškai Ame
tu laiku neįvyksta, nariai
rikai, į kurią ir ateityje mes
Bridgeport. — Su visų Šv. i
nesilanko į susirinkimą —
dedame savo skaidrias vil
Jurgio parapijos choro na-1 Jungtinės Amerikos Vals nekoks ženklas. Vadinasi,
tis. O kas nejaučia kiek pa
rių didelėmis pastangomis tybės greitu laiku yra nusis organizacija silpnėja. Todėl
garbos yra verti mūsų drą
mūsų koncertas buvo labai tačiusios pastatyti 2,900 nau reikia kuo greičiausiai grieb
suoliai didvyriai — Darius
sėkmingas. Ir po didelio dar jų laivų, kurių tonažas sieks tis priemonių užkirsti kelią
ir Girėnas? Jie yra gyvi ne
tokiam organizacijos silpnė
tik mūsų senesnės, bet ir bo reikia atostogų. Prieš iš- 31,000,000 tonų
einant
atostogų,
turėjome
Anglija,
kaikada
ir
Ausjimui. Jei jau patys valdy
jaunosios kartos širdyse. Jei
šiandien jie būtų gyvųjų susirinkimą. Buvo išrinkta tralija irgi nemažai stato bos nariai negali atvykti į
tarpe, >ra abejonės, J į e nauja valdyba: pirm. — pro- iaįVų. Kada laivai išeis į dar susirinkimą, tai tegu savo
tat Hitfetis pajus Ameri vietoj kitą deleguoja.
skaidytų priešo tvirtoves po Teaorius A. S. Pocius, vice
Amerikos žvaigždėtąja vė pirm. — Lucille Overlingai- kog ir Anglijos jėgą.
te, rašt. — Stasė Kuprytė,1
liava kovodami už pasaulio
iždin. — Valantinas Matudemokratiją ir laisvę.
£i>ten to
liokas, maršalka — Elzbieta
Kairytė, korespondentė —
PALANDECH’S
Elena Adomaitytė.
Vienerius
metus kalėti
Buvusios valdybos n iriai
RADIO BROADCAST
Bridewell nuteistas William
Teataring a Program at
nuoširdžiai pasižadėjo ir to-!
Vidus mokesčių kolekto- ' liau dirbti. Susirinkimas nu Grego, 54 m. amž., kurs iš
TUGOSLAV FOLK MUSIC
riaus Chicagoj specialieji tarė, kad choras turės links- i Mrs. Martha Backstrom iš
kaulijo 300 dolerių žadėda Every Saturday, 1 to 2 P.M.
agentai, kurie patikrina, ar mą išvažiavimą liepos mė
mas jai atidaryti restoranų
STATION WHIP
automobiliai aprūpinti fede nesyje. Vieta jdar nebuvo
Evanstone. Jis to nepadarė
tt
ralinių taksų ženklais, tarp išrinkta. Dovanos bus duo
ir teisme prisipažino kaltu.
kitų susekė ir vieno miesto damos Stasei Kuprytei ir
policininko vartojamą auto Eleanorai Adomaitytei už
mobilį be minėto ženklo. Po uoli ausį lankymąsi į choro
licihinkas, kaip ir visi kiti, pamokas.
pakviesti tuojau įsigyti ženk
Choro pamokos pertrauk
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
lūs, arba susilauks įstatymu tos iki rudens, kada visi po
KAINOMIS
numatytų bausmių.
atostogų pasilsėję sugrįš
Spėjama, kad Chicagoj yra vėl prie sunkaus darbo.
iki 60,000 vartojamų auto
PILNAS PASIRINKIMAS
E. Adomaitytė
mobilių be tų ženklų.

Kiek prekybinių laivų

Sv. Jurgio parapijos
choro nariai
atostogauja

Kiek Amerika
pagamins laivų?

Nuteistas vienerius
metus kalėti

Tarp kitų ir
policininkui kliūva.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ — SERMĖGŲ —

SIŪTŲ IR KAILIŲ

DoM'T You “ThiHK.MI-STEK, M^KlCvVirz. VoU <*oULt? UFT

A 15'T" -

CaTTaiM

-SpuAT*£ up tuose.

CmjcsT

.

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

You MICHT -ŠKICE. ATKlU-K OFF THAT T>UNCH

Mūsų Specialybė

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

Yards 2588

Dar žodelis dėl Šv. Vardo
draugijos

Dar du įtariami
šnipai areštuoti

Elevatorių unijos
reikalavimai

Federaliniai agentai dar
Elevatorių operatorių uni
du įtariamus nacius šnipus jai jos advokatas pranešė
areštavo Chicagoj, praneša kad
Building Managers
federalinis distrikto proku Association of Chicago at
roras J. Alert Woll. Jis areš metė unijos reikalavimą di
tuoti su prezidentiniais wa- dinti atlyginimą ir mažinti
rantais kaipo pavojingi sve darbo valandas. Tolesni tuc
timšaliai. Bus ištardyti, kad klausimu žygiai priklausc
susekti jų aktyvumą.
nuo unijos. Kalbama apie
Anksčiau areštuoti trys ' streiko galimumus.
vyrai su žmonomis, kurie bu
vę santykiuose su kai ku
riais teisiamais VVashingto- V lYOLkVVestSTliniC
35* Street
ne nacių sebotažninkais, sa
(PAefofĄOfAe
koma, bus teisiami Chicagos MOST » '* 'A*
MODERN '
federaliniam teisme. Vakar
ADVANCED PHOTOCKAI-HV^l^^jr/^^^
jie jau apklausinėti.

Prieš pusę metų buvo pra
dėtas Šv. Vardo draugijos
narių vajus. Viskas gerai
ėjo — jau turėjom apie po
ra šimtų narių. Bet pasta
ruoju laiku vėl jaučiamas
šlubavimas. Susirinkimai ne
įvyksta. Kodėl? Tai dėl val
dybos pirmininko ar dvasios
vado neatsilankymo į susi
rinkimą. Bet tai tušti pa
siaiškinimai — susirinkimą
galėtų vesti kiti valdybos
nariai, o dvasios vadą ga
lėtų pavaduoti kitas kuni
gas, jei dvasios vadas ne
LOWEST POKŠIMI.t; pąitoi
PHONE LAt AVt.TTfe 2»I3
"
gali atvykti į susirinkimą.
SKELBKITES “DRAUGE“
Kai neįvyksta susirinki
mai, tai mes negaliftie iš f
girsti ir apie buvusį “bun
co party” pajamas. Jau ko
kie trys mėnesiai praėjo nuo
YVEST VIRGINIA GENUINE
buvusios “bunco party”, bet
POCAHONTAS
dar apie šį parengimą at
Kol dabartinis stakas dar ncišparduoskaitos neduota. Tai yra ne
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
koks reiškinys, reikia susi
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
kelio karo jums:
rūpinti ir visą dalyką kaip
GENUINE POCAHONTAS,
tirt
reikia sutvarkyti.
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00
Tat, ciceriečiai, daugiau
GENUINE POCAHONTAS,
$n z r
drausmės organizacijų gy
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas..........
0.00
venime, nes to reikalauja
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $|A r/N
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.. 10.0V
kataliko ir lietuvio garbė.
5332 SO. LONG AVĖ.
TEL. PORTSMOUTH 9022
A. Valančius

CRANE

COAL

CO.

/P

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

WHOLESALE
FURNITURE
BROKER

Išir-iiojauie
po vl-ą
Chicago.

Dining Kuom Sets — I’arlor
Sets — Bedroom Sets — Kugs

REMKITE
SENĄ

— Radios — Refrigerators —
YVashers — Mangels — and
Stovės.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Nationally advertised items.

N. RANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St.
Telefonas: BOULEVARD OOI4

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY

RKPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ
MILŽINIŠKO STARO MUZIKAELNIŲ INSTRUMENTŲ.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI,
8AXAPHONES,
K LU
TES su ‘'cases” —• $35.00, $37.50,
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui.
KONCERTUI O UITA RAI. 8PAN1SKI MANDOLINAI, BANJOS,
SMU1KOS, TENOIt BANJOS —
$6.50. $8.50. $12.50 iki $Ū.OO.
STRlUNtNIAI BASAI — $60.nO.
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ
LENDA LAS — $12.00. SM1ŪELAI
8MUIKOMS,
STRIUNININIAMS BASAMS,
VIOLAS
ir
CELLO — $1.50, $3.00. $5.00.
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dOl vi
sų vlrSminėtų Instrumentų. jJAHS
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $18 *0.
$23.50, $35.00, $50.00. PF/flADS,
HI BOYS.
CYMBOLS,
DRUM
HEADS pataisomi jums .palau
kiant.
MOUTH PI E< ’E" 'visiems
brass Ir "rved” instrumentams
prilaikomi jūsų Ifipoms.
EKSPERTYVAS VICTOR IR
PHONOGRAPH pataisymas.
Atstatymas visų dailų Clarnetams,
TrifltKjnis,
Saxaphones,
Sinulkoms ir Guitaranis.

Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES L1ETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI t

rPARCtTI-T
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI
Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas
Amerikoje!

- VIENUOLIKTI METAI! -]

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. YVestern Avenue

GOLDSTEIN’S MUSIC 8HOP
911 Mazwell St., Chicago.

Pitone: G RO veli i11 2242

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.
Jr

O A R A R Yra Gcriaus,as

Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Varnu Materijolą
Matari inln Dar
Ilnr tAmnmk
Kuinnmiu
Namų
Žemomis Kainomis.

f -/

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mflsų Jardą Ir apžiūrėk ata
ką Ir aukfttą rūšį LENTŲ—MILL. VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MATEtltJOLA. DM garnių, porėtų, viikų, skiepų ir flatų. PASITARK SU
MŪSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvata ISmnkėjlmata

fv/

Protcction
Įor vour

LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St

Tel. VICtory 1272

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS
NUOŠIMČIO KATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų jslaigoje. Jūaų indelini rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti jicr Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ IŠTAIGA
— 46 Metai Sėkmingo PafarnaUmn ! —

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4113

Jos. M. Mozeris, Sec’y.

3236 SO. HALSTED ST.

5
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Sėst a dienia, liepos 15, 1942
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SV. MYKOLO PAR., NO. SIDE, METINIS PIKNIKAS
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ŠIAME MŪSŲ PIKNIKE STENGSIMĖS SUTEIKTI VISIEMS DALYVIAMS MALONŲ LAIKA!

Įvyks Sekmadieni, Liepos (July) 19-tą dieną, 1942 metais
Kur būsite nebūsite sekmadienį, liepos 19-tą dieną, bet bandykite pribūti į
mūsų rengiamą pikniką. Oras dabar yra

i

labai šiltas, nevienas iš jūsų esate nuvargę dirbdami savo kasdieninius darbus;
Taigi, pasinaudokite šia gražia proga at-

8

9

Vytauto Darže, 115tos gat., tarp Cicero Av. ir Pulaski Rd.
važiuoti pas mus ir tyriame ore tarp draugų ir pažįstamų palengvinsite savo gyvenimo naštą. Bus skanių valgių ir gėrimų,

taipgi linksnių dainų, muzikos ir šokiai,
Taigi, viskas bus prirengta dėl numatyto linksmo pikniko. Lauksime visų !

... Nuoširdžiai kviečiame Chicagos ir apielinkės lietuvius atsilankyti. —------- Klebonas Kunigas Juozapas Šaulinskas ir Parapijos Komitetai.

Chicagos Arkivyskupas atsišaukia
U.S.O. fondo reikalu
JE. arkivyskupas S. A. I boje esančiais vyrais.
Chicagos
arkivyskupas
Stritch, Chicagos arkivys
kupijos ganytojas, dar kar praneša kad pradėjus liepos
tą per gg. kunigus atsišau 20 d. iki liepos 27 d. Ameri
kia į tikinčiuosius, kad jie kos Legijono parūpintų 15,gausingai paremtų sudaro 000 savanorių darbuotojų ap
mąjį U. S. O. (United Ser lankys krautuves ir priva
vice Organizations) fondą, čius namus ir paragins duo
kurio žymioji dalis tenka ir ti didesnę, ar mažesnę au
National Catholic Communi ką sudaromam fondui.
ty Service.
Rytoj gg. kunigai iš paU. S. O. fondas sudaro mokslinių paaiškins tikintie
mas karo tarnyboje esamų siems šio fondo reikalingu
vyrų rekreacijai ir jų pado mą.
riam linksminimuisi, kai jie
Chicagoj jau kelinta sa
yra laisvi nuo savo karinių vaitė kampanija vykdoma.
pareigų. Miestuose ir arti
karo stovyklų sukuriami re
kreacijų centrai ir į juos Nuteistas nuo drafto
kviečiami kareiviai ir jūri
ninkai gražiai ir linksmai išsisukinėtojas
praleisti laiką užuot lankyti
Federaliniam teisme Chi
kur abejotinos vertės vietas.
. U. S. O. surinktas fondas cagoj nuteistas trejus me
paskirstomas, tarp katali tus kalėti James J. Cassels,
kų, protestantų ir žydų ir 26 m. amž., iš
Western
kiekviena denominacija rū Springs. Jis nenorėjo eiti ka
pinasi savo tikėjimo tarny ro tarnybon.

Kinija greit turės
26 milijonų armiją

GORILUI REIKIA MANKŠTOS

Greitu laiku Kinija turės
26,000,000 kareivių. Kinijai
nėra sunku nudaryti tokią
kariuomenę, nes turi 450,000,000 gyventojų. Tik Kini
-jai bėdžiau su ginklais. Jei
Kinija turėtų užtektinai gin
kių, jau senai japonai būtų
supliekti.

Litvinovienė už pusę
literio pieno
Wallace, Amerikos vice
prezidentas, prieš kiek laiko
pasakė, kad šis karas veda
mas, kad kiekvienas žmo
gus galėtų kasdien po literį
pieno išgerti. O Sovietų Ru
sijos ambasadoriaus žmona
("Uraugas" Avine leiepuoio*
Litvinovienė,
Washington,
Chicagos Lincoln parko žvėryne 505 svarų svorio gori
pasakė, gerai būtų, kad kiek las Bushman savo prasimankštymui turi didoką padangą.
I vienas žmogus galėtų išger Būtų įdomu, jei kas bandytų tą padangą iš narvo paimti.
ti pusę literio pieno per die- Gorilui matant tas neįmanoma.
Įną.

Tūkstančiai darbininkų
valstybės lėšomis atostogauja

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIAI
RENGIA SAVO

METINĮ

IŠVAŽIAVIMĄ

MARIJOS KALNELIUOSE

Liepos (July) 26 d., 1942 m.

Illinois valstybės darbo
direktorius F. B. Murphy iš
kelia aikštėn, kad šiemet
per pirmąjį pusmetį valsty
bė išleido 20,554,115 dolerių
pašelpos netekusiems darbo
darbininkams. Praeitais me
tais per pirmąjį pusmetį bu
vo išmokėta tik 15,718,030
dolerių.
Daug kas negali suprasti
šios kompensacijos išmokėji
mų padidėjimo. Sako, šie
met yra daugiau darbo ir
daugiau darbininkų netenka
darbo ir už savo bedarbę
ima iš valstybės iždo sau
atlyginimą.
Direktorius nurodo prie
žastis. Jis sako, kad ne
tekusiems darbo darbinin
kams šiemet mokama di
desnė kompensata -— 20 do
lerių maksimumo per sa
vaitę per 20 savaičių. Pra
eitais metais maksimumas

Nuteistas mirti
bandė pasprukti
DIENOS PROGRAMA: iškilmingos šventos Mišios su pamokslu
10 vai., popiet — bus įvairi programa susidedanti iš muzikos,
kalbų ir žaidimų.

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų 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) 26 d.
PIKNIKO KOMITETAS

Kriminalinių bylų teismo
rūmuose ketvirtadienį įvy
ko nepaprastas triukšmas.
Nuteistas mirti policininko
žudikas John Pantano, 20
m. amž., bandė iš teismo ru
mų kambario pasprukti. Tas
jam nepavyko. Visgi per ke
lėtą minutų jis kovojo su
sargais iki įveiktas. Jam pa
galbon buvo pašokęs jo bro
lis dvynas Anthony. Bet ir
t tas greit numalšintas.

buvo tik 16 dol. ir mokėta
tik per 16 savaičių. Be to,
šiemet daug darbininkų ne
teko darbo, kai suvaržytas
daugelio medžiagų vartoji
mas civilinei gamybai. Pa
galiau tarp darbininkų atsi
rado ir daug raketerių, ku
rie randa priežasčių pasi
traukti iš nuolatinio darbo,
ima kompensatą ir tuo būdu
atostogauja valstybės lėšo
mis. Tik retai kurie jų suse
kami ir patraukiami tieson
už tas suktybes.

Lietuvis 35 metus
Edison Co. tarnyboje
Commonvvealth
Edison
kompanija praneša “Drau
gui”, kad Dominick Monkus,
2007 Canalport avė., jau bai
gė 35 metus šios kompani
jos tarnyboje, juo didžiuoja
si ir jį įvertina. Monkus
šiandien yra boilerių valyto
jų formenas
(užvaizdą)
Northvvest Generating stoty
je, 2400 No. California avė.
Monkus gimęs Lietuvoje,
į J. A. Valstybes atvykęs
1906 m. būdamas 22 m.
amž. 1907 metais gavo dar
bą valyti boilerius Edison
kompanijoje. Nuo 1924 me
tų yra pilietis. Jo sūnus
Stanley tarnauja Dėdės Sa
mo oro korpuse.

X Povilas ir Uršulė Gilliai, 105th ir Wabash Avė.,
roselandiečiai, ateinantį sek
madienį. liepos 19 d. mini
30 metų vedybinio gyvenimo
sukaktį. Jie yra pavyzdingi,
parapijonai ir tėveliai išauk
lėjo du sūnus: Alfonsą ir
Klemensą ir viena dukterį
— Eufraziją. Sūnus Alfon
sas yra lankęs ir baigęs
Purdue universitetą, dabar l
dirba atsakomingą darbą
vienoj plieno dirbtuvėj. S vei
kiname Gillius ir linkime
sulaukti auksinio jubilie- Į
jaus.
X Dr. Jurgis Wiltrakis,
pagarsėjęs lietuvis gydyto
jas, dabar yra U. S. armi
jos majoras ir darbuojasi
kaipo armijos gydytojas
Australijoj. Ligoninės šta
bui, kurios jis buvo virši
ninkas, rašo malonų laišką.
Pasilgęs Illinois vėsaus oro.
Saulės smarkiai įdegtas, nes
Australijoj karšta. Tempe
ratūra retai kada žemiau 96
laipsnių. Reikia vesti kovą
su milžiniška uodų daugybe.
Tačiau darbu, kurio turįs
daug, esąs patenkintas. Dr.
Wiltrakis turi tris brolius
ir visi U. S. armijoj.
X Ig. Sakalas, “Draugo”
vienas redaktorių, ateinantį
pirmadienį grįžta iš atosto
gų ir pradės darbą. Ig. Sa
kalas ne tik atostogavo, bet;
turėjo eiti virėjos ir norsės
pareigas, nes jo žmona ser
ga.
X Juozas Vaiskis, visuo
menės veikėjas iš Brighton
Park, guli Šv. Kryžiaus li
goninėje. Jo sveikata gerė
ja.

X Dr. P. Vileišis, Lietu
vių Tautinės Tarybos vice
pirmininkas, iš savo kolegų
diplomatų patyrė, kad Urb
šys, Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris, kurį bolše
vikai išvežė į Rusiją, yra
gyvas ir sveikas. Pretonas,
buvęs Anglijos ministeris
Lietuvai, gyvena Cairo, Egipte. Barsanti, buvęs Bra
zilijos ministeris Lietuvai,
tebegyvena Vokietijoj, Leip
cige. Barsanti yra Lietuvos
nepaprastai didelis bičiulis
ir prietelis, kuris visur lie
tuvius užstoja ir gina Lie
tuvos vardą.
X J. Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo žmona, trum
pai paatostogavusi pas sa
vo mamytę Worcester, Mass.
grįžta atgal Chicagon. Daužvardukai — Petras ir Fabi
jonas atostogauja Juliaus
Rakščio (aptiekininko) ūky
Michigano valstybėj.
X D. ir Z. Stephens prieš
kiek laiko įsigijo Marąuette
Park nuosavybę, tuomi džiau
gės. Bet šiomis dienomis jų
džiaugsmas padidėjo, nes
sulaukė sveikos ir diktos du
krelės. Mažytės dukrelės ma
mytė yra žinoma Paulių dūk
tė Zosė, kuri nemažai veikė
Brighton Park jaunimo tar
pe. Paulių šeima pasižymi
veiklumu katalikiškose or
ganizacijose. Sveikinam E.
ir J. Paulius, kurie gavo var
dą grandma ir grandpa.
X Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos bažnyčioje šį
vakarą 7:30 vai. prasideda
novena į šv. Oną. Pamaldos
prasidės procesija. Noveną į
šv. Oną veda kun. Justinas
Vaškys, pranciškonas, atvy
kęs iš Lietuvos. Šv. Mišios
ir pamokslai rytais bus 6 ir
8 valandomis.
X Durey, 4500 S. Talman
Avė., sunkiai serga, randa
si ligoninėje. Tai nuoširdi
ir daug pasidarbavus Raud.
Kryžiaus vienetui.

S. Pieža rašo apie Žalgiriu kovą
i Sunday Chicago Herald-American
Žalgiriu kovos reikšmė ir
Lietuvos dalyvavimas šioje
reikšmingoj kovoj bus ap
rašyta Stasio Piežos The
Sunday
Chicago HeraldAmerican. Taip pat tilps
gražūs atvaizdai. Dienraštis
I su aprašymu pasirodys šį
■ sekmadienį. Pieža yra nuola
tinis šio dienraščio korespon
dentas ir rašytojas, kuris la
bai gražiai ir objektyviai
garsina Lietuvos ir lietuvių
vardą amerikonų spaudoje. Į
RapSKELBKITĖS
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S. Pieža

