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the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”
—Abraham Liacoln
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Londone tariamasi kaip padėti S. Rusijai
Unija suspendavo
439 savo narius

JAPONAI SUNAIKINO U. S. LAIVA DUTCH HARBOR

DETROIT, Mich., liepos
21.—Praeitą savaitę čia bu
vo sustreikavę dalis autobu
sų tarnautojų. Paskui prie
jų prisijungė dalis gatvėkarių darbininkų. Unijos virši
ninkai abiejų streikų neau
torizavo.
Gatvekarių unijos virši
ninkai už tai suspendavo
439 unistus, kurių tarpe yra
310 nuolatinių ir 129 išban
domieji darbininkai. Nuola
tiniai (reguliariai) turi tei
sę apeliuoti, bet išbandomie
siems darbininkams suspen
davimas yra lygus pašalini
mui iš unijos.

Muzikininku vadas
susiduria su
pasipriešinimu

Maskva pripažįsta, kad vokiečiai
kai banga veržiasi Rostovo link
Vokiečiai gi praneša, kad Rostovas
liepsnose ir iš trijų šonų suremtas

WASHINGTON, liepos 21.
—James Petrillo, muzikininLONDONAS liepos 21.— Doneco upės slėni — anglių
kų unijos vadas, vadinamas
muzikininku direktorium, pa J. A. Valstybii ir britų šta kasyklų sritį, raudonajai ar
kliūva, taip tariant, į karš bo karininkai tariasi, kaip mijai atsimetus į nauja3
tą vandenį (rašo Chicago ir kokiu būdu padėti Sovie šiaurvakarines pozicijas gin
Sun). Prieš jį pakilo federa tų Rusijai, kai vokiečiai ne ti Kaukazą.
Nuo Doneco klonio žiemių
linė komunikacijų komisija. sulaikomai veržiasi Rostovo
ir
Stalingrado
link.
link
—išilgai didžiosios Dono
Šios komisijos pirmininkas
James Lawrence Flay spau Patirta, kad apie antrąjį upės alkūnės, net iki Voro
dos konferencijoje pareiškė, frontą nesitariama, nes tas nežo, raudonoji armija at
kad prieš Petrillo žygį bus šiemet neįmai.on.a. L:.t ieš- kakliai kaujam au vokiečiais
imtasi kokių nors legalinių koma priemonių kokiu kito- Daugiur paupiu rusai pliekiu būdu dali vokiečių divi kia vokiečius durtuvais. Vie
priemonių.
Petrillo paskelbė muziki- zijų atitraukti iš Rusijos tomis juos atgal per upę at
bloškia. Tenai raudonnrmianinkų grupėms įsakymą, kad fronto.
ateityje nieku būdu jos ne šis klausimas yra skubus, Čiams padeda amerikiečių ir
t uraLUMtut" Acm« leiepno
grotų daromoms plokšte kadangi naciai dabar naudo britų bombonešiai. Visur jei
Karo darbui bus regis Tai yra pirmoji foto, kuri rodo, kaip japonai oro atakose, Dutch Harbor, Alaska, lėms, kurias naudoja ma jasi sau tinkamuoju laiku ir ne tūkstančiais, tai šimtais
pluša per turtingiausią pie vokiečių išguldoma. Tik vie
žesniosios
radijo
stotys
savo
bombomis
pataikė
į
S.
S.
Northvvestern
laiv
ą
ir
čia
matome
laivą
paskendusį
dūmuose.
truojamos moterys
nam Voronežo fronte per
programoms. Petrillo sako, tinės Rusijos dalį.
DETROIT, Mich., liepos
kad kiekviena radijo stotis Kai kas yra nuomonės, vieną dieną nuk >.uta iki
21.—Karo gamybos boardo
turi samdytis profesionalius kad Sov. Rusija turi pakan 4,000 vokiečių. Kituose ba
automotivės šakos viršinin
muzikininkus. Jis sako, kad kamai karei viii. Jai trumpa ruose tas pat.
kas Ernest Kanzler ir iš U.S.
plokštelių (transkrip c i j ų) tik ginklų ir įvairiausios ka
Laikraštis Pravda prane
ro
medžiagos.
Tad
reikia
Employment tarnybos Ed.
vartojimas mažina muzikiša, kad iš Doneco slėnio ru
WASHINGTON, liepos 21.
to
visa
tuojau
kuo
daugiau

L. Keenan pranešė, kad da —Karo departamentas pra VVASHINGTON, liepos 21.
ninkams užsiėmimą. Tas gi
sai pasitraukdami sugriovė
sia
rusams
pristatyti.
romi planai suregistruoti nešė, kad U. S. keturių inži —Įvairiose šalies dalyse ar Panamos perkasas
muzikininku unijai kenks
anglių kasyklas
moteris Detroito srityje dar nų bombonešį Boeing B17 mija jau pradėjo šaukti ka
minga.
Vokiečiams Rusijoje tal
MASKVA, liepos 21.—Čia
bui ginklų fabrikuose, nes užpuolė japonų 23 koviniai ro tarnybon registrantus vy balionais apsaugotas
Be to, Petrillo uždraudė pripažįstama, kad vokiečių kininkauja. vengrų ir rumu
KARIBŲ APSAUGOS National Broadcasting kom
numatomas vyrų darbininkų lėktuvai po įvykdytų atakų rus, kurie turi 1-B' klasifika
nų divizijos.
tankai
ir
motorizuota
infanSTOVYKLA,
liepos
21.
—
ciją.
Jie
šaukiami
apribotai
trūkumas. Sakoma, moterų prieš Rangoon, Burmoje.
panijai transliuoti naciona
(Vokiečių pranešimais, jie
registracija bus įvykdyta Bombonešis numušė keturis tarnybai. Kol kas šaukiama Pranešta, kad Panamos ka linio vidurinių mokyklų or terija kai didžiausia banga
yra
vos už 50 mailių nuo
veržiasi
į
pietrytus
nuo
Voper paštą rugpiūčio antrąją japonų lėktuvus, bet ir pat jų mažas skaičius. Tačiau nalas pagaliau yra apsau kestro sezoninį metinį kon
rošilovgrado—Rostovo link Rostovo. Anot vokiečių, E,ob
savaitę.
sai daug nukentėjo. Vienas jie visi, visoj šaly bus šau gotas balionų baražu. že certą. Šį orkestrą sudaro me.
tovo miestas liepsnojąs ir iš
Sako, moterų registracija bombonešio įgulos narys už kiami pradėjus rugpiūčio 1 miau iškeltų dausose balio 160 bernaičių ir mergaičių
Galybės nacių įsiveržė į\trijų šonų atakuojamas).
nebus privaloma. Apie 80,- muštas ir kiti keturi sužeis d. Karo departamentas apie nų skrindą priešo lėktuvai grupė iš 40 valstybių. Grupė
000 bus reikalinga karo ga ti. Sugadintos visos jo pat- tai visa neoficialiai prane- pakliūtų tarp ištemptų plie suvažiavo į 12ąją metinę
ninių kabelių ir akimirkoj muzikos stovyklą, Interlomybai šių metų gale ir atei rankos ir du inžinai, be to sa
nančiais metais. •
vairinis aparatas nutrenk 1-B klasifikacijos vyrai sulauktų sau galo. Kabeliai cher, Mich., ir iš ten rengia
si koncertuoti per radiją
yra tie, kuriuos drafto boar- nepaprastai stiprūs.
tas.
Per
keletą
mėnesių
reng

dų
gydytojai
pripažino
1-A,
Petrillo sako, kad tie moki
Nepaisant to, sužeisti vai
15 armijos lakūnu
tasi
tuo
būdu
apsaugoti
per

niai nėra profesionaliniai, CAIRO, Egiptas, liepos; Britų lakūnai ir kita3 arininkas kap. Frank D. tai yra, tinkamais kareikasą.
Visi
pasiruošimai
bu

lad jie nega’i kompetuoti 21.—šiandie trečioji para, Į Sies karines stovyklas Vidur
Sharp ir jo pavaduotojas su-, v*auli» bet paskiau kariuožuvo katastrofose
vo
atliekami
paslapčia.
Kai
TUCSON, Ariz., liepos 21. gebėjo savo bombonešį sek- men®9 gydytojai juos per- baigtas" darbas, pranešta, su apmokamais muzikinin- kajp britų karo laivai did-1 žemio jūros pakrantėmis nu
kals—su muzikininku unija.' žiulėmis patrankomis be * sidriekusias atakuoja. Tai
— Vakar netoli čia tyryne mingai nuleisti žemyn ir klasifikavo pripažindami kad tas toliau jau nėra ka
klasę ir jie laikinai paKomunikacijų komisija, paliovos bombarduoja ašies j vis nacių gen. Rommelio ne
nukrito ir sudegė armijos grįžti i savo stovyklą.
rinė
paslaptis.
Leista
laik

eisti laukti iki, prireikus,
sako pirmininkas Fly. nepa paimtą Matruh prieplauką seniai užimtos tos vietos. Jo
bombonešis. Žuvo visa 8 vy Karo departamentas, išė- ^bus
raščių korespondentams ap prastai rimtai atsineša į ir pakrantes, Libijoje.
šaukiami.
Dabar
armija
priešakinės kariuomenės da
mus vairininką kap. Sharp,
rų įgula.
žiūrėti įrengimus.
jų
reikalinga
ir
kai
kur
jau
tuos muzikininku diktato Vakar ir užvakar britų lys sulaikytos arti EI Alakitų įgulos narių pavardžių
Kokie
tie
įrengimai
ir
ku

riaus Petrillo ukazus. Jei to laivams daug padėjo Matruh i mein ir ilgą laiką neįstengia
FRESNO, Cal., liepos 21. nepaduoda. Taip pat nesako, šaukiami.
riose
vietose
įtaisyti
yra
Kol kas nėra žinoma, kiek
kios programos bus uždrau pakrantes griauti amerikie j prasimušti tolėliau per britų
—Arti Vasalia nukrito armi kada tas įvyki.
karinė
paslaptis.
daug armijai bus reikalinga
stos per radiją transliuoti, čių bombonešiai. Pranešta, ir australų pozicijas.
jos bombonešis B25. Žuvo
publika nebus patenkinta ir kad ten vienam airporte su
LONDONAS.—Gautomis šios 1-B klasės vyrų. Sako
penki lakūnai.
Yra žinių, kad gen. Rom
ma,
tas
priklausys
nuo
pas

mažesniosios radijo stotys naikinta daugiau kaip 50 melio pajėgoms planuojama
Britu vyriausybė
žiniomis, japonai Mančiuke
nukentės. Ta o neturi būti. ašies lėktuvų, o prieplauko galutinė pirtis. Kai jis bus
VICTORIA, Tex., liepos į Sibiro pasienį turi sutrau kirų armijos dalių. Sako,
reikalingą
skaičių
pasilai

kovoja
prieš
kritikus
21.—Foster airfielde nukri kę gausingą kariuomenę
je—eilė ašies didesnių ir maI suremtas, vargiai jam pa
WASHINGTON.—Atstovų žesnių laivų.
LONDONAS, liepos 21.—
to lėktuvas su dviem lakū- Numatomi ten japonų žy- kys, o kitus pasiųs name,
čiam teks pasprukti atgal į
jei jų bus per daug. Supran Buvęs britų karo sekretorius rūmuose atstovas L. M.
nais kadetais. Abudu žuvo. giai.
Libijos tyrlaukius.
tama, tarnyboje bus palikti; Leslie Hore-Belisha pasako- Ford, rep. iš Cal., pareiškė,
tinkamiausieji.
i ja, kad britų vyriausybė ra kad H. Bridges turįs ‘‘vi 6 žuvo anglies
Britai atakuoja
diją ir visą propagandos daus protekciją,” jei jis nešlakui
susprogus
deportuojamas.
šiandie naudoja ne
Lydint daug konvojų mašiną
OAKWOOD, Va., liepos japonus Burmoj
prieš priešą, bet prieš visus
NEW DELHI, Indija, lie
tuos, kurie kritikuoja jos VICHY.—Paryžiaus laik- 21.—Arti Oakwood bedūmių
tik 8 laivu netekta
VICHY, liepos 21.—Pran žio, kita—cukrų iš medžio
ministrus. Anot jo, aukštųjų raščiai praneša, kad Raudo- anglių kasyklos įvyko spro- pos 21.—Čia paskelbta, kad
cūzijoje šiandie daugiausia košelės. Sako, šiai substitutų WASHINGTON, liepos 21. pareigūnų kritikavimas yra nojon jūron įplaukė japonų girnas anglies šlako kalvoje, britų lakūnai atakavo japo
stengiamasi gaminti įvairių gamybai nurodymai gauti —Laivyno departame n t a s varžomas. Tuo būdu aiškiai submarinai, kuriais būsiąs kuri huvo iki 155 pėdų aukš nų dirbtuves ir barakus
iškėlė aikštėn, kad praeitą pažeidžiama demokratija, sa uždarytas kelias britų lai ta.
produktų, o labiausia mais iš Vokietijos.
šiaurvakarinėj Burmos da
Neokupuotosios Prancūzi- žiemą iš Amerikos per At ko buvęs karo sekretorius. vams.
to produktų, substitutus.
Sprogimas sugriovė ir šia ly. Padaryta dideli nuosto
Čia Floridos viešbutyje įkūr jos pareigūnai randa, kad lantiką buvo pasiųsta 2,400
ku užbėrė aplinkinius darbi liai. Vietomis sukelti gais
CHUNGKING,
Kinija.
—
tas studijų ofisas ir chemi apie 12 milijonų prancūzų prekinių laivų su karo reik
VICHY.—Kilę gandai, kad ninkų namelius. 6 asmenys rai.
Amerikiečiai lakūnai nuskan
menimis
konvojais..
Ir
tuos
kai su kitais mokslininkais negauna sau atitinkamo mai
žuvo ir 4 sunkiai sužeisti.
dino du japonų laivus Yang- Prancūzijai būsianti grąžin
MASKVA, liepos 21.—So
daug dirba, kokiu būdu pa- sto ir yra. įvairių ligų aukos, j laivus lydint ir saugojant
ta monarchija. Spauda ata
tze
upėje.
ANKARA.—Turkų maisto vietų lakūnai praeitą šešta
gaminti maisto produktų į Dėl menko maitinimosi nu- nuo submarinų tik 8 laivai
kuoja šiuos gandus.
ministerija padidino duonos dienį atakavo Rytų Prūsiją.
VICHY.—Naciai okupan
substitutų ateinančiai žie- traukti jaunimo sportai, prarasta. Už tai reikšta pamai. Bus suorganizuotos dvi Spauda šaukia, kad tautos garba konvojų vadui, vicead. tai uždraudė belgams minė CAIRO, Egiptas.—Vidur kainą 50 nuoš. visoj Turki Daugiausia kliuvo Karaliau
grupės, kurių viena gamins vadai susimestų vaduoti A. L. Bristol, kurs mirė na- ti Belgijos nepriklausomy žemio jūroje britų laivai nu- joj. Numatomas menkas ja- čiui. Sukelti 38 gaisrai. Visi
skandino ašies submariną. vų derlius.
bės dieną.
lėktuvai laimingai grįžo.
turale mirtimi.
“beefstakus” iš pušų med- prancūzus.

U. S. bombonešis
numušė 4 lėktuvus

U. S. kariuomenės vadovybė jau
pradeda tarnybon šaukti 1-B vyrus

Britu karo laivai be paliovos
atakuoja ašies okupuotą Matruh

Neokupuotos Prancūzijos chemikai
apgalvoja maisto produktų substitutus
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ir pramogų nėra. Nerodo nei
12359 Zableckytė, Renutė , KELIAUJAMI MAŽIUM. PW£SO SU BMARINAM5 JŪROSE SIAUČIANT
(Juozas), 4.
krutamu paveikslų, nėra nei
Y
v
12360 Zableokienė-Mičiušokių, negausi pirkti alkotienė, Petronėlė, 25, res. Mo
Karo tatai pavojinga keliauti jūromis. - Šiurpūs vaizdai kyla, kai
linių gėrimų. Radio, foto askabudžiai Keturvalakai.
paratai turi būt paslėpti —
12361 Zablockis, Bronius,
pamatai
jūrose
priešo
5«bmarimis.
Nuo
mūsų
laivo
buvo
apšaudomi
4Tw»ys)
su jais nė nesirodyk, nes bus
34, vvorker, res. Kaunas.
konfiskuota.
12329 Vosiliūnas, Juozas
. 3&Š00 Voidok, Eduardas
12362 Zablockienė, Kotri
priešo submarinai.
•{Vacius), 28, technician, (Jonas), 37, farmer, res. na (Aleksandras), 47, house
Vos tik saulutė nusileidžia
Tęs. Vilnius.
^lediniai Pabiržė.
Rašo kun. P. Kagažinskas
,
wife, res. Pabradė Karko&š
visur ir visos, išskiriant tik
12330 Vozbutis, Antanas, kiai.
12301 Vokiekaitienė, Mari
kapitono ir jo padėjėjų kam
ja, <60, housevvife, Tęs. Ke- 77, farmer, re.s Medsėdai
12363 Zdblookaitė, Ledka, vo viršun. Žinom:; buvo ir. kuo patogiausia. Nuobodžiau barius, užgesinamos šviesos.
(Tęsinys)
turvalakiai.
t Kuršėnai.
dija (Berdardas), 18, stu
žingeidu žinoti kaip jau toli ti nėra kada. Jei turi kiek Langai uždengiami juodais
12331 Vozbutienė, \ Ona,; dent, res. Plytinė Pabradė. 3. Keliauju karališkai
12302 Volaišienė, Stasė,
nuplaukta nuo Nevv Yorko. pinigų, vaišinkis prie baro
55, farmer, Tęs. Juodoji 65, housewife.
12364 Zabludovskis, Ba
Kabiną gavau tikrai ka Tas “tolumas” buvo lygus I arba žaisk. O tų žaislų ne(Nukelta į 3 pusi.)
12332 Vozbutis, Kazys lys (Jonas), 33, priest, res. rališką. Erdvi, šviesi, 9U tri
Mickūnai.
gal kokiam puskilometriui, i trūksta. Vakarais šokiai, ki12303 Voleiša, Juozas, 50, (Antanas), 31, farmer, res. res. Kaunas.
mis
langais,
dviem
sofomis,
Laivas naktį baigus prikrau nas. Per radio galima sukti
ULE,ALVIS UAK1AKAB
Medsėdai Kuršėnai.
farmer.
12365 Zaborskaitė, Felici
grindys
išklotos
gražiais
ki

12304 Voldemaras, Pra 12333 Vozbutaitė, Alek ja, 74, res. Kaunas, Vilijam
ti iš uosto pasistūmėjo tik plačiojo pasaulio įvykius. O
OPTOMETRISTAS
limais.
Na
tai
bent
pailsė

Prttaikina akintas
sandra
(Antanas),
28,
far

nas (Juozas), 63, farmefr,
polė.
į
kelis šimtus metrų, sustojo be to, kasdien laivo vadovy
a t • a k o mingai oi
mer.
res. Diana Tverečius.
12366 Zaborskienė, Irena, siu, galvojau sau. Keliolika nakvoti dar Nevv Yorko uos bė skelbia svarbesnius įvy
prieinamą kaino.
12334 Wozbutis, Pranas 48, housevvife, res. Kaunas dienų gyvensiu kaip milijo
12305 Volkovičius, Boles
kius. Tik gyvenk ir džiau
to
vandenyse.
“
Kodėl
neiš

lovas (Jonas), born 1911, (Antanas), 25, farmer.
Vilijampolė.
nierius.
važiavom” ir “Kada išva- kis gyvenimu.
JOS F. BUDRIK
12335 Vizniek, Steffan,
worker, res. Vilnius.
12367 Zaborskaitė-l’aškeKBAUTUVCJE
Saulė jau buvo arti saulė žiuosim” — į tokius klausi Bet visai kitas vaizdas ka
12306 Volkovskis, Stasys 25, res. Kaunas.
vičaienė, Marija, (Karolis),
12336 Voznickas, Eduar 25, employee.
‘(^Benediktas), 25, res. N.
leidžio. Sulig turimomis in mus dabar nieks neatsakinė
3241 So. Halsted St.
das, 40, policeman, res. Vil 12368. Zaborskas, Jonas formacijomis laivas turėjo ja, o reikia pasitenkinti tik 1 ro metu. Tų visų malonumų
Vileika.
.1
Telefonas:
12807 Volodkevičius, Juo nius.
(Karolis), 18, student.
palikti u o stą. Pasidairius įvairiais spėliojimais. Sako
zas (Juozas), 50, res. Vil 12337 Vozniekienė, Stasė,
12369 Zaborskaitė, Kristi- viršuj buvo matyti, kad bent ma, kad nakties metu išva
Calumet 4591
31.
nius.
Būkit
Malonūs
na (Karolis), 11, Student. ,, , ..
...
,
žiuoti ir įvažiuoti uostan yDBL BADIO PATAISYMO
12308 Vqlonsevičienė, So 12338 Vozniekaitė, Danu 12370 Zaborskienė, Irena kel«tą val8n,i,‘ «>e,apianka.
SAVO AKIMS!
ra
pavojinga.
Geriausia
rytPASAUKITE:
(Zigmantas), 48, teacher, i nes dar daug krovinių buvo
fija, (Ignas), 47, farmer, tė (Eduardas), 16.
Tik viena pora aklų visam gy
venimui.
Saugokite
Jas,
leisdami
YARDS JMMW
12339 Vozniekaitė, Irena res. Bagdalava, Pandėlys, i neSiikraUta. Na, .pagaliau! mėtį, nes per dieną galima lftegzamlnuotl Jas modernISklausla
Yes. Dumbliai Lazdijai.
metodą,
kuria
regėjimo
mokslas
(Eduardas),
13.
12309 Vdlonsevičius, Jur
12371 Zaibordkis, Jonas I man jau ir ne taip svarbu 1 toli nuplaukti atviran van
gali sutelkti.
12340 Vroblevskaitė, Ste (Karolis), 19, vvorker.
gis (Viktoras), 27, ’ physiS5 MI3TAI PATYRIMO
Į kada išplauks, bent karią aš denynan, kur submarinui pririnkime
DR. G. SERNER
akinių, kurie pašalina
fanija
(Viktoras), born
Ci«n.
12372 ZabcrSkytė, Kristi- ,jatl Įaįve ne8 iį jį patekti ne- jau nelabai lengva yra lai
visą akių Įtempimą. ...
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
12810 Volonsevičiūtė, Lai- 1899, nūn, res. Vilnius.
na (Karolis), 12.
vas
torpeduoti.
O
pernakvo

lengva buvo. Praėjo bent po
25 metų patyrimas
Dr. John J. Smetana
12341 Vrublevksis, Aloy 12.
>ma (Viktoras), 7.
dami
uoste
gal
išvengėm
ir
Tel. Yards 1829
12311 Volongevičlus, An zas, 22, electro-technician,
12373 Zagorski, Jonas ra mėnesių Įniko kol pavy katastrofos, nes laive sklido Dr. J. J. Smetana, Jr.
Pritaiko Akinius.
tanas, 37, employee, res. res. Kaunas.
(Andrius), born 1894, army ko sutvarkyti dokumentai.
Kreivas Akis
O PTO M ETRIST AI
Mat karui prasidėjus vyriau- gandas, kad dar prieš auš- 1801 So. Ashland Avenue
12342 Vrublevskis, Jonas captain, res. Vilnius.
Ištaiso.
Karkliškiai Dauga.
(Stepas),
24,
farmer,
res.
18-tos
12312 Volungevičienė, Jo
Ofisas ir Akinių DirbtnvS
12374 Zagurskis, Dimit- •sybė 'beveik kasdien vis nau- ’ tant, uostan bandė įsibrauti Telefonas: Kampas
OANAL 0523, Chicago
8401 SO. HALSTED ST.
ana (Juozas), 27,
‘house- Bobriškiai Trakai.
priešo
sūbmarinas,
kurį
dugras (Aleksandros),
born jus parėdymus skelbdavo iš
OFISO VALANDOS:
kampas 34th St.
Kasdien t: 10 a. m. iki 8:10 p. m.
12343 Vrublevskis, Ferdi 1914, vvorker.
Vtffe.
važiuojantiems. Vienus for- nan nuleido pakrantės sau
Trečiad. Ir šeštad. 9:S0 a. m.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
iki 7:0* p. m.
12313 Vondelkovskis, Ste- nandas, 48, driver, res. Ar12375 Zaica, Viktoras malumus jau pabaigi, o čia gojantis kariškas laivas.
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
ipas '(Liucijonas), born 1899, nenai Pabradė.
(Liudvikas), 55, res. Rasei žiūrėk, vėl nauji reikalavi
12344 Vrublevskis, Kle niai.
(policeman, res. Vilnius.
Vidudienį pagaliau pasiju
mai.
*
LIETUVIAI DAKTARAI
12314 Vonsovskienė, Zofi mensas (Izidorius), 32, wor
12376 Zajenčauskas, Jo
dino laivas, prisikrovęs iš
Nelengva
Ir
su
laivų
kom

ja (Dominikas), 46, house- ker, res. Konstantinavas.
nas (Aloyzas), 39, farmer,
kariško laivo patrankoms ir
12345 Velička, Ignas (Mo res. Gervėčiai.
DU. P. ATKOČIŪNAS TaL YARda 3146
wvife, res. Vilnius.
panijoms susikalbėti, i:es ka- kulkosvaidžiams šovinių,
12815 Vorietaitienė, Ma tiejus), 31, farmer, res. Ve12377 Zajančauskas, Pet ro metu nustoja galios bet ,granatų _ “Sudiev” lais
DR. V. A. ŠIMKUS
DANTI8TAB
rė, 60, res. Keturvalakiai.
likiškiai Lentupis.
ras (Karolisj, bom 1892, koki laivų tvarkrašči.ai. Jei
vės statulai, New Yorko da 1446 So. 49th Court, Cicero GYDYTOJAS IR OHIRURGAB
12316 Vorobjovas, Sergie
12346 Vidžiūnas, Jonas employee, res. Panevėžys.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
IB AKINIUS PMTAIKO
pagausi kokį ngoraižiams, plačių apylin
ijus (Mykolas), 67, res. Kau (Antanas), 40, res. Kalniš dya^'uuoXn)CXrn ” 1899; pripuolamai
ir Penktadieniais
‘T*’ P'^antį
A™e'
744 YVest 35th Street
nas.
kiai Kražiai.
kių nuoširdiems lietuviams, Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M.
nkon, tai Išvažiuosi, o jei ne prieteliams, draugams — 3147 S. Halsted St., Chicago Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:30
12317 Vorobjovienė^Jldol 12947 Zabarauskas, Vale housewife.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Pirmadieniais tik 2-4
fina (Karolis), 70, house rijus, 43, forest-ranger, res.
12379 Zajgezkovškis, Ta — tai sėdėk Amerikoj.
“sudiev” jums, nors jūs da
ir Šeštadieniais
šventadieniais 11-12.
vvife.
Seirijai.
Valandos: 3 — 8 popiet.
Išaušo sidabrinis 7-tos bar nematote rankos moste
das (Vitalis), 40, (Vitalis1),
TaL OANal 6969
12318 Vorotinskas, Vacio 12348 Zabarauskienė, Bar 40, 'businessman, res. Vil dienos kovo mėnesio rytme
lėjimo
ir
nevienas
gal
ma

vas (Viktoras), 32, teacher, borą (Kostas), 42.
DR. F. C. WINSKUNAS
nius.
tys. Pro kabinų langus sau
res. Vilnius.
12349 Zabarauškaitė, Ire 12380 Zakaravičlu3, An lutė žerdama sidabrinius not, kad jau esu už kelių GYDYTOJAS IR CHIRURGAS OR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR OHIBUBGAS
12319 Vosiliūnaitė, Filo na (Valerijus), 8, student.
tanas (Juozas), 46, teacher, spindulius viliojo .išeiti lai- šimtų mylių nuo laisvės že 2158 YVest Cermak Road
mena !(>Petras), born 1897,
mės krantų!
12350 Zareckas, Pranas res. Alytus Eičiūnai Butri
Ofiso taL OANal 2346
Ofisas ir Reaideneija:
Ofiso vaL: 2—4 tr 7—9
teaoher, res. Ukmergė.
(Antanas), born 1903, em monys.
2155 YVest Cermak Road
Seredoj pagal sutartį.
12400 Zaleckis, Petras 4. Karo nuotaika laive
12320 Vosylius, Vaclovas ployee, res. šančaii.
12381 Zakarevičienė, Mar
Bes.: 7004 So. Palrfleld Aveom
OFISO VALANDOS
(Petras), 26, blacksmith,
12351 Zabėlskis, Juozas celė, 49, teacher.
35, teacher, res. Kaunas.
Bes. taL: uEflUoek ŠUO
Nuo 7 (|d 8:30 vaL vakarais
Malonu, linksma ir įdomu
(Antanas), 45, farmer, res.
12321 Vosylienė, Stasė.
12382 Zakarevičiūtė, Gene res. Kretinga.
ANTRAS OFISAS
(Bus daugiau)
keliauti laivu. Poilsiui vieta TaL YARda 2246
(Aritanasj, 18, 8ttiflerit.
12322 Vosylius, Algiman Petrockai Veisėjai.
2017 So. YVestern Ave.
12352 Zabelskienė,
12383 Zakarevičius, Algir
tas Vadlovaer), 11.
DR. J. VEZELIS
TeL OANal TfJl
12353
Zabelskaitė,
(Juo

das
(Antanas),
15,
student.
AMERIKOS
LIETUVIU
daktarų
draugijos
nariai
* 12323 Vosyliūtė, Dalytė
Nuo 8 vaL ryto iki 6 vaL kasdien
DANYIBTA8
zas),
12384 Zakarevičius, Vy
4 Vaclovas), 9.
4645 So. Ashland Avenue Ofiso Tėl.............. VHtginla 1886
Ofiao taL Vfibrinla 0086
Telefonas: HEMLOCK 0201.
tautas
(Antanas), 8, stu
zas).
taL: SSVarly 8944
arti 47th Street
12824 Vosylius, Raimon
vaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vai. vak
dent.
12354
Zabelskaltė
(Juo

DR.
A.
W.
PRUSIS
das (Juozas), 2, res. Kau
DR. AL. RAČKUS
DU. OMUS
Seredoj pagal sutartį.
12385 Zakarka, Jonas
zas).
nas.
6924
So.
YVestern
Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
12355 Zabelskaitė (Juo (Lukas1), bom 1908, farmer, GYDYTOJAS B OHZBURGAB
Telefonas: HEMIock 5849
Chicago, UI.
12325 Vosylius, f (Jurgiu),
res. Ibutoniai Krekenava.
zas).
OFISO VALANDOS:
4204 Archer Avenne
40, teacher, res. Kaunas.
DR. PETER T. BRAZIS
4457 Archer Avenue
Nuo 9:00 ryto iki 12:00 ptetų;
12356 Zabelskaitė (Juo 12386 Zakarienė, Salomė
LIGONIUS PRIIMA:
uuo 2:0t) iki 5:00 vai. po piet ir
12326 Vosyl'.enė, Ona zas),
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: 1-3 b '8-8:30 P. ii
ja, 25, farmer.uuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiadieniais pagal antaftį.
(Antanas), 35.
6757 So. YVestern Ave.
12357 Zableckienė, Jad 12387 Zakarkaitė, Euge
Trečiad. lr Sekmad. tik susitariua, I
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
OFISO VALANDOS:
12327 Vosylius, Eliziejus vyga, 29, housevvife, res. nija, (Jonas), born 1934. ( Raa. 6968 Bo. Talman Ava.
rais pagal autartį.
Popiet
nuo j. ild 3 vaL Vak. 7 iki 9
(Juokas), 5.
Kelmė Naudvaris.
12388 Zakšauskas-Zakar- Km. TaL GROvahiU 061)
Nedėliomis
pagal sutartį
Tat
OANal
6122
(Aleksandras), Office taL HEMIock 4848
12358 Zdbleckis, Zigmas ševskis,
12328 Vosylienė, Marija,
DR. CHARLES SEGAL
Telefonas
CANaI
4796
50, fhousewife, res. Kaunas. (Juozas), 6.
'bom 1898, ves. Kaunas.
DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ZB ttfoEURGAfl
DR. J. J. SIMONAITIS
12389 ZskariGflienė-LeviGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. PETER J. BARTKUS 4729 So. Ashland Ave.
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
naitė,
Emilija
fDomas),
d tSLUC* MCpuFF? ^ATLHEAVYV/riCKT BoXIKd ČKAHP
(2-iraa Inboa) *
2201 YVest Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ČAfcELESSe/ jTCKlTtfttEP A MATCH oM
Vai.: 2~«4 lr 7—9 všk.
born 1904, employee.
vizite
TcivrA'VKrrxxfWf
TaL lHDway 2880
Okieago, HL
1913 So. Halsted St
12390 Zakariūnaitė, Lai Ketvirtad. ir Nedaliomis avutanu Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Sekmad.,
Trečiad.
ir
šeštad.
va

OFI8O
VALANDOS:
2-4
ir
7-9
2423 YVest Marąuette Rd.
mutė (Aleksandras)., 2.
OFISO VALANDO8:
karais ofisas uždarytas.
ir pagal autartį.
Nuo
10
iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 8
12391 Zakrasovas, Juozas
Sekmadiesiaia taiperi pagal sutartį. vnl. popiet ir nuo 7 iki 6:30 vai. vak.
BEZIDENCTJA:
Res. telefonas SEElay 0434.
(Konstaritinas), born 1907,'
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.
KM
3241 YVest 66th Place
res. Utena.
TaL
Cicero
1484
Tel REPnbllc 7868
PHYSICIAN AND SUBGEON
r r T
12892 Zskšauškas, Jučas
DR. MIK KAHN
21
A
f
DR.
S.
R.
PALUTSIS
(Pranas), bom 1901, wor-: 4645 So. Ashland Avenue TaL OANal 0267
Baa. toL: PROapect 6669
•GYDYTOJAS IR OHIEURGAS
OJTOO VALANDOS:
ker, res. Adutiškis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
14
So. Ashland Avenue
12393 Zalanskas,
Stasys Nuo 2-iki 4 ir nno 6 iki 8 vaL vak.
OR. P. Z. ZALATORIS Kamp. I5tos gat lr 49th Ct 4631
S .3OflM "Tel.: Yards 0994
,Mik»), born 1921.
OFISO VALANDO8:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res. Tel.: Kenvvood <300
res. Dubučiai Rudiniai.
2 iki 4 popiet
7 iki 9 vakare
-Narni} taL PBOepMt 1980
ir pagal nutartį.
VALANDOS
1821 So. Halsted Street
12394 Zalatorius, Vladas, j

UETOVOS TREMTINIU SOVIERI
RUaJON VARDAI

M

W.

U>H<1

* -

45, employee, res. Tauragė Y4L YABda
Bes.: KENwood 6107.
12395 Zalatorienė, Tikto-'

rija (Jonas), 45, housewlfe.
UR. A. J. BERTASH
12396 Zalatorius, Algis
GYDYTOJAS IB 'UBIRŪROAS
(Vladas),
15,
student
,,, .
.
Ofiao vgL: am, 13; nuo 6:30 8 fl«
12397 Zalatoryte, Danute
756 W«tf 35tb Street
(Vladas), 11, stduent.
12398 Žaldokas, Vytautas
Kar kas yra geriau turėti
(Jonas), 19, student, res. ISnilnt}, negu auka*.
Vitartai Pasvalys.
Ros bua Ifitvernrtngos Hd
12309 Žalegilienė, Anelė,
55, housevvife, res. gvenčio- <bMU tn^bus Išgelbėtos.
ny»-

_____

.

pftML 10, 22/

Reaidenc1)a: 8600 8o. Arteaian Ave.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiH

8 Iki 9 vaL vakare.

Tel.: HEMLOCK 266L

DR. JOSEPH KELLA

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tel. Cicero 1484
Rez. Tel. LAFayetta 0094
Ofiao Tel. LAEYfOTK 3210
Emergency KEDZIE 2H6K

Dr. Emily V. Krokas

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedėliomia nno 10 ik. 12 vai. dien*.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street

DANTISTAS

4146 Areher Avenue

6558 8o. YVestern Ave.
ofiso vaiAimost

OFFICE HOURS:
Mon., Thurs., Fri. —
2—4 & 6—8:30 P. M.
Wed., Sat. —

OFISO VALANDO8:
Nuo 1—4 ir nno 7—9 vakaro
Taipgi pagal sutartį.
Ofiro telefonai PROapect 6737
Namq telefonu VTRginia 8421

Kasdien nuo t:00 vai. ryto Iki 0:00
nL vak.: Oreūladlantala nuo 0:00

1Q A. M. — 2:3Q P, M, .

BEBOUTE “DRAUGI

' D1Xn8I1

Trečiadienis, Uepos 22?, 1942

CLASSIFIED

ADS

HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

BEAUTY OPERATORES — pasto
vūs darbai, mokama alga ir komi
sas. Atsišaukite sekančiu adresu:
1314 SO. 5TH AVENUE,
MAYWOOD, n.L.

KAZIMIERAS BARAISIUS

ELENA RUDAUSKIENĖ
(PO TĖVAIS VAITEKUNAITE)

Gyveno: 3328 South Lituanica Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė Liepos 20 d., 1942 m., 11:20 vai. vak., sulaukus
pusės amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Skaisgcrio par., Budraičių km.
Paliko dideliame nuliūdime: 3 dukteris — Pauliną ir žen
tą Povilą Baltutį, Emilia ir žentą Joną F. Eudeikį, Oną ir žen
tą Dr. Steponą Biežį; 2 sūnus — Joną ir marčią Josephine, ir
Leo; anūkus ------ Constaneią ir Angeliną Baltutis, Dorothy
Jakubs ir jos vyrą Lieut. Stanley Jakubs, Jack Eudeikis, Ste
phen ir Yolandą Biežis, ir Jack Ruddy; seserę Oną Karpienę,
švogerį Juozą ir jų šeimą; du brolius — Pranciškų Vaitekūną
ir brolienę Lucią, Antaną Vaitekūną ir brolienę Oną ir jų šei
mą; brolienę Marijoną Vaitekunienę ir mirusio brolio Alek
sandro šeimą; ir pusseseres, pusbrolius ir jų šeimas ir daug
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko seserę
Julijaną ir jos šeimą.
Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South
Hermitage Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, Liepos 25 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterės, žentai. Anūkai. Seserė, Broliai, Bro
lienės, Pusseserės, Pusbroliai, ir Giminės.
Laidotuvių direktorius:
YARds 1741.

John F. Eudeikis

telefonas

Keliaujame į
Brazilija
(Akelta iš 2 pusi.)

RICHARD
GARBAŠAUSKAS

I

dangčiais. Rūkyti ant denio
irgi nevalia, žodžiu, Imama
si kuo didžiausių atsargumo
priemonių, kad tik priešas
kokiu nors būdu nepastebė
tų laivo. Ir taip tamsoj rei
kia prabūti nuo saulės nusi
leidimo iki užtekėjimo. Ilgos
ir nuobodžios būna naktys.
Kad bent kabinoj būt gali
ma užsidegti šviesą. Imtum
knygą ir skaitytum sutrum
pinti tą įkyrią naktį. Bet nė
tos prabangos neleidžiama.
Reik tenkintis tik pasivaikš
čiojimu, sėdėjimu ir gulėji
mu. Bet tai be galo nuobo
du ir vargina, ir būt didžiau
sia žmogui bausmė neturėti
ko veikti.
(Bus daugiau)

į

Mirė liepos 19 d., 1942,
11:45 v. ryto, sulaukęs 15 m.
Gimęs Chicago, Illinois,
Paliko dideliame nuliūdime:
tėveli Antaną ir motinėlę Adelę (po tėvais Batroniutė);
seseri Dolores; močiutę Ur
šulę Petronienę; 3 dėdes —
Antaną, Kazimierą ir jų šei
mas ir Joną Petronius; 2 te
tas — Oną Petroniutę ir Elz
bietą Garbašauskaitę ir daug
kitų giminių ir draugų.
Velionis priklausė prie Boy
Scouts, Troop No. 286.
Kūnas pašarvotas namuo
se, 3326 S. Morgan St., tel.
Y AR. 1486. Laidotuvės įvyks
penkt., liepos 24 d. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas
į Dievo Apvaizdos par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Tėveliai, Sesutė,
Močiutė, Dėdės, Tetos ir kiti.
Laid. direkt. J. F. Radžius
— tel. Canal 6174.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

A.
ONA KASPUTIENĖ
(po tėvais Ugentaitė)
Gyveno

7059

So.

Sangam-on St. Tel.

Stevvart

7840.

Mirė sekmad., liepos 19. 1942. 3:25 vai. ryte, sulaukus pusės
amžiaus.
Ginijis Lietuvoje. Kilo 18 Kaltinėnų parapijos, Kerčialų kaimo.
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime sūnų James ir jo žmoną Elenon
dukterj Dorothy tr žentų George Sereikas ir anūkę Dian: seserį
Agotų Kllk’enę ir jos vyrų Pranciškų ir jų 3 sūnus — Pranciškų. Alex ir Jonų; brolj Juozapų l'gentų; pusbrolio sūnų Pran
ciškų Edis; pusseserės 3 sūnus ir 1 dukterj Milkintus: pusse
seres — Marijonų Puplauskienę. Juzefų Ciparienę, Marijonų Mlkutienę ir jų šeimas; pusbrolius — Jeronimų ir Jonų Zepaltus
ir Jonų Žukų ir jų šeimas; švogerkų Stelių Ir Jos vyrų Gudai
čius ir uošvius — Striupų šeimyną, tetą Czesnienę ir jos 3
dukteris ir jų šeimas, gyv. Bridgeport, Conn. taipgi daug kitų
giminių, draugų ir pažjstamų; o Lietuvoje paliko 2 seseris —
Marijoną Kareivienę tr Jozefą Vileišienę ir jų šeimas.
A. a. Ona priklausė prie: Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 1-mo skyr.,
kurios buvo amžina narė. Labdarių, amžina narė •‘Draugo'’ spaus
tuvės mašinų fondo. Moterų Są-gos 21 kp. ir choro, Chicagos Lietu
vių d,r-jos Ir Susivienymo Amerikos Lietuvių organizacijos.
Kūnas dabar yra pašarvotas John F. Eudeiklo koplyčioje, 4C05
So. Hermitage Avenue.
Laidotuvės jvyks ketvirtadlenj, liepos 23 d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta j šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta j Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus viršminėtų organizacijų narius,
taipgi gimines, draugus-ges ir pažjstamus dalyvauti šermenyse
ir laidotuvėse.

Nuliūdę;
Sūnus, Duktiė, Marti, žentas, Seserys, Pitsseserys, Pusbro
liai, Teta, švogerką Ir visi kiti Gimine,s.
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis,'Tel. Yards 1741.

VVALTER

BALIS

Gyveno 6916 So. Parnell Ave., tel. Aberdeen 8172.
Mirė liepos 19 d., 1942 m., 12:00 vai. popiet, su
laukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Ramygalos par.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Agniešką (po
tėvais Sapikaitė); 3 dukteris, Agnės Smuksta ir
žentą Joseph, Gertrude Balis, Violet Pope ir žentą
Patrick; 2 sūnus, Paul ir VValter if marčią Helen; 3
anūkus; 2 pusseseres, Anna Butkus ir Elizabeth
Arlauskas ir jų šeimas, ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų, o Lietuvoj 2 seseris, dėdę ir gimines.
Kūnas pašarvotas Mažeiko koplyčioj, 3319 S. Li
tuanica Ave. Laidotuvės įvyks ketvirtad., liep. 23 d.
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Gyv. 1714 W. 46th St.
Mirė liep. 19 d., 1942, 1:30
v. ryte, sulaukęs pusės amž.
Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliūdi
me : pusbrolį Victor Raubūnas ir jo šeima, ir kitas gi
mines, daug draugų ir pažįs
tamų Amerikoj, o Lietuvoje
paliko 2 seseris, Zofiją Mar
kūnas ir Antaniną Andrunas.
Laidotuvėmis rūpinasi C.
L. Trakselis.
Kūnas pašarvotas J. F.
Eudeikio koplyčioj, 4605 So.
Hermitage Ave. Laidotuvės
jvyks penktad., liep. 24 d. Iš
koplyčios 9:30 vai. ryto bus
atlydėtas į šv. Kryžiaus par.
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pusbrolis, Gimi
nės ir Draugai.
Laid. direkt. John F. Eu
deikis, tel. YARds 1741.

“DRAUGAS” HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoLoh 9488-9489

HEI.P VVANTEI) — VYRAI
DIE MAKERS
$1.40 j valandų, su užtenkamai “over
time.” Turi būt lst class.
UNITED SPECIALTIES CO. ,
9705 Cottage Grove.
REIKALINGI. 'IRON VVORKER”
PAGELBININKAI ir MEKANIKAI.
Atsišaukite j —
E. M. WEYMER CO.,
2826 VVest Grand Avenue

TOOL

'MAKERS

Reikalingi dirbti prie ''jig” ir taip
gi “flxture” darbų.
GEAR SPECIALTIES CO.
2635 VV. Medill Avenue
CABINET MAKERS reikalingi dirb
ti prie “parlor frames”. Kreipkite
sekančiai:
DOETSCH and BAUER, 1534 Altgeld
TOOL ir DIE MAKERS reikalingi su
"mold ntachine” patyrimo pageidau
jami. Gera proga tinkamiems vy
rams dirbtuvėje 100% karės darbų
srityje. Atsišaukite prie Mr. VValter,
Buperlntendent, šaukdami — Vlltgin ia 1900.

SALDAINIŲ GAMINTOJAI
Kietų saldainių Gamintojai, šukėjai
(Spinners), Mašinų Operatoriai, Pagelbininkųi ir Paprasti Darbininkai
reikalingi. Pastovūs darbai.
Gera
proga išmokti amatą gaminime aukš
tos rūšies saldainių. Dienomis dar
bai ir galima dirbti persimainant
laiką. Kreipkitės j —
BINTE BROTHERS
3301 VV. Franklin Blvd.

VINCENTAS KAZLAUSKAS
(gyv.: 0943 S. Talman Ave.)
Mirė liep. 19 d., 1942 m., 2
vai. ryte, sulaukkęs 48 m. amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Tel
šių apskr., Kauno Gubernijos,
Telšių parap.. Vigontiškių km.
Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Pranciškų (po tėvais
Matutuitė) sūnų Vincentų; 2
švogerkas — Onų Konsus ir
jos Seimų, i.r Uršulę Blauždienę
tr jos šeinių; ir daug kitų gi
minų. draugų ir p ižjstamų, o
l.ietuvoje p vilko motinų, 3 seeeres įr brolj.
Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioje. 0812 S. VVes
tern Ave. Laidotuves Jvyksta
penktad., liepos 24 d. Iš ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydė
tas j Gimimo Panelės švenčiau
sios parap. bažnyčių, kurioj jvyks gedulingos pamaldos už
velionio selų. Po pamaldų bus
nulyd&aas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstJmus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Sūnus, švogerkos, Motina, Seseres, Bro
lis ir Giminės.
Laid. direkt. A. B. Petkus,
tel. GROveh 11 0142.

REIKALINGI AUTOMATIC SCREVV
MACHINE OPERATORIAI ir SET
UP VYRAI dirbti prie IJavenports.
Atsišaukite prie:
VVARE BROS., 4458 VV. Lake St.

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos Pa
tyrusios ar nemokančias išmokinslm.
Turi būt suvirš 18 metų amžiaus.
Atsišaukdamos kreipkitės prie BOLAS PALUTSIS, ant 4-to aukšto.
M. BORN & CO.
1066 VVest Adams Street
RADIO
MERGINOS
"VVIRING” ir “SOLDERING” MER
GINOS mums yra teikalin^oe — su
"eliassts line” patyrimu. Aukščiau
sias užmokestis, pastovūs darbai.
HALIJCRAFTERS CO. 2611 Koutli
Indiana Avenue.

BEAUTY OPERATORE reikalinga.
“Ali around" patyrimo Ir gerai inokantt ''finger «rave” darbą. Galima
dirbti pilna laika ur trumpomis va
landomis. 1135 BBYN MAVVR AVE.,
tel. LONgbeaeh 8241.
REIKALINGA moteris ar mergina
prie abelnų namuose darbų. Taipgi
reikalingos ir V» iterkos. Atsišaukite
j BIG TREE INN, ant Archer Ave.
ke'io, 4 blokai j vakarus nuo Keane
Ave.. VVillovv Springs, 1111., telefonas
VVILLOVV SPRINGS 1008.

VV A N T E D

TO

BUY

VVanted For Immediat? Ūse FreeCutting Screw St ei

17764 in. hexagon; 7x16 ln. hexagonf
7/8 in. round and hexagon; 1 in.
rounds, hexagon and square. Also
other bars ranging from 17-.<64 in. to
in. round and hexagon; also bar
brass 7/16 in. hexagon and other ai
žęs. Call — STEVVART-VVARNER
CORP., Inke View 6030, Purchasing
Department.
PARDAVIMUI
PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW
FILING W0RKS
Taisome visokius piūklus. Taisymas
naminių piūklų, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue”
kainavimo surašo.

PAIEŠKOMAS ŠOFERIS
“DRAUGUI” reikalingas šoferis, ku
Prisiųskite piūklus paštu “parcel
ris vežotų laikraščius. Būtu galinta
suderinti pareigas su kitii tlarbu. post."
šaukite — CANAL 8010 arlta kreip
28 NO. LOOMIS STREET
kitės | 2J134 So. Oakley Avenue,

TEL. MONrue 1397
PAIEŠKOMAS VAIKINAS
Rei kala ujama vaikino keltoms va
landoms kasdien “DRAUGE”. B^tų
gerai, Jei gyventų VVest Sidė atityl ni
kėje. šaukite — CANAL 8010 arlta
kreipkitės į 2334 So. Oakley Avenne.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

NULIŪDIMO

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

į Ii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marti,
Anūkai, Pusseserės ir Giminės.

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Laid. direktoriai Mažeika ir Evanauskas, telefo
nas Yards 1138 — 1139.
SU DIENR. “DRAUGU”

MONUMENT CO.
MENIŠKI — VERTINGI

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI
ŽENKIJU

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

T

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE

DIENĄ IR NAKTJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PASITIKĖJIMO MUMIS
REKORDAS

Ši firma virš 50 m. tos
pačios šeimos rankose!

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

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

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

LACHAWICZ IR SCNAI

JOHN F. EUDEIKIS

laidotimi Direktorius

Member of the I.lthnanlan Chamber of Commerce.

MODERNI Išvidinė PARODA:

REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd.
Tel. ESTebrook 3645

5919 Sonth Troy St.
Tel. REPnblic 4298

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

Tel. CANaI 2515

42-44 Rast lORth Street
Tel. PULlman 1270

AMBUHANCH Dieną Ir NaktJ

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS

2314 VVest 28rd Piece

P. J. RIDIKAS
3854 Sonth Halated Ttreet

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel- YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE

TeL LAFayette 0727

Radio Programas — 7:00 Iki 8:00 vai. ketvirtadienio vakare,
iš stoties WGES (1390), su Povilu Šaltimieru.

Skyrlua: 710 VVest IRth Street

Viai

telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP
1646 Weat 46th Street

Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA

ir

EVANAUSKAS

3319 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne
Tel. PULlman 9681

J. LIULEVICIUS
4348 Sonth Callfornia Avenne
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnanlca Avenne
Tel. YARda 4908

DBSDGSI

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
tf34 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois

Published Daily, except Sundaya
A member of the Catholic Press Association
' Subncripttons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50^ Three
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Hx Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.
Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.
Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00;
Vienam Menesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
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Apie šeši šimtai katalikų, protestantų ir žydų dva
siškių, kaip praneša ReHgious News Service, bendru
raštu ragina Prezidentą ir kongresą sudaryti specialę
komisiją, kuri studijuotų pokarinės rekonstrukcijos
kfaffsiiiluS. Savo pareiškime jie indorsuoja Voorhis bi
lių, įneštą į kongresą. Tuo bilium reikalaujama, kad
kongresas paskirtų komisiją iš 34 narių studijuoti vi
sas tas problemas, kurios iškils po karo. Jie pastebi,
kad išmintingas ir atsargus pokarinio gyvenimo plana
vimas sumažins pavojus pažeisti šio krašto ekonominę
struktūrą.
Reikia pasakyti, kad norimas pradėti sąjūdis turi la
bai rimto pagrindo. Dedamos visos pastangos laimėti
karą, turi eiti paralėliai su planavimu laimėti teisingą
ir pastovią taiką. To reikalauja mūsų krašto gerovė,
išlaikymas keturių, laisvių namie ir visur kitur pasauly.

tr

v
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Amerika ir prancūzą taute
Šiais lankais kenčia ne vien tik mažosios tautos. Ken
čia ir vargą ir tuo pačiu kartu pažeminimą Hitlerio
parblokšta Prancūzija, kuri triumfavo po pirmojo pasauhnio karo ir su savo galingų saUtaTvininkų pagalba
Vokieti-ją buvo pasiklupdžiusi po savo kojų.
Ameriką dažnai pasiekia žinios iš PratfčūzijOs, kad.
jos visuomenė dideliu nekantrumu laukia, kad Jungti
nių Valstybių karo jėgos atvyks į prancūzų žemę ir
pasijudins prieš Vokietiją. Prancūzai negali užmiršti
1917 ir 1918 metų. Jie jaučia, kad ir dabar tik Jungti
nių Valstybių kariuomenė tegalės nulemti karo laimė
jimą demokratijų pusėn ir išgelbėti Prancūziją.
Kad tokiomis viltimis gyvena Prancūzijos visuomenė,liudija šiomis dienomis grįžus iš Prancūzijos Amerikon
Solange Anderson. Spaudos atstovams ji pasakoja, kad
visa Prancūzija laukia Jungtinių Amerikos Valstybių
karo jėgų. “Laukia jų kaip kokio išganymo” — ji pa
brėžia. Anot jos, prancūzų dabartinė padėtis ir ekono
minių ir politiniu atžvilgiu yra nepaprastai sunki. Trūks
ta maisto ir kitų būtiniausių gyvenimui reikmenų.
Prancūžija yra skaudaus likimo auka. Po karo ji
greit atsistatė. Ji visam tarptautiniam sąjūdžiui vado
vavo. Tautų Sąjungoje jos atstovo žodis buvo beveik
viską nulemiantis. Ekonominiu atžvilgiu ji klestėjo.
Tačiau, besinaudodama medžiaginėmis gerybėmis, už
miršo stovėti sargyboje, stiprinti tautoje atsparumą,
ntesirupino socialine žmonių, darbininkų gefove, palei
do valdžios vairą į tokias rangas, kurios kraštą Labiau
silpnino, negu stiprino. Tokiu tautos sutižimu pasinau
dojo jos priešai, ją parbloškė ir dabar tūri kęsti if vi
sokią negerovę ir negarbę.
Bet, nepaisant visų sunkumų, prancūzų tauta, atėjus
tinkamam momentui ir vėl pakils. Iš visko matyti, kad
tautos dvasia nėra palaužta. Nepalaužta nė jos demokra
tiškas nusiteikimas. Ir, ištikro, kaip greit ji išvystų
savo teritorijoj Amerikos karo jėgas, ji naujai atgimtų
ir kai liūtas pultų į priešą, jai tiek skaudžių smūgių
Uždavusį.
Prancūzija visa bus išlaisvinta ir bus atstatyta dar
pavyzdingesne demokratine santvarka.

Dėmesio svarbiam reikalui
Chicagos visuomenė dar turi gerokai pajudėti, kad
išpildyti jai paskirtą surinkti netoli dviejų milijonų
dolerių kvotą ŪSO (United Service OfgaUižatiOhs) dar

bų paramai.
Paskutinėmis dienomis ir dvasiškoji if civilinė val
džia energingai ragina aukoti Organizacijoms, kurios
labai naudingą karui vesti darbą dirba.

ŪSO parūpina kariuomenės stovykloms klubus, ku-

riuose kariai padoriai gali pasilinksminti, pasilsėti, pa
žaisti ir pasiskaityti. Tokie klubai yra įsteigti ir už
laikomi ir prie didžiųjų karo pramonės centrų. ŪSO šū
kis yra — moraliniai stiprinti ir kariuomenę ir karo
pramonės darbininkus. Tasai darbas labai gražiai vyks>ta.
Reikia neužmiršti, kad ŪSO negauna lėšų nei tiesio
giniai iš valdžios, nėi iš kariuomenei skiriamų sumų.
Vyriausybė ir kariuomenės vadovybė teikia ŪSO veik
lai tik moralinę paramą, šie klubai išsilaiko visuome
nės aukomis. Tad, ir dabartinė rinkliava eina šiam
tikslui.
ŪSO veikime labai stipriai dalyvauja katalikai? Ka
talikų visuomenės skyrius (NCWC sudarytas) vadinami
NCCS — National Catholic Community Service. Ir ka
talikų, ir protestantų, ir žydų organizacijos ŪSO labai
artimai kooperuoja ir tikrai šaUniai pasitarnauja kraš
tui.
Praėjusį sekmadienį kat. bažnyčiose girdėjom skaitant
J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritch laišką, kuriame ener
gingai ragina tikinčiuosius gausiai aukoti ŪSO dirba
miems darbams. Reikia manyti, kad ir lietuvių visuo
menė bus duosni šiam labai svarbiam reikalui.

«

Trečiadienis, liepos 22, 1942

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 22 d.).

Mestville, UI... Čia susi
organizavo gana didelė Vy
čių kuopa, kuri išsirinko
kun. S. ByStrais dvasios va
du, A. Mondeika pirminin
ku, Kotriną Gugauskaitę
vice pirm., Oną Jurgutytę
rašt., Oną Daujotaitę finan
sų rašt., Joną Melenį iždin.
Kuopa suorganizuota po stu
dento L. šimučio prakalbos.

Lietuvoj galįs kilti sukiIhHas.... Ignas Šeimis iš
Kad mums, lietuviams, reikia būti apsukresniems, a- Stockholmo praneša, kad
kylesniems ir, pagaliau, agresyviškesniems, ne vieną Lietuvoje padėtis rimta ir
kartą apie tai jau buvo rašyta.
bet kurią dieną galįs kilti
Šiuo kartu norime pastebėti, tkad mes pertnaža' krei sukilimas prieš vokiečius.
piame dėmesio į lietuvių vardo kėlimą arba lietuvių tau Vokiečiai tokio sukilimo la
tos teisių gynimą kitataučių spaudoje. Bent taip išrodo, bai biją. Į Stockholmą žadė
kad retą kurį iš lietuvių jaudina kai kada pasirodą an jęs atvykti A. Smetona, bet
glų ar kitų spaudoje nepalankumai Lietuvai ir lietu vokiečiai jo neišleidę.
viams. Mes per mažai arba visa'i nereaguojame į mūsų
ė
adresu paleistus melus. Dažnai išrodo, kad “tedrapsto
Kruvinos riaušės Petfogį mus purvais kiek nOri ir kaip nori — mums vistiek”....
rade.,... Čia įvyko didelės de
Taip neturėtų būti. Mūsų tautos gerovė ir garbė, ypač
monstracijos, kurios pasibai
šiais didžiųjų sukrėtimų laikais, reikalauja, kad mes
gė riaušėmis ir kraujo pra
visi akylai sektume spaudą ir pastebėję skelbiant ne
liejimu. Daug žmonių už
tiesą apie Lietuvą ir lietuvius, tuoj reaguotume, siųs
mušta ir sužeista. Demons
dami į redakcijas atitaisymus. Jei patys to padaryti
traciją surengė socialistai
negalime, paprašykime, kad kiti tai padarytų.
bolševikai prieš dabartinę
Mes susižavėjom kompozitoriaus A. S. Pociaus ėlgėvyriausybę, kuri nenori tai
siu, kuris “The Commonweal” žurnale pastebėjo nepa
kintis su Vokietija. Bolše
lankų Lietuvai straipsnį ir tuoj to žurnalo redaktoriui
vikui, Lenino vadovaujami,
pasiuntė protesto laišką, kurį žurnalas vis tik atspaus
yri Vokietijai parsidavę. Ki
dino. Tai yra mums visiems gražus pavyzdis.
ti pranešimai sako, kad Pet
Be to, jei kuriame nors laikraštyje ar žurnale paste
rogrado kariuomenė sukilu
bime apie savo tautą ką nors gero if palankaus, taip
si. Gatves patroliuoja ka
pat netylėkime. Ttfo atvėjU reikia pasiųsti malonius pa
zokai. Suomija nUo Rusijos
dėkos laiškučius. Tokiu būdu paraginsime ir daugiau atsimetanti.
gražių, teisingų dalykų apie lietuvių tautą parašyti.
•
Ypač mūsų inteligentija turėtų kreipti rimto dėme
Lietuvių kariuomenė.... Ru
sio į šį reikalą, kuris, mūsų manymu, yra labai svarbus.
sijoj eina sąjūdis išskirti
kafeivius iš rusų kariuome
Neužeikime jq
nės, kad sudaryti lietuvių
Lietuviai seneliai laukia savos prieglaudos. Jie nepa pulkus. Laukiamas Rusijos
prastai džiaugėsi, kai Lietuvių Labdarių Sąjunga pradė vyriausybės pritarimas. Gen.
jo statyti prieglaudai namus, nes tikėjosi, kad jie greit Brasilovas jau paskelbė pa
bus užbaigti. Tačiau nusiminė, kai sužinojo, kad namui liepimą išskirti lietuvius iš
baigti lėšų pritrūko. Dabar jie Savo akis atkreipė į lenkiškų legijonų.
visuomenę, pasitikėdami, kad ji prirems savo stiprų
»
petį ir padės labdariams laukiamą įstaigą užbaigti. Dėl
Nori kelti sostinę į Mask
to neužvilkime senelių. Kiekvienas iš mūsų savo dalimi
vą.... Petrogradu dviejų die
prisidėkime, kad dar šiemet sehelių namas būtų gali
nų bolševikų suruoštose riau
ma užbaigti. Žinokime, kad niekis kitas už mus to dar
šėse žuvo 500 žmonių. Petro
bo neatliks, reikalingų sumų nesuaukos. Tai mūsų pa
grade karo stovis. Tariama
čių darbas ir reikalas.
si, kad Rusijos sostinę iš Pet
rogrado iškelti į Maskvą.

Kelkime ir ginkime tautos varde

Praktiškas būdas
“Garaas” rašo:
“Atminkite, kad šiandien pirkdami karo bonus ir
ženklelius neaUkojate savo sutaupų ar savo uždarbio,
tik darote tikriausią ir saugiausią paskolą už kurią
atsako šalis visu savo turtu, visais ištekliais. Už tą
investmentą gausite nemažesnį nuošimtį,, kaip banke.
Taigi, pirkdami kAfo bonus ir ženklelius atliekate
patriotinį darbą, prisidedate prie savo šalies ginkluo
to pajėgumo didinimo, prie pergalės pagreitinimo if
sudarote savo ateičiai protekciją.
LRKSA 53-čias seimas Hartforde savo rezoliucijo
se ir savo sveikinimuose Prezidentui Rooseveltui ir ki
tiems aukštiems demokratinio fronto šulams pareiš
kė nuoširdžiausią dėkingumą Už jų tvirtą nusistatymą
sutriuškinti agresorius if sugrąžinti visoms tautoms,
tarp jų ir Lietuvai, laisvę ir nepriklausomybę.
Praktiškiausias būdas prisidėti prie talkos — kuodaugiausia įšpirkti karo bonų if ženklų.”
•
“Amerika” pastebi, kad, skaitant spaudoj Kursko ir
kitų miestų vardus, kur šiandien eina smarkūs mūšiai
tarp rusų ir vokiečių, primena senovę, kuomet ten 'ko
vėsi lietuviai. Mat, anais Vytauto laikais Lietuvos sie
nos ėjo anapus Kursko ligi Tulbs, taip kad beveik sie
kė Maskvos.

VIKEIŠININŠKI
APDŪMOJIMAI
Sakoma, kad sveikata žmo
gui yra didžiausias turtas.
Ir tikrai. Pavasario sulau
kus, vos saulei aukščiau ant
dangaus palipėjus, visi ser
gantieji
kokioms kvaraboms važiuoja į mares ir
leikas sveikatos ieškoti. Te
nai tepa kūną visokiom mo
stim, plaukioja po vandenį,
kuris pakrašty, ypatingai
karštą dieną, visuomet esti
gerokai atmieštas “minera
liniais šaltiniais”, dažnai to
vandens įgerdami, kad ne
tik iš lauko, ale ir iš vidaus
būtų sveiki. Paskui kepina
si saulės spinduliuose, kad
visokie mikrobai ant kūno
nudžiūtų ir nubyrėtų ir
taip toliau.
Bet, dyvisitės, ar ne, ta
vorščiai, ne visi žmonės nori
būti sveikais ir, vasarai atė
jus, savo griešną kūną tepti
mostimis, maudyti iš lauko
ir vidaus ir saulėj kepinti,
kad atsikračius vioskių kvarabų. štai, imkim priklodui,
Welwel, alias Robeit, Ame
rikos balšavikų sosaidės fi
nansų sekretorių, kuris,
kaip ir tos sosaidės prezi
dentas E. Browder, buvo
nuteistas. į kalėjimą dviems
metams už feikinimą paspor
to. Jis buvo nuteistas vasa
rio 16, 1940, o į kalėjimą nu
ėjo tiktai liepos 1 dieną, šių
mėtų. Mat, jis kleimino, tu
rįs širdies triubelį ir sergąs
hay fever’iu. Dėdė Šamas
dvi vasaras laukė, kad jisai
pasigydytų. Ir nesulaukė.
Pasirodo, jis tyčia nenorėjo
gydytis, kad nereiktų eiti į
kalėjimą. Bet Dėdė Šamas
duoto žodžio nemaino: kaip
kirviu nukirto. Ir taip, var
gšas Welwel, alias Robert,
su širdies triubeliu ir su hay
fever’iu turėjo eiti už gele
žinių grotų.
Lietuviški balšavikai taip
pat turėtų gerai sunaudoti
karštas vasaros dienas, tai
yra pasigydyti: maudynėse
mostim apsitepti, pasimau
dyti, saulėj pasikepinti, kad
nuo kūno nudžiūtų ir galą
gautų mikrobai -savotiškos

kalieros, kuria serga jų ca
ras Stalinas, prezideūtas
Paleckis, Stalino “saulės”
nešėjai: Gedvilas, Nėris if
kiti. Kitaip jie nekuomet ne
pasigydys nuo durnos mafi
jos — visą svietą sulyginti
ir ant tos “lygumos” Stali
ną pasodinti.
Apie Ritus, kuriems būti
nai reikia sveikatos marėse
ir leikose ieškoti, ryt, ar po
ryt padėsiu ant delno.

Sakoma, kad jei karas už
sitęs, tai moterys savo gal
vas plaukams tvarkoj pa
laikyti turės vartoti dantų
krapštukus, nes mėtalaš, iŠ
kurio daromos špilkos, bus
panaudotos karo reikalams.

Žmonės šiandie negali išfigeruoti, kaip galima iš
vengti piktumo, knris prive
da prie barnių, muštynių ir
net vainos. Kiti sako, kad
tas negalima: žmogus toks
sutvėrimas, jog negali apseiti su kitu nesusipykęs. O
bet gi galima išvengti pik
tumo. Va ir priklodas.
Gyveno du seniai ir per
visą gyvenimą Uei vieną kar
tą tarp jų nebuvo kilę jokio
vaido.
Kartą vienas seni# sako:
— Kaip dažnai žmohės
vaidijasi ir pykstasi. Pamė
ginkim ir mudu nors kartą
susipykti.
Antras atsakė:
— Bet aš nežinau, iš ko
gali prasidėti piktumas.
Pirmas tarė:
— Štai, imkime šį moliūį
puodelį. Tu sakyk, kad tai
tavo, o aš sakysiu, kad tai
mano. Iš to kils ginčas, o
iš ginčo vaidai ir piktumas.
Sutarė. Pastatė puodelį ir
vienas sako:
— šis puodelis yra mano!
Kitas sako :

— No, tas

puodelis

yra

mano.
Vienas vėl sako:

— No, ne tavo, ale m^fno!
Tuomet kitas atsakė:
— Na, jei sakai, fca'd ta
vo, tai ir imkis jf.
Taip senukai ff UėsUsfpyko.

DIEVO KŪNO ŠVENTE NAUJOJ KALEftkttftrfJffJ

r

A dapper yoūng waifer
riaitthri PliifpN
Said—“I’m goihg td take
all my tipą
And buy Savings Stampa
So boya at
camps
HaVe bothbfera, machine
guns, and ahipe!”

Kariuomenė praneša, kad amerikiečiai Kafrėitfrtft Nau
W»r litnS afaata.
18% av
avarr payday
ba W4r|

joj Kaledonijoj išklausę šv. Mišias bažnytėlėj, Dievo Kučo
šventėje, susirinko apie taip vadinamą kariuomenišką trokelį “jeep”, stebėti procesiją.___________ . ,
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tą sekmadienį kaip vietinių, r čiai, paprasti darbininkėliai, tuojau imtųsi visuose laivų
taip ir svečių privažiavo tiek' taipgi pradėjo neapsileisti fabrikuose statyti orinius
LABDARYBE
daug, kad “Rūtos” daržas biznieriais, jie irgi gausiai prekinius laivus iki 200 arba
knibždėte
knibždėjo žmonė lankosi Ir dedasi prie para 500 tonų didumo. Jis yra
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood
nuomonės, kad tik tuo būdu
Visų Chicagos kolonijų bendradarbiu skyriai mis. Tikrai buvo gražu ir pijos gražių darbų.
malonu susitikti draugus ir Tegyvuoja Aušros Vartų bus išvengta ašies submari
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
Kotrina Sriiibienė ir J. Motekaitis, vice pirmininkas;
stropiai ruošimi, samdo trakus patarnavimui pažįstamus. O jau tų vaišių, parapija ir parapijonai su nų pavojus.
Ona Jasparienė, raštininkė; Jonas Dimša, finansų
galybės, rodos, kad koksai savo dvasios vadais — kle
Kaiser sakė, kad jūreiviKadangi liepos 26-toji die ptis ir užsiregistruoti iš kal šaltinis atsivėrė. Parapijos bonu kun. J. Dambrausku ir
raštininkas.
jos
komisijos pirmininkas
na jau tik už trijų dienų, no pas Ciprijoną DrUktenį. šeimininkas, vaišingasis kle vikaru kun. Mykolu Jodka,,
Tėvų Marijonų Bendradar
Briflgepon — malonėkite bonas kun. J. Dambrauskas, ir podraug visi svečiai, ku rear adm. Hovvard L. VickI mus. Mūsų pareiga yra jiems biai šiomis paskutinėmis die kreiptis į Gudų krautuvę h su savo komiteto nariais, rie taip pamylėjo West Side ery pareiškęs, kad ašies sub
Nors ir karšta,
apie tai priminti. Pradėki nomis, sukaupę visas savo užsisakyti sau vietą iš kai dirbo išsijuosęs, sušilęs, bet koloniją, ir, tikimės, kad ir marinai šiandie daugiau
amerikoniškų laivų nuskan
me nuo būsimo susirinkimo. jėgas dirba kuo smarkiau no.
bet veikia
pilnas energijos, retkarčiais ateityje neužmirš.
Parap. dina, negu suspėjama sta
Važiuodami į jį, paprašyki siai: platina dovanų knygu Toįvn df Lake — prašomi užtraukdamas linksmą dai
Cicero. — Lietuvių Lab me, kad drauge su mumis čių tikietus, samdo savo ko susisiekti au Petronėle Turstyti naujus. Tokiu būdu per
nelę, kad, kaip vietiniai, taip
darių Sąjungos 3 kp. ir per važiuotų ir tie, kuriuos ma lonijose t rokus ir rengia vis kiene ir Jadvyga Čepuliene,
ilgiausius metus nebus at
Pataria stayti
ir
svečiai
jaustųsi
kuo
gra

didžiuosius karščius neatos loniai užkviesime.
siektas viršus šiose lenkty
ką, kas tik būtinai reikalin kurios maloniai suteiks vi- žiausioje nuotaikoje. Taip ir
orinius laivus
togauja. Kaip jos valdyba,
nėse.
Valdyba ga jų būsimam išvažiavimui į
informacijas.
buvo.
taip ir nariai, kiek galint,
Marijos Kalneliuose, HhisPORTLAND, Ore., liepos
Brighton Tark — kreip
darbuojasi, kad daugiau au
dale, III. Be abejonės, dar kitės į Marcijoną Navickie Ne pro šalį bus prisiminti 20.—Henry J. Kaiser, žino- ’ Būti draugiškai žodžiuokų statomai senelių prieg Visur dalyvaukime
bas didelis ir sunku®. Bet nę ir jos dukterį Oną Jas- mūsų geraširdžius biznie mas laivų statytojas, iškėlė ’ se ir greitam darbuose, vi
laudai surinkti.
Kai eina vajus, kai nori malonūs Tėvų Marijonų Ben parlenę; jos nurodys kur ii rius: visupirma, Adomas sumanymą, kad vyriausybė sa tai maža kainuoja ir la
Dulskis, žymus taverninin vietoje jūros prekinių laivų bai naudinga. (Henrikas TV)
Prieš kiek laiko buvo iš me greitu laiku sukelti pa dradarbiai to darbo nesibi
kokiu
laiku
bus
trokas.
kas, didelis klebono bičiulis,
dalinta vajaus komisijos laiš kankamai pinigų prieglau jo, jį varo pirmyn kiek tik
Apie
kitų
kolonijų
tvarkatvyko su apie penkiais au
kai į draugijas ir išdalinti. dai, turime visur dalyvauti, jų aplinkybės leidžia, ir pil
raštį,
sužinojęs
pranešiu
ki

tomobiliais savo draugų, ir
Kai kurios draugijos tuos visų tautiečių ir net kitatau nai pasitiki, kad garbingoji
COAL CO.
tu
kartu.
-K.
linksminosi iki vėlumos, la CRANE
laiškus jau perskaitė susi čių paprašyti aukų. Turime Chicagos ir Ciceros visuobai gausiai parėmė. Taip pat
rinkimuose. Štai, Šv. Anta gražius kvitarus su prieg- ’ menė jų pastangas pilnai įWEST VIRGINIA GENUINE
POCAHONTAS
atsilankė tavernininkas Bud
no draugija statomam sene- laudos atvaizdu, tad bet kur vertins savo gausingu atsi- “v3l Jltlv pinTlllVvil3
•
Kol dabartinis stakas dar neišparduoria, kuris taipgi žymiai pa
lių prieglaudos namui paau- būdami galime paprašyti au- lankymu.
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau
vaišino visus ir gausiai ‘pri
kojo $5.00; Lietuvių Kata-1 kos ir kvitą aukotojui išduo
Mes, kaipo katalikai, tu gražiai pavyko
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin
sidėjo. Na, o ką jau besaky
iiklų Dukterų Klubas $5.00; ti.
rime galybes įvairių gražių
kelio karo jums:
Aušros Vartų parapijos, ti apie mūsų seniausį vete
Lietuvos Kareivių Draugija Per vasarą yra daug pik
GENUINE POCAHONTAS,
Sp / r
ir labdaringų darbų, ir juos “Rūtos” darže piknikėliai raną, laid. direktorių S. D.
$5.00; Petras Tauroząs $1. nikų ir išvažiavimų. Daly
Mine
run
-labai
lumpsuoti,
tonas
už
tiktai
0.00
visus remiame, nes žinome, kaskart darosi vis sekmin- •Lekavičių, kuris, kaip visuo
Šios aukos yra užrašytos į vaukime juose. Nusivežkime
GENUINE
POCAHONTAS,
$~
- *• 1
kad tai yra kiekvieno kata gesni, nes į juos susirerika met, taip ir šį kartą savo
8.65
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.......
vajaus kvitų knygutes ir iš labdarių kvitų knygutes su
liko pareiga. Užtat įvertin ir suvažiuoja ne vien tik vie
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri $ ro.50
parapiją žymiai parėmė.
duoti pakvitavimai. Nuošir savimi. Nieks neatsakys duo
dami Tėvų Marijonų ir jų tiniai parapijiečiai, bet ir
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams.
džiai dėkojame šioms drau ti ar didesnę ar mažesnę au
Bet,
turiu
pasakyti,
kad
bendradarbių kilnius darbus malonūs klebono kun. J.
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022
gijoms už aukas. Kitos drau ką kilniam tikslui. Tik rei
ir nuopelnus, ateinantį sek- Dambrausk-o prieteliai iš vi- ir mūsų eiliniai parapijiegijos ir klubai turėtų pasek kia išaiškinti reikalą ir tin
ti jų gražų pavyzdį, nes vi kamu būdu paprašyti aukos. madienį, liepos 26 d. gau- sos Chicagos. Šiferi, ir praei
soms tie laiškai yra išda Aukotojų vardus tuoj reikia sią! suvažiuosime į Marijos
WHOLESALE
linti. Dabar ypač yra svar priduoti labdarių skyriaus Kablelius, Hinsdale, III., kur
WHOLESALE
galėsime pasigrožėti nepa
U'OLk
M'UDIO
bu, kad visos mūsų draugi vedėjui, kad jis galėtų pa
1945 W?s 3**
LIQUOR
prastai gražia nuotaika, dt- 4
jos ir visi geros valios lie skelbti dienraštyje.
FURNITURE
ĮSTAIGA
Labd. gaivinsime savo sveikatą,
& Vtofoy
t1
tuviai savo dalimi prisidė
išgirsime gražių kalbų, links
BROKER
tų prie lietuvių senelių prie
minsimės,
ir
ta
pačia
proga
glaudos, kurią norime už Netekome veiklios
Dining Room Sets — Parlor
ISvcilojame
prisidėsime
prie
kilnaus
lab

po vi-ą
Sets
—- Bedroom Sete — Rūgs
baigti statyti ir įrengti šie
Clil<-a«O.
0
daringo
darbo.
narės
— Radios — Refrigerators —
met. Kai tą atliksime, galė
Washers — Mangels — and
Prie šios progos noriu pri
sime džiaugtis dar vieną di Liepos 19 d. mirė Ona
RKMKITE
Stovės.
SENA
delį ir kilnų darbą atlikę. Kasputienė, veikli ir duosni minti visiems tiems gerie
LIETI T VIŲ
Nationally advertised items.
Listen to
DRAUGĄ.
Tuo labiau džiaugsis mūsų Labdarių Sąjungos 1 kuopos siems prieteliam®, kurie ne
N. KANTRU, aav.
seneliai, kurie ten ras sau narė, kuri ir darbais ir au turi savo automobilių, kad
PALANDECH'S
MUTUAL LIQUOR CO.
prieglaudą ir globą. Tad, vi komis remdavo mūsų veik kreiptųsi 4 savo kolonijos
4707 So. Halsted St.
RADIO BROADCAST
si į darbą!
lą. Visur ji dalyvavo, vi sekančius asmenis:
Telefonas:
BOULEVARD OOI4
Teaturing a Program «f
FACTORY REPRESENTATIVE
A. Valančius siems padėjo. Be to, reikia
West Side, kurie norite
neužmiršti, kad velionė bu važiuoti troku, prašomi krei- TUGOSLAV FOLK M4JS1C
6343 South Western Avenue, Chicago
vo Labdarių Sąjungos am
Ewry
Saturdcy,
1
tol'P.M.
Telefonas — REPUBLIC 6051
DIDELIS 16PARDAVIMAS MUSŲ
Labdariu dėmesiui
žina narė, aukojusi šimtą silankymą pasimelsti už ve
SOLZrNIftKO STAKO Ml ZIKASTATION WHl*
LINIV INSTRUMENTU.
Eilinis Lietuvių R. K. dolerių. Bet jei apskaičiuoti, lionio sielą.
PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI
Korespondentė
Labdarių centro susirinki kiek ji yra aukojusi įvairio
TŪBOS, CLARINETAI, TROM
mas bus trečiadienį, liepos mis progomis, susidarytų la
BONAI.
SAXAPHONES,
FLUNEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
TES su “cases" — >35.00 $37.50,
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
i
29 d. Šv. Kryžiaus parap. bai stambi pinigų suma.
$>15.00 Ir $76.00. Visi garantuoti
APYLINKES
LIET
U
VIJA
KASDIEN
SU
ATYDA
KLAUSOSI^
lengvam grojimui.
A. a. Onos Kasputienės
salėj. Iš anksto pranešame
KONCERTUI GtTITARAI, SPAGražiausias
Pasirinkimas
Jaunavedėms
NI8KI MANDOLINAI, BANJOS.
apie šį susirinkimą, nes no- asmenyje ir pirmoji 'kuopa
8MUIKOS, TENOR BANJOS —
$6.60, $8.50, $12.50 iki $35.00.
ir
visa
mūsų
sąjunga
neteSUKNELIŲ PRIEINAMOMIS
rime, kad jame dalyvautų
striUNINiai Basai — $«o.»o,
$125.00 tr $150.00. BASO
UŽne tik visų labdarių kuopų ko stambios ir nuolatinės
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!
DENGALAS — $12.00. SMIČEKAINOMIS
LAI
SMUIKOMS,
STRIUNINIatstovai, bet kunigai klebo- veikėjos ir rėmėjos. Amžiną
NIAMS BASAMS.
VIOLAS
Ir
Vienintėlis ir Smagiausias
CELLO — $1.50, $3.00, $5.00,
atilsį
suteik
jos
sielai,
Viešnai, gydytojai, advokatai,
Vakarinis Lietuvių Programas
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų virSminėtų instrumentų. BASS
PILNAS PASIRINKIMAS
Amerikoje!
Labd.
mūšų organizacijų ir drau- patie.
DRUMS, SNA K E DRUMS-$ 18.50,
- VIENUOLIKTI METAI! — J
SUKNELIŲ
—
SRKMftGŲ
—
$23.50, $35.00. $60.00. PEDAL8,
gijų vadai ir veikėjai. Mes
.............. ■
Hl BOYS,
CYMBOLS.
DRUM
SICTŲ IR KARAU
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p.
HEADS pataisomi jums palau
norime, kad visi susipažintų Dračn ndsilftfilcti
kiant.
MOUTH PIEdE visiems
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. j
brass Ir “reed" instrumentams
' su dabartiniais Labdarių Są- r,ŪJU
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelėj
PENKTADIENIAIS 7 v. v.
prttnikorrii jūsų lūpoms.
EKSPERTYVA8 VICTOR IR
jungos darbais ir rūpesčiais, Prieš metus mirtis atsky
Mūsų Specialybė
PHONOGRAPH pataisymas.
WHFC-I45G kil J
Atstatymas visų dailų CJarnekurių turime labai daug. Vi rė iš gyvųjų tarpo šventos
tams,
Triūboms,
Saraphones,
Smutkoma Ir Oultarams.
siems turėtų būti aišku, kad atminties Kazimierą Būdvie
6755 So. VVestern Avenue
PEOPlfS CLOAK and BRIDAL SHOP
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP
Phone: GROvehill 2242
toks darbas, kaip senelių tį.
• 14 Marwell Rt., Chlragn.
1711
W.
47th
St.
Yends
2588
‘globojimas ir jiems prieg- Velionis gyveno Chicagoj,
laudos namų statymas nėra Bridgeportc, ir priklausė į
Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, Sav.
vienos kurios nors žmonių1 prie Šv. Jurgio parapijos,
grupės darbas, bet visos mū- kur jį daugelis tenai pažįs%
sų visuomenės reikalas. No ta. Ten gyveno ir mirė. šei
n AR AP
Geriausios
Laikas Pirkti Pirmos HMies
rėtume, kad šiuo metu lab mos nepaliko, tik našlę žmo
b/rrU/A“ Komų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
darių sąjungos reikalus, lai ną, kuri dabar gyvena Ga- j
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PIRM PnVHIMO
QnAuhf>d
kytume savo reikalais, kad ryje ir metinėse jo mirties t
z
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS
Atvyk | mfinų Jardą Ir ąpžifirtk sta*
labdarių susirinkimai būsų Sukaktuvėse užprašė šv. Mi
f-c+eetior,
NUOŠIMČIO RATOMS.
•ką*Ir aukštą riH| LEOTŲ—MINl^
Jai
šias liepos 23 d. šv. Jurgio
VVORK — STOGŲ IR NAMŲ MAmūši, visų susirinkimai.
TERWOI,Ą. O*i Ra ratų, porčlų, vMAzjj.n rursl
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
Labdarių Sąjungos kuopų bažnyčioje, Chicagoje. Kitos
kų, skiepų ir Datų. PASITARK SU
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
MCSŲ EKSPERTAIS USI konatmkvaldybų, žinoma, yra didžriu šv. M'šios bu® atlaikytos šv.
eljoH tr pertatnymo namų.
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federai Savings and Loan In-1
šia atsakomybė. Jos turi Kazimiero bažnyčioje Garysurance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
žiūrėti, kad į centro susi- j je, o trečios šv. Kazimiero
mi ant pareikalavimo.
Caah arba Lengvais IAmokSjlmaU
SENIAUSIA
IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA
rinkimus būtų pakviesti jų Seserų koplyčioje Chicagoje,
STANLEY LITWINAS, General Manager
k®»viįS
—
46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —
ribose gyveną profesionalai j liepos 27 dieną.
CARR-MOODY
LUMBER
CO.
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
ir veikėjai, kurie dėl daugy Senutė Būdvitienė bus la
LIETUVIAI SALESMANAI
bės savo kasdieninių rūpes bai dėkinga visiems drau
TEL. CALUMET 4118
Jos. M. Mozeris, Sec’y.
3236 SO. HALSTED ST.
8039 South Halsted SL
Tel. VICtory 1272
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Tėvų Marijonų

Bendradarbiu Metinis Išvažiavimas!!!
Sekmadieni, Liepos (July) 26-tą d., 1942 m. |

Marijos Kalneliuose - - - Hinsdale, Illinois

Visa plačia lietuvių katalikų visuomenė yra

DIENOS PROGRAMA:-

Prieš piet bus Iškilmingos Šventos Mišios su

kviečiama dalyvaut Tėvų Marijonų Bendradar

pamokslu 10-tq valandą.

bių piknike ir pasigerėti Marijonų Seminarijos

Po pietų bus įvairi

rūmų ir Marijos Kalnelių gamtos gražumais.

programa susidedanti iš muzikos, kalbų ir link
smų, pritaikintų žaidimų jauniems ir seniems.
MOTERYS GAUNA KARIŠKAS UNIFORMAS

Kokios yra Chicagoje
blackout taisyklės
Blackout

PIKNIKO KOMISIJA,

Chicagoje 225,000
karo produkcijos
darbininku
The Chicago Association
of Commerce praneša, kad
čia karo produkcijos fabri
kuose dirba daugiau kaip
ketvirtadalis milijono darbi
ninkų — 225,000 darbininkų
gamina ginklus sutriuškinti
ašį ir sumušti japonus. Maž
daug pusė tų darbininkų ga
vo darbą naujuose fabrikuo
se. Iš $478,000,000. metinių
mokesčių, pusė tų pinigų į
Chicagą ateina kaip “nauji
pinigai”, jų nebūtų Chicago
je, jei nebūtų padidėjusi ka
ro produkcija.

taisyklės įsigaliojo užva

kar. Taisyklėse numatytos bausmės.

IšI kart nebus baudžiami žmones, bet

bus

pratinami

prie

šių

taisyklių

įvykdymo.
Vakar Mayor Kelly pa jai išprašo žmones iš stritka
reiškė, nors Chicagoje black rių, patys sutvarko stritkaout taisyklės įsigaliojo lie rius, turi visi keliauti į arti
pos 20 dieną, bet iš sykio
žmonės dar nebus baudžia miausią saugią vietą.
mi už tų taisyklių neįvykdy
7. Kurie važiuoja eleveito
mą, nors bausmės numaty riais, tai eleveitoris turi pri
tos kalėjimu ar $200. Iš kar važiuoti prie artimiausios
to žmones bus pratinami
prie šių taisyklių įvykdymo, stoties ir visi turi išlipti iš
o jau vėliau bus baudžiami eleveitorio.
už šitų taisyklių nesilaiky
8. Kiti traukiniai gali va
mą.
žiuoti, tik turi sumažinti
Dėl reguliavimo pavojų iš greitį.
oro dėl blackout yra šios
9. Negalima statyti dvie
taisyklės:
1. Visi žmones, davus pa jų automobilių šaly, negalivojaus ženklus, sustaugus si rtia statyti arčiau automobirenoms, po penkių minučių, | lio prie gatvės galo kaip 25
turi pasilikti viduje ar pėdos ar 15 pėdų nuo fire
ba pasiieškoti kur nors sau hydrant.
10 Penki ar daug žmones
gią vietą. Oran gali išeiti
tik tie, kurie yra civilian negali susirinkti jokiame
viešame kely.
defense.
11. Yra draudžiama žiop
2. Visi žmones esantieji
lauke, turi bėgti į artimiau soti ir žiūrinėti viešoje vie
sią saugią vietą, išskyrus toj alarmo metu.
12. Davus pavojaus signa
tuos, kurie yra OCD.
3. Visi automobilių vairuo lus, niekas negali būti lauke
tojai turi užrakinti automo ilgiau, kaip penkias minu
bilių ir eiti į artimausią sau tes.
13. Pavojaus metu visos
gią vietą, išskyrus tada tik,
šviesos
turi būti užgesytos
kai yra tik bandomieji alarmai, tada jis gali palikti arba taip kambarių langai
sutvarkyti, kad niekur švie
automobily.
4. Tie, kurie važiuoja ark sos nebūtų matyti.
14. Rūkyti yra draudžia
liais, turi arklius nuvesti į
arklių vietą, pririšti ir patys ma lauke.
eiti į artimiausią saugią
15. Jei kas išvyksta iš na
žmonėms vietą.
mų, tai turi palikti užgesy5. Tie, kurie keliaujo bai- tas šviesas.
siklais (dviračiais) keliu,
Pirmutinis dalykas, kurį
tai turi keliauti į artimiau žmones jau dabar turi žino
sią saugią vietą.
ti, tai davus pavojaus signa
6. Stritkariai negali sus lūs, turi tuojau užgesyti
toti prie tiltų ar ant ■skers šviesas. O vėliau ir prie ki
gatvių ar kitose nesaugiose tų taisyklių reikalavimų pri
vietose. Stritkerių tvarkyto pras.

mu
X Phil Klikūnas, sūrus
žymių West Side oldtaimerių Jono ir Juozą pos Klikūnų, prieš kiek laiko dirbęs
“Draugo” administracijoj, o
dabar studijuojąs mediciną
Loyola universitete, yra įra
šytas į Air Cadet Corp ir
laukia paskyrimo vietos.

X Martinas Kundrotas iš
Philadelphia, Pa., (Šv. An
driejaus parap.) su žmona,
dukterim ir anūku jau sa
vaitė, kaip vieši No. Side
pas šv. Mykolo parapijos
.
< "Draugas" Acme teiepno«*
kleboną kun. J. Šaulinską
Moterų kariuomenės pagelbinio korpuso aštuonios narės gauna uniformas ir pasvei
kinamos Col. Don. C. Faith, Commanding Officer of Fort Dės Moines, Dės Moines, Ia.
(savo tikrąjį pusbrolį). Pra
eitą sekmadienį svečiai da
Aštuoni šimtai moterų bus lavinamos Fort Dės Moines oficierio laipsniu gauti ir šiaip
eilinėmis karo tarnybos narėmis.
lyvavo parapijos piknike ir
gėrėjosi klebono sumanumu
puikiai vesti parapijos rei
Cook County dvidešimts kalus.
.metų vyrams, kurie užsireX Labdarių Sąjungos 1
Į gistravo Selective Service
kuopa, Town of Lake, pas
j birželio 30 d., pereitą pirma
tarame susirinkime nutarė
dienį
buvo
paskirstyti
seri

Norima gauti 20,000 kadetų Ameri
pravesti ypatingą vajų vie
Mr. ir Mrs. Archer R. jos ir orderio numeriai.
nam kambariui įrengti sta
kos aviacijai.
Burney, De Kalb County,
Šį kartą vyrams, registrą tomoje seneliams prieglau
Georgia, buvo pasodinti į ka vusiems birželio 30 d., seri
Šiandien Chicagoje ir jos Aviacijai kadetų vajų or Įėjimą už tai, kad buvo gran jos numeriai buvo skirtomi doje Labdarių ūkyje. Kam
apylinkėse prasidės aviaci ganizuoja Chicagos biznie dimis surakinę tris savo ne pagal loteriją, bet papras bario įrengimas kainuosiąs
jai kadetų vajus. Chicagoje rių grupė, pasivadinusi The vaikus ir palikę kieme sau tiniu būdu. Pavyzdžiui, jei apie $500.
ir jos apylinkėse norima gau Air Force sponsors. Chica lės kaitroj.
X S. Bagdonaitė, 2321 So.
,
kas gimęs sausio 1 d. 3922
ti Amer. Jungtinių Valsty gos mayoras J. Kelly išrink
Sakoma, kad Mr. ir Mrs. m., tai gavo serijos N. 1, Oakley Avė., po užsinuodibių aviacijai 20.000 kadetų tas pastoviu šios grupės pir Archer R. Burney savo tris jei kas gimęs sausio 2 d. jimo dirbtuvėj, penkias sa
(aviacijai mokinių).
mininku.
vaikus buvo surakinę gran 1922 m., tai gavo serijos vaites išgulėjus Šv. Kryžiaus
šiandien, pradedant. avi
dimis už tai, kad vienas iš N. 2. ir tt. Jei tą pačią die ligoninėj ir turėjus penkias
acijai kadetų vajų, virš Chi
jų buvo paėmęs tėvo tris ar ną buvo gimę keli vyrai, ku kraujo transfuzijas, jau par
cagos vidurmiesčio skraidys
keturis penktukus (nike 1 rie buvo užsiregistravę, tai vežta namo. Gerai atrodo ir
tikimasi, kad neužilgo visai
keli lėktuvai. Lėktuvai skrai
lius).
tada serijos numerį nulėmė
pasveiks.
dys 11:30 vai. prieš piet.
Vienas vaikas turi 12 me pavardės raidė.
X Town of Lake koloni
Prancūzai tiki į ameri Ne taip senai Chicagos tų, kitas 10 metų, o trečias
ja žada labai skaitlingai da
7 metus.
lyvauti Lietuvių Dienoj, lie
miesto taryba priėmė taisyk
kiečiu karo jėgas
pos 25, prie Dariaus-Girėno
les, kuriomis įsako lotų sa
Į Chicaga sugrįžo iš Pran vininkams tam tikru laiko
paminklo. Raud. Kryžiaus
cūzijo3 ponia Solange Alder tarpiu nukapoti .esančias jų
vienetas uniformose, drau-'
son. Ponia Alderson pasakė, lotuose žoles. Chicagos mies
gijos su savo vėliavomis da
kad prancūzai laukia ameri to sveikatos departamento
lyvaus parade. Ypatingai
kiečių karo jėgų ir laukia direktorius praneša, kad kai
Selective Service š;ą sa kleb. kun. Linkus ragina
tos dienos, kada amerikie kurie savininkai nepaiso šių
vaitę griežčiau įspėjo visus “toleikiecius” 100 nuoš. pa
čiai ateis ir padės jiems nu taisyklių. Sveikatos depar
užsiregistravusius kariuome sirodyti tose iškilmėse.
Eleveitorių. unijos darbi nėn vyrus, kad jie pakeitę
sikratyti nacių jungo.
tamentas imsis priemonių,
X Prelatui J. Maciejaus
kad visi namų savininkai ninkai veda slaptą balsavi savo gyvenamąją vietą, pra li ui pagerbti puoton, praei
pildytų išleistus įsakymus mą, br išeiti į streiką ar pe. neštų savo boardams pakei tą šeštadienį, Matąuette Pk.
dėl žolės nupiovimo lotuose. Eleveitorių darbininkai no stus adresus. Jei drafto vy salėj, susirinko daug žmo
ri būtų jiems pakeltas atly rai to nepadarys, tai bus
nių. Kalbėjo kun. A. Baltu
Taapyktt apsaugoto) Įstaigoj, kad užtikrinti aavo ateitj. Apart apginimas
į
valandą
15
centų
griežtai
baudžiami.
draudos mea tarime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj
tis, kun. I. Albavičius, prof.
Trijų metu mergaitė
ir gautų atostogų 15 dienų, Pereitą savaitę federalinis
K. Pakštas, A. Valančius,
Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau
vietoj 10 dienų.
atskirta nuo tėvu
teismas penkis vyrus nubau kun. A. Deksnys, R. MazcKun. Dr. Ant. Deksnys iš
dė už nepranešimą savo pa liauskienė (ji ir dovaną įtei
keistų adresų. Kiekvienas kė), Arbačauskas (iš Los
Lietuvos gavo žinią per
| iš jų turės sėdėti tris ar Angeles, Cal.) ir vienas žy
Raud. Kryžių nuo brolio in Senu daiktu vajus
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO*
Jnatin Mackhnrich, Prea. and Mgr.
daugiau metų kalėjime.
žinieriaus Jono Dėksnio
dų tautos žmogus. Programą
4102 ARCHER AVENUE
kad jis gyvena Kaune, o jų
Dabar tyrinėjama ir vyks
Tel. VIRGINIA 1141
vedė adv. Ch. Kai. Prelatas
tėvas ir kitas brolis su žmo ta visokių senų daiktų karo
Mūsų gyvenimas yra pa papasakojo įdomybių iš CaCHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washlngton, D.
na išvežti į Sibirą, o trijų reikalams vajus.
našus į degantį švyturį, ku lifomia lietuvių gyvenimo ir
metų
jų
dukrelė
paliko
Lie

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. JAM. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 8 P. M.
ris anksčiau ar vėliau su nuoširdžiai visiems padėko
tuvoje.
degs. (Joseph v. Eotvoa).
jo.

Dvidešimts metu
vyrams jau suskirstyti
serijos numeriai

Šiandien Chicagoje prasideda
aviacijai kadetų vajus

Tėvai pasodinti į kalė
jimu, kad vaikus buvo
surakinę grandimis

Sveikatos departamen
tas griežtai žiūrės kad
būtu nupjautos žolės

Drafto vyrai turi
paduoti savo
"L" darbininkai veda pakeistus adresus
slapta balsavimu
dėl streiko

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE

STANDARD FEDERAL SAVINGS

SKAITYKITE

"DRAUGI”

