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Sovietai visomis pajėgomis gina Kaukazą
U. S. valstybės sekretorius C. Hull per 
radiją pranešė Amerikos siekimus

Plačiai apibudino planus, kaip 
po šio karo pasaulis bus sutvarkytas

VVASHINGTON, liepos 24. ir gerovę užtikrinti turės bū
— Valstybės sekretorius 
Cordell Hull vakar vakarą 
per radiją kalbėjo apie tai
ką ir pasaulio santvarką po 
šio karo. Jo kalba buvo at
pasakota vienuolika kitų kai 
bų kaip Amerikai, taip ir 
kitoms pasaulio dalims. Su
žinota, kad prezidentas Roo 
seveltas anksčiau patvirti
no sekretoriaus parašytą 
kalbą.

Sekretoriaus Hull kalbos 
turinys yra paskirstytas į 
penkias dalis. Pirmosios dvi 
dalys nurodo šio karo prie
žastis, o sekančios dvi — 
pokariniams darbams. Penk
toji dalis yra santrauka ir 
apibudinimas antrųjų dvie
jų dalių, šia dalimi taip pat 
nurodyta, kad karas turi 
būti laimėtas. Visi geros 
valios žmonės kviečiami dė
ti visas pastangas ir aukotis 
karą laimėti.

Už šį karą sekretorius 
Hull kaltina ašį ir totalita
rinį užsimojimą pavergti vi

ti sudarytas koks nors nau
jas tarptautinis mechaniz
mas. Nesusipratimų išlygi
nimui bus įsteigtas tarptau
tinis teismas. Sako, turės 
būti sudaryta kokia nors 
tarptautinė policinė agenti- 
ja taikai tarp tautų išlaiky
ti. Be tų ir kitų tarptautinių 
garantijų, anot sekreto
riaus, taikos patvarumas ir 
ramybė pasauly neįmano
ma.

Po karo pirmiausia turės 
būt atstatytos per karą iš
griautos visos pasaulio da
lys. Kiekviena tauta turės 
prie to prisidėti Amerikos 
ir jos sąjungininkų vadovy
bėje. Kai viešoji tvarka bus 
grąžinta, kiekviena tauta tu 
rėš bendrai darbuotis grąžin 
ti žmonėms pilną laisvę ir 
krikščionišką moralumą pa 
statyti ant stipraus pamato.

Sekretor. Hull sako, kad 
Atlanto čarteris bus perdėm 
vykdomas. Visoms tautoms, 
kaip didžiosioms, taip ir ma

HULL PASAKĖ KALBA PER RADIJĄ

("Draugas’’ Acme telephoto)

Europai gresia 
maisto trūkumas

LONDONAS, liepos 24, — 
Britų ir amerikiečių žemės 
ūkio ekspertai tvirtina, kad 
Vokietijai ir nacių kontro
liuojamai Europai gresia di
delis maisto trūkumas. Kai 
kur javų derlius numatomas 
nuo 15 iki 20 nuošimčių že
miau normalaus stovio. To 
priežastis yra stoka darbi
ninkų ir nepaprastai lietin
ga vasaros pradžia. Pati Vo 
kietija ateinančią žiemą su
sidurs su maisto stokos kri 
ze, ko nebūta nuo karo pra- 

' džios.
Nacių kontroliuojamai Eu 

ropai yra pavojaus. Nes na- 
j ciai iš visų kraštų ims mai
stą grobti sau.

Vyksta kautynės 
už N. Gvinėja

KAŽKUR AUSTRALIJO-
Cordell Hull, Secretary of State, pasakė kalbą per radi- j ję liepos 24. __ Sąjungi-

ją apie karą ir pateikė pokarinio gyvenimo planus. Jo kai- ninkai smarkiau susimetė 
ba pasauliui buvo transliuojama devyniomis kalbomis. kov,oti prieš japonus, kurie

paskutiniais laikais ryžosi 
įsigalėti Naujojoj Gvinėjoj 
ir gresia ten sąjungininkų 
Port Moresby. Vyksta smar
kios kovos su japonais arti 
Būna, kur japonai išlaipino

nekariauja su Sov. Rusija, kariuomenę. Lakūnai ata- 
bet laikosi seniau užimtose kuoja ten išlaipintus japo- 
savo pozicijose ir tik saugo- nūs. Naujoji Gvinėja gali

Suomija pageidautų, kad Amerika 
ištrauktų ją iš šiandienio kart)

m . zosioms, bus užtikrinta taisą pasaulį. Tas jau visiems . ,t__  ____ t-. . ^a- Vykdant naują santvar
ką sąjunginės valstybės po-

. ., . . , , liciniai tvarkys Vokietiją,paprastai Įdomiai pasakoja T. ... . T .. .... , . . J Italiją ir Japoniją ikiapie pokarinę pasaulio san- , . , , . ,. .. tautos bus palenktos prietvarką, kokia ji turės būti, _ . ,T , . naujos santvarkos ir bus lin-pagal J. A. Valstybių vyriau . . ..._ , _ ,__  . _. ; x kusios su savo kaimynais

anksčiau buvo žinoma, Bet 
sekretorius Hull toliau ne-

NEVV YORK, liepos 24. — 
Suomija šiandie visam pa
sauliui pranešė iškeldama 
sugestiją, kad J. A. Valsty
bės, rasi, padėtų jai, Suomi
jai, kaip nors išsisukti iš

šios i šiandieninės aavo nelemto
sios pozicijos, kad po karo 
ji negalėtų pakliūti bolševis 
tinės Rusijos kontrolėn.sybės planų, ir apie tarptau 

tinius santykius. Tas nelen 
gvai bus atsiekta ir ims, , , tų laisva prekyba ir pinigųdaug laiko, gal ilgiausius ,® & 6 mainyba ir mažosioms nu
metus. Bet bus atsiekta. ,kentejusioms tautoms bus 

Anot sekretoriaus, po ka- padėta atsistatyti ir pasi- 
ro pasauliui taiką, ramybę, tvarkyti.

santaikoje gyventi. Į Suomija pageidautų, kad
Bus įvesta tarp visų tau- Amerika jai duotų kokią 

nors garantiją, kad po

ją savo senąsias sienas.
Suomijos minėta sugesti

ja Amerikai pirmiausia at
spausdinta Stockholmo laik
rašty Dagen Nyheter. Da
bar tai visa kuo plačiausia 
pakartojo suomių spauda

Priešinasi "šaldyti 
atlyginimus

Kinijai artinasi 
krizės valanda

CHUNGKING, liepos 24. 
— Amerikiečiai ir kinai ka
riniai žinovai pareiškia, kad 
Kinijai artinasi rimtosios 
krizės valanda, jei Amerika, 
greitu laiku nepalauž japo
nų plačiuoju orinių jėgų už-

VVASHINGTON, liepos 24.
— Organizuotų AFL ir CIO 
darbininkų vadai kreipės į 
prez. Rooseveltą kad jis ne
leistų kainų administrato
riui Hendersonui “užšaldy
ti” darbininkams atlygini
mus karo pramonėse. Vadai s*m0)imu’ 
sako, kad kainų administra- Kinijai labai 

cija neturi kištis į atlygini
mo reikalus.

Australijai vis dar 
yra rimtas pavojus

CANBERRA, Australija,

reikalinga 
parama lėktuvais ir karo 
reikmenimis. Sako, įvyks tuj 
katostrofa, jei greitu laiku 
nebus tos paramos.

šio
karo ji bus apsaugota nuo 
bolševikų. Suomija pasisa
ko, kad per praeitus 6 mė
nesius ji daugiau aktualiai

Kariams balsavimai 
užtikrinti

VVASHINGTON, liepos 24. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai dauguma balsų pravedė 
bilių, kuriuo karo tarnyboje 
esantiems vyrams pripažįs
tama teisė balsuoti naciona
liniuose rinkimuose renkant 
valstybės pareigūnus, lygiai 
ir kongreso atstovus. Pra
vestas bilius pasiųstas seną

virsti aršių kovų lauku.

Naciu lakūnai 
atakuoja Anglija

LONDONAS, liepos 24. — 
Šiandien anksti rytą nacių

Helsinky ir paskelbė per ra lakūnai atliko smarkiai ata- 
diją su kai kuriais paaiški- kas trijose Anglijos daly

se. Daug bombų išmesta. 
Apie padarytus nuostolius 
žinių dar negauta.

Vokiečiai tuo būdu atsimo
ka Anglijai, kurios lakūnai 
kelinta para atakuoja Vo
kietijos centrus.

liepos 24. — Australijos mi gus Jasas, 31 m. amž., 
nistras pirmininkas John Frank Jasas, 915 W. 32 pi,, 
Curtin pareiškia, kad japo- žmona.
nų veiksmai Naujojoj Gvi
nėjoj yra tikrai rimtas pa- LONDONAS. — Britų la- 
vojus Australijai. Pavojus kūnai atakavo Ruhr ir Pa- 
išnyks tik nugalėjus ten ja- reinį Vokietijoje, pranešė 
ponus. i oro ministras.

Prieš pravedimą rūmuose 
turėta smarki kova. Kai ku-

Į V

CHICAGO. — Oscar Strom ,rie at8tovai pažymėjo, kad 
apartamente, 728 Briar ituo būdu esą kišimąsi į 
avė., rasta mirusi Anna Bo- Pa8kirM valstybių reikalus, 

kad paneigiami valstybių 
rinkimų įstatymai. Tačiau
to nežiūrėta.

Karių balsavimo šalinin
kai pareiškė, kad jei vyrai 
turi prievolę kareiviauti, jie 
turi teisę ir rinkimuose da
lyvauti.

nimais.

Suomija, rašo suomių lai
kraščiai, mielai norėtų gau
ti Amerikos daugiau paaiš
kinimų apie politinius sąjun 
ginių valstybių pokarinius 
siekimus. Tada Suomija ži
notų, kas jai toliau daryti.

Teisėjas Stone tirs 
gumos stovį
VVASHINGTON, liepos 24. 

— Prez. Rooseveltas pa
kvietė vyriausiojo teismo 
teisėją Harlan Stone nepri
klausomai nuo kitų ištirti 
šalies gumos stovį, surasti 
faktus apie gumos situaci
ją

Gumos klausimas šaliai 
nepaprastai svarbus. Vy
riausybės agentijos gumos 
klausimą visaip sprendžia 
ir jų nuomonės vienos Įei
toms prieštarauja. Tad rei
kalinga rasti tikrąjį stovį. 
Tai atliks minėtas teisėjas.

VVASHINGTON. — Teisė-

VVASHINGTON. — Kli
bama, kad artimoj ateityje 
J. A. Valstybėse, rasi, rei
kės per metus iš žmonių su 
rinkti taksų iki 40 bilijonų 
dol.

VVINNIPEG, Man. — Pra 
nešta, kad Manatoba provin 
cijoje į mainų darbus bus 
siunčiamos ir moterys pa
keisti ten vyrus.

28, bet ne 53
yra

CHICAGO, liepos 24. — 
Vakarykščioje žinioje buvo 
klaidingai pažymėta, kad 
"grand jury” Washingtone 
įkaitino 53 asmenis už są
mokslą pakirsti U. S. gink
luotųjų jėgų moralę. Turi 
būti: 28 asmenis įkaitino.

trys
jas Stone pranešė, kad jis 
neapsiims tirti gumos tikro- Įkaitintųjų tarpe yra 
jo stovio šaly. | chicagiečiai

Iš Berlyno praneša, kad Rostovas 
šturmu paimtas, baigiamas "valyti"

Maskva kol kas apie tai nieko 
nesako; tik pažymi, kad vyksta kovos

MASKVA, liepos 24. —
Raudonoji armija šiandie iš
ilgai visos žemesniosios Do
no upės pakrančių užėmė 
pozicijas ir pasiryžo iki pa
skutiniųjų nuo vokiečių gin
ti šiaurinį Kaukazą.

Sovietų karo vadovybė 
praneša, kad raudonoji ar
mija pasitraukė iš Novočer- 
kasko srities, apie 20 mailių 
šiaurrytų link nuo Rostovo 
ir užėmė naujas pozicijas, 
iš kurių ji gaus progos ata
kuoti, o gal ir apsupti deši
nįjį vokiečių jėgų sparną.

Anot sovietų, didelę pa
galbą raudonajai armijai tei 
kia iš Amerikos gauti Doug
las Boston bombonešiai, ku
rių daugelis šiandie raižo 
priešo mechanizuotas eiles 
ir daugiur sukoneveikia jo 
veržimąsi priekyn.

Atkaklios kautynės vyks
ta daugiausia išilgai Ticho- 
recko Stalingrado gelež^nke 
lio, kurį sovietams yra di
džiai svarbu apsaugoti. Kol 
kas ši geležinkelio šaka sėk
mingai ir ginama kontrata
komis, kurios visados vaini 
kuojamos milžiniškais na
ciams nuostoliais.

! Nepaisant visų raudono
sios armijos pastangų, vi
sam šiauriniam Kaukazui 
yra rimtas pavojus, nes vo-I
kiečiai pietinės Rusijos fron 
tan sutraukę gausingas sa
vo atsargas.

I
BERLYNAS, liepos 24. — 

Vokiečių karo vadovybė 
į šiandie specialiu komunika- 
tu praneša, kad Rostovo 
miestas jau paimtas. Tai at
liko vokiečiai ir slovakų da
liniai šturmu įsiveržę mies- 
tan ir jo visos dalys jau 
baigiamos valyti nuo raudo
nųjų.

Sovietai, anot vokiečių, va 
karinę ir šiaurinę miesto 
apylinkes buvo apjuosę for
tais, kuriuos vokiečiai su 
slovakais pralaužė ir subur
bėjo miestan.

Vokiečiai sako, Rostovas 
yra svarbus trafikos mies
tas ir prieplaukos centras.

Voronežo fronto klausimu 
vokiečių vadovybė pareiš
kia, kad ten vokiečiai per 
daug nė ensiveržia ir vieto
mis dar atsimeta atgal, kad 
išvengti sau didelių nuosto
lių.

Britai su australais atakuoja ašies 
jėgas vakaruose nuo EI Alamein

CAIRO, Egiptas, liepos 
24. — Australų padedamos 
šarvuotosios britų jėgos ir 

| toliau atkakliai atakuoja 
ašies jėgas visu frontu va
karuose nuo EI Alamein 
miesto.

Vakar buvo spėta, kad bri 
tai savo atakomis išvystys 
ofensyvą prieš ašį. Bet tas 
kol kas neįvyko. Reikia ma-

Liepia ištirti, ar 
nėra komunistu
VVASHINGTON, liepos 24. 

— Civilinės tarnybos komisi 
ja nurodė Elmer Davis, ka
ro informacijų ofiso direkto 
riui, ar šiame ofise nėra ap 
mokamų komunistų tarnau
tojų. Nes įstatymu uždraus
ta mokėti algas komunis
tams.

Nuskandinti trys 
ašies laivai

CAIRO, Egiptas, liepos 
24. — Britai pranešė, kad 
rytinėj Viduržemių jūros 
daly britų submarinai nus
kandino tris ašies laivus su 
karo reikmenimis.

nyti, kad britai nėra dar 
kaip reikiant pasiruošę ir 
priešas pakankamai stiprus. 
Matyt, norima pirmiau 
ašies jėgas bombonešiais 
aplamdyti visu pajūriu iki 
Tobruko ir tik po to prieš 
jį visu smarkumu susimes
ti.

Čia pripažįstama, kad abi 
pusės dažnai kelia kontrata
kas ir kol kas nei viena, nei 
kita nelaimi ką nors svar
baus. Tačiau ašis silpsta.

Filipiniečiai kovoja 
prieš japonus
VVASHINGTON, liepos 24. 

— Gautomis žiniomis, japo
nai neįstengia Filipinų salo
se palaužti gyventojų. Kai 
kuriose salose partizanai ja 
ponus užpuldinėja.

Japonai Maniloje Ir apy
linkėse skelbia gyventojams 
visokius suvaržymus. Reika
lauja atiduoti turimus gink
lus ir radijo aparatus. Bet 
filipiniečiai tai neigia. Tad 
japonai puola namus ir vy
kdo kratas. Daug žmonių 
įkalinama.



DRAUGAS šeštadienis, liepos 25, 1942

LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
Mes čia patiekiame lietu-1 12830 Žurauskas, Juozas

vių tremtinių Sovietų Rusi
joje sąrašą. Daugelis krei
piasi į redakciją, teirauda
miesi apie tremtinius, jų gy
venamąją vietą ir tt. Mes

(Juozas), 6.
12831 Žurauskas, Anta

nas, 70, res. Murvanka Bir
žai.

12832 žurauskienė, Balbi 
na (Antanas), 70, res. Pa-

you.Toa,
CAN SINK. U-gOATS

» *■
United Stoto War Savinąs Baadą įtampi

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
NAUJA KNYGA APIE LIETUVIŲ LITERATŪRA

jokių ypatingų žinių negali
me apie tremtinius suteikti, 
nes jų neturime. Patariame 
kreiptis tremtinių reikalais į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių 
VVashington, D. C., prašant 
surasti tremtinių adresus ir 
teikti jiems pagalbą.

12801 Žukelytė, Emilija 
(Vincas), 30, res. Rokiškis.

12802 Žukelis, Juozas 
(Vincentas), 40, farmer.

12803 Žukelienė, Regina,
28.

12804 Žukeli&, Juozas 
(Juozas), 7.

12805 Žukelis, Povilas 
(Juozas), 5.

12806 Žukas, Antanas, 50, 
baker, res. Vilnius.

12807 Žukelytė, (Juozas),
2 months oid, res. Rokiškis

12808 Žukovskis, Myko
las, 40, res. Vilnius.

12809 Žukovskienė, Žinai- Tauragė.
da, 35. 12843 Ančerevičius, Vy-

12810 žukovskytė, Darni- tautas (Česlovas), born
nyka, (Mykolas), 14. 1929, res. Vilnius.

12811 žukovskytė, Irena 12844 Vasauskienė, Sofi-
(Mykolas), 9. ja (Domas), born 1895, res.

12812 Žukovskis, Jonas, Vilnius.
54, employee, res. Vilnius. 12845 Galinskienė, Jadvy-

vovėjai Papildė.
12»33 Žui auskas, Antanas 

(Antanas), 30.
12834 Žurovska, Marija 

(Stanislovas), 50, seams- 
tress, res. Vilnius.

12835 Žvikas, Vladas, 22, 
res. Vilnius.

12836 Žvinakevičius, Ig
nas), 38, workev, res. Ky
bartai.

12837 Žvinkavičienė,, Pau 
liną, housewife.

12838 Žvinakevičius, Vy
tas (Ignas), 7. student.

12839 žvinakevičiūiė, Ra
sa (Ignas), 4.

12840 žvinakis, Juozas, 
policeman, res. Kybartai 
cemerkinė.

12849 žvingila, Antanas 
(Jurgis), 30, teacher, res. 
Milasiai Marijampolė.

12842 Žvirblytė, Liuda, 
born 1914, teacher, res.

ga (Leonas), born 1906, res. 
Vilnius.

12846 Ceciecka, Vanda 
(Algirdas), born 1900, res. 
Vilnius (with 2 daughters).

12847 Čieciecka, Sofija 
(Vladas), born 1928.

12848 Ceciecka, Marija 
(Vladas), born 1932.

1^813 Žukovskis, Stanislo 
vas, 45, contractor, res. Vil
nius.

12814 žukovskienė. Nata
lija, 40.

12815 Žukovskis, Zdislo- 
vas (Stanislovas), 19.

12816 Žulys, Kazys (Sta
sys), 70, farmer, res. No-
liškis Utena. ----------

12817 Žulienė, Marija List of children taken 
(Pranas), 38, agronomist. from Druskininkai, the

12818 žulytė, Aldutė (Ka health resort, and deported
zys), 11, student. to Siberia.

12819 Žulytė, Laimutė (Vaikai išvežti iš Druski
(Kazys), 9, student. ninku Sibiro gilumon).

12820 Žulytė, Teresė (Ka 12849 Šonas, Stasys, 13.
zys), 7. 12850 Konarskaitė, Tere-

12821 Žulienė, Ona (Jo- sė, 8.
nas), 27, teacher, res. Maka 12851 Stankevičius, Ed- 
budžiai Keturvalakai. vardas, 8.

12852 Vaitukaitis, Leonar 
das, 12.

12853 Aleknavičius, Vac
lovas.

12854 Valauskas, Zeno
nas, 13.

12855 Stankevičius, Vy-

12822 žumbrauskis, Sta
nislovas, 32, employee, res.
Vilnius.

12823 Žuras, Jonas (Ka
zys), 31, worker, res. Juo
deikiai Žagarė.

12824 Žurauskas, Pranas
(Pranas), 33, employee, res. Į tautas 11.
Ukmergė. 12856 Kazlauskaitė.

12825 Žurauskienė-Paulia- 12857 Andriuškevičiūtė,
konytė, Janina (Kazys), 23, Marija.
teacher. 12858 Steponaitė, Tatja-

12826 Žurauskas, Vykin- na, 10.
tas (Pranas), 4. 12859 Draugelis, Keistu-

12827 žurauskas, Juozas, tis, 9.
35, railroad employee, res. 
Radviliškis.

12828 Žurauskienė, Jani
na, 35, employee.

12829 Žurkauskas, Vytau
tas (Juozas), 10, student.

12860 Kulebikinas, Sta
sys, 9.

12861 Paulauskas, Alber
tas, 13.

12862 Burokevičius, Mi
kas, 14.

12863 Dambrauskas, kliu
dąs.

12864 Žukauskas, Jonas.
12865 Višinskas, Algiman 

tas, 13.
12866 Budrevičius, Bro

nius, 13.
12867 Trinyla, Edvardas,

13.
12868 Miliauskaitė, Vladė, 

10.
12869 Čeikaitė, Aldona, 

12.
12870 Abromavičius, Kei

stutis, 10.
12871 Steponavičiūtė, Eu

genija.
12872 Cerasimovaitė, Ly- 

dija.
12873 šeškytė, Filomeną

8.
12874 šeškytė, Adelė, 12.
12875 šeškys, Vytautas, 

11.
12876 Aranauskaitė, Olė,

8.
12877 Cakauskaitė, Biru

tė, 8.
12878 Cerasimovas, Sty

ras, 9.
12879 Bilkys, Vytautas,

8.
12880 Bučuka,s Edvardas.
12881 Bartaševičius, Vla

das, 10.
12882 Gasiūnas, Jonas,

8.
12883 Gasiūnaitė, Janina, 

12.
12884 Monkaitytė, Zita,
12885 Gasiūnas, Vytau

tas, 10.
12886 Valiauskaaitė, Al

dona, 11.
12887 Pisažauskas, Ana- 

tolis.
12888 Bilkys, Vytautas. 
1289 Vaikelis, Leonas. 12.
12890 Sabaitytė, Regina,

8.
12891 Sabaitytė, Jadvyga,

14.
12892 Rimkevičiūtė, Van

da, 14.
12893 Žibąs, Liudas, 12. 
12896 Žibaitė, Leonora, 11
12896 Žibaitė, Jadvyga, 8.
12897 Mačinskas, Stepas, 

14.
12898 Mačinskaitė, Ona, 

12.
12899 Navkicaitė, Regina, 

9.
12900 Makarevičius, Juo

zas, 13.
12901 Makarevičiūtė, Jani 

na, 10.
12902 Sokolovaitė, Elena, 

13.
12903 Profinavičius, Lion

ginas, 12.
(GALAS).

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas neseniai išleido trečią 
knygelę. Tai A. Vaičiulaičio 
“Outline History of Lithua
nian Literature”. Ši knyge
lė turi 54 pusi. ir 18 paveiks
lų žymių mūsų rašytojų. Pa
vienių egzempliorių kaina 50 
centų, ogi užsakantiems 50 
ar daugiau egzempliorių — 
vienas egz. kainuoja t k 30 i 
centų. Knygelė atspausta 
ant geros knyginės popie- 
ros. Prašome įsidėmėti į jos 
turinį:

List of illustrations. Edit- 
or’s foreword. I. Introduc- 
tion. II. The Dainos — Lith
uanian folk-songs. III. First 
Books. TV. Duonelaitis. V. 
First part of the nineteenth 
century. VI. Two outstand- 
ing figures: Daukantas and 
Valančius. VII. Romantic po- 
ets: Baranauskas. VIII. The 
struggle for National Inde- 
pendence. IX. Three priests: 
Maironis, Jakštas, Vaižgan
tas. X. Other writers. XI. 
Women in literature. XII. 
The new century and new 
objectives. XIII. Symbolism 
— Vydūnas. XIV. Before 
World War I. Vincas Krėvė. 
XV. Other novelists and 
Poets. XVI. Under the Lith
uanian Flag. XVII. New na
rnės. Poets. XVIII. Novelists.

Knygelė apima 90 žymes
nių lietuvių rašytojų nuo 16- 
to amžiaus vidurio iki mū
sų dienų. Telpa keletas ver- 

l timų iš Duonelaičio, Mairo- 
' nio ir Baltrušaičio. Tinka 
mūsų parapijinėms mokyk
loms ir šviesuomenei pasi
skaityti. Gerai tinka ir sve
timtaučiams supažindinti su į 
lietuvių dvasine kūryba. Tad 
L. K. Institutas kviečia ger
biamus klebonus ir visuo
menės veikėjus gausiau jos 
užsisakyti ir tuomi paleng

vinti institutui nelengvą jo 
darbą dirbti.

Į

Už mėnesio išeis prof. A.' 
Senn’o knygelė “The Lithu
anian Langnage”, irgi ne
paprastai įdomaus turinio.
Ji gvildens lietuvių kalbos 
kilmę, jos giminystę su an
glų ir kitomis kalbomis. A- • 
pie ją vėliau bus tiksliau 
pranešta. IInstitutas dar turi ir pir
mos naudingos knygelės: i 
“Lithuanian Situation”, ku
ri patiekia platų Lietuvos 
kultūrinį vaizdą ir paskuti
nių trijų metų įvykius ir 
pergyvenimus. Ji gana pla
čiai nušviečia Lietuvos tik
rus laimėjimus ūkio ir kui-1 
tūros srityse bei naujus var
gus po svetima okupacija., 
Jos kaina: 30 centų už egz., 
ogi užsakant 50 egz. ar dau
giau — kainuoja tik 20 cen- 

i tų.
Užsakymus ir čekius pra 

' soma siųsti prof. K. Pakš
to vardu.

Užsakymai gre čiau bus 
išpildyti, jeigu jie ateis prieš 
liepos mėnesio pabaigą, nes 
rugpiūčio 3 d. instituto di

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IdTIRINfiJA 
AKINIUS PRITAIKINA

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

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai kas dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais.

137 No. Mariom Street 
Oak Park, Illinois 

(Prie kampo Lake St.)

Telephone: — EUCLID 906.
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Avė.. Cicero, IU 
Tel.: Cicero 7681

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI

Ofiso taL VIRginla 0036 
Reaidencijon taL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11 

Trečiadieniais ; pagal sutartį.

Ras. 6968 8o. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 061?
Offica taL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomis nonitarus.
2423 YVest Marquette Rd.

Telefonu: HEMLOCK 0201.

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

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12.00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir 

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.

Trečiadieniais ir šeštadienio vaka
rais pagal sutartį.

Jr

NEL AUKITE-
Ryloj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti uuo ugnies namus, baldus, automnbllins, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arka brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicngo Board of Undorwritcrs”

O'MALLEY and McKAY, Ine.

DR. VAITUSH, OPT.
LIBTUVI8

222 W. Adams St. Kamb. 1548-54
Telefonas CENTRAL 5208 

GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

r?

Mano 2t metą praktikavimaa
Jūsų garantavimas 

Optomttrlcally Aklą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

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

dėlioi pagal nutartį.
Daugely atsitikimą akys atttafcm- 
mas bo akinių. Kalnas pigiau kaip

pirma.
1712 South Ashland A v.

YABDG UM

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YARda 4787 
Namą tai. PROipect 1980

TaL YARda 6921.
Ras.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ 8 

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8.-Oi' 
756 YVest 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bus ištvermingas Iki 
galui, tas bus Išgelbėtas.

{Mat 10,

rektorius išvyks vienam mė- pijiečių aukos toms vėlia- 
nesiui vakacijų į Massachu-1 vems įsigyti. Net buvo da- 
setts. romą rinkliava išeinant iš

Dabar ir vakacijų metu bažnyčios. Čia darbavos so- 
instituto korespondencijai dalietės. Liepos 26 d. dar 

daroma bažnyčioje kolekta. 
Tam reikalui ir Šv. Vardo

adresas bus:
I’rof. Kazys Pakštas, 
2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

r r Service" vėliava
Philadelphiu, Pa. — Išė

jusių į kariuomenę iš šv. 
Kazimiero parapijos skaičius 
siekia 109. Parapijos vadai 
— dvasiškija ir parapijonai 
pradėjo rūpintis įsteigimu 
prie bažnyčios kariams pa
gerbti “Service” vėliavą su 
109 žvaigždėmis, o iš šalių 
dvi Amerikos vėliavas. To
kiam sumanymui visi prita
ria. Jau renkamos iš para-

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

gali suteikti.
F.5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie nušalina
vLs$ akių {tempimą. ..

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

OPTOUETKISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
rele fonas: CANAL 0523, CliJcagc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8.80 p. m. 

Trečiad. ir fteStad. 9:80 a. m. 
Iki 7-08 p. m

draugija iš iždo aukojo $5. 
Kai tikslas bus pasiektas vi
siems bus malonu matyti 
vaizdą kariams pagerbti. Vi
siems kazimieriečiams bus 
už tai garbė. K. D.

LAlt.AU VIS) OAKlAKAS 
OPTOMKTBISTAS

Pritaikina akiniu* 
ataakomlngal ui 
prieinamą kalną

JOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Sf.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
YARDS S088

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

zo met25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet

DR. F. C. WINSKUHAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 West Cermak Road 

Ofiao taL CANal 2346 
Ofiso vaL: 2—4 ir 7—0 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Falrfleld Avenne 

Res. teL: HEMlock 9180

TaL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

Tai. OANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YVest Cennak Rd.

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

karais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA:

3241 West 66th Place 
Tai REPublic 7868

TaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: nao 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal nutartį.

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3757 So. YVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CANal 4796
DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir pagal nutartį.
Sekmadieniais taipsri pagal nutartį. 

Rea telefonas SEElay 0434.

TeL CAN ai 5969

DR. YVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Razidenoija:
2155 YVest Cennak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

TaL CANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto Iki 6 vaL kasdien

Ofiso Tel.................. VIRginla 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAS 

4729 So. Ashland Avė.
,(2-troa luboa).

TaL MIDiray 2890 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3b vai. vak.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Tai. CAN ai 0267
Rea. taL: PROspcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAU IB CHIRURGAS

1821 So. Halstęd Street

Raaidencija: 6600 So. Artcsian Are. 
VAIANDO8: 11 v. ryto iki 3 popini

* iki 9 vai. vakar*.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare, 
ir pngnl nutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBUROAS

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

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

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.
OFISO V ALAU DOS:

Kasdien nuo 1:00 vai. ryto Iki lito 
vaL vak.; trečiadieniais nuo

tok toto iki 1LU nb

Kez. Tel. I.AI’avetle 0091 
Ofiso Tel. I.AFYKTTK 3210

Emergcney KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avcnuo 
OFFICE HOURS:

Mon., Thurs., Fri. —
2—4 & 6—8:30 P. M.

Wed., Sat. —
1Q A. M. — 2:3Q P, M,

DR. A. TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2500 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal nutartį.
Ofiao telefonas PROnpect 6737 
Namą telefonas VTRginia 2421

REMKITE “DRAUGI”

LAlt.AU
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RIMTIES VALANDĖLEI 
Šv. Ona

Lietuviams Ona brangus 
vardas, kaip liudija faktas, 
kad randasi tiek daug mo
terų, kurių vardas — Ona. 
Jos šventę rytoj bažnyčiose 
minėsime.

Mažai težinome apie šv. 
Onos gyvenimą. Kurias ži
nias teturime, įgytos iš pa
davimo; sunkenybė, gal, ta
me, kad jos gyvenimas nuo
šalume praleistas negalėjo 
daugelio patraukti. Kas no
ri pasilikti nežinomu? Pati 
mintis, būti nežinomam at
grasins sekėjus.

Keletą ypatingų dorybių 
galime prisiminti iš šv. O- 
nos gyvenimo; viena dory
bė tikrai sektina — nepa
prastas pasitikėjimas Vieš
pačiu. šv. Ona ilgai prašiu
si Dievo ypatingos malonės; 
reikėjo jai laukti kol išklau
sė Viešpats jos maldos — 
ji tapo motina. Kas nuosta
biau — tą duktėrį, kurios 
taip prašė, paaukojo Vieš
pačiui kai ji buvo trijų me
tų amžiaus.

Paprastai, žmogus pasi
meldęs, laukia kad Viešpats 
tuojau išklausytų maldos. 
Jeigu negauna ko prašo — 
toliau nebando; nors, tiesą 
pasakius, rasime labiau už
sispyrusių, kuriems tokia

; kliūtis neatbaido, bet pas
katina prie didesnių pastan
gų-

Kaip mes šiuo atžvilgiu 
gyvename. Ar greit puola
me į nusiminimą, kad Die- 

, vas neatkreipia dėmesio į 
mūsų maldavimus, ar, gal 
kaip šventoji Ona, nesiliau
jame prašę, pasitikėdami, 
kad Aukščiausis, anksčiau 
ar vėliau, išgirs mūsų mal
das, jas patenkins.

I
Modernus amžius nekant

rauja jeigu priverstas lauk
ti vieną ar antrą dieną, tar
tum mažas vaikas, kuris pa
matęs saldainį, verkia, pra
šo tėvų, kad jam tuojau duo
tų, kitaip numirs. Rimtes
nis žmogus kitaip pasielgs. 
Jis jau žino iš patyrimo, kad 
skubotas darbas dažniau tai
sytinas, menkesnės vertės.

Šventos Onos gyvenimas 
labai kasdienis, paprastas, 

;bet todėl prieinamesnis. Ne
galime skųstis — šventieji 
pasižymėjo stebuklais taip, 
kad paprastam žmogui ne
įmanoma juos sekti: štai 
šventoji, kuri mažai tebuvo 
žinoma, taip kaip paprastas 
žmogus gyvenąs mūsų lai
kais. Ją galime laikyti kaip 
gerą pavyzdį: pasitikėjimas 
Dievu, nepasiliks be vai
siaus. A.B.C.J.

Ona Tamoliūnienė su duk
rele Lillian iš Californijos, 
leidžia atostogas pas savo 
mamytę Podžiūnienę, brolį 
adv. T. J. Podžiūną ir seserį 
bei švogerį Vasylius. Šio 
miestelio buvusi gyventoja, 
ir dabar gražioj valstijoj gy
vena, bet, sako, niekur ne
rasi taip kaip pas mamytę, 
namie.

Raštininkas galus daro, 
pirmininkas nerimauja. Jei 
nesilankysit į susirinkimus, 
reiks išbraukti iš draugijos.

Lietuvių Budavojimo ir 
Paskolos Bendrovės direkci
jos personalas su savo šei
momis turėjo metinį išva
žiavimą praeitą sekmadienį 
Tvvin Lakęs, Wis.

Mykolas Butkus filmuos 
“Lietuvių Dienos” paradą ir 
visus įvykius parke. Vėliau 
paveikslai bus visiems rodo
mi. Bus ko pažiūrėti.

Gubernatoriaus Green pa
skelbimas ‘Lietuvos Dienos’, 
liepos 25 d. Illinois valstijoj 
buvo sutiktas netikėtai. 
Nors mes savo kolonijos die- 

' ną turim paskyrę kitą die
ną, vienok ir tą dieną bus 
padaryta paminėjimas: į- 
vyks visų lietuvių susirinki
mas liepos 25 d., Lietuvių 
Auditorijoj 7:30 vai. vaka
re. Enrikas

KAS GIRDĖT WAUKEGAKE
Visko po biskį

Šventos Onos moterų ir 
mergaičių draugija šį sek
madienį, liepos 26 d., drau
gijos globėjos šventėj “in 
corpore” dalyvaus bažnyčioj 
10:30 vai. šv. Mišiose. Visos 
narės prašomos susirinkti į 
mokyklos kambarį 10 valan
dą ryto.

Auditorijoj. Diena jau pa
skirta rugp. 16 d., Foss Par
ke, No. Chicagoj.

Įvykęs šv. Baltramiejaus 
parapijos metinis piknikas, 
buvo gražus ir skaitlingas. 
Komisija praneša, jog pel
no bus apie tūkstantinė.

WAR BONOS
Navy Cruisers are built in two 

classes, light and heavy, the latter 
displacing about 10,000 tons. Our 
navy has about an equal number 
of light and heavy Cruisers, the 
10.000 ton Cruiser costing approxi- 
mately $20,000.000. Many Cruisers 
are under construction and many 
more are needed.

KISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika
Susirinkimai

Ryt po sumos įvyks šv. 
Benedikto dr-jos susirinki
mas.
Bankietas

Onoms, Marijonoms ir 
Magdalenoms pagerbti įvyks 
ryt po paskutinių šv. Mišių. 
Šį parengimą rengia Jonas 
Druktenis, Ona Kaminskienė 
ir Marijona Beitienė. Visos 
pelnas eis parapijai — pir
kimui žemės sklypo. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pa
remti gerą tikslą.

Sodalietės pradėjo “credit 
chart ateinantiems mėne
siams. Salome Zaleckas iš
rinkta prižiūrėti tą sąrašą, 

į “Sodality News” kitą mė
nesį suredaguos Ann Cizik 
ir Ann Mastauskas.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Bernice Cepukienas 
ii Lucille Smogur.

Sodalietė

A •’and ’HANKS " 

uiiLION F0KMlll‘ „į about
(TEIUNG m

Fil:l

PADEKONĖ

A.

Labai svarbus susirinki
mas visų draugijų valdybų 
ir išrinktų delegatų rengi
mui “Lietuvių Dienos”, į- 
vyks sekmadienį, liepos 26 
d. 1 vai. popiet, Lietuvių

“Lietuvių Dienos” parade 
dalyvaus mergaičių draugi
ja tautiškuose rūbuose, A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
lietuvių vienetas, visos drau-, 
gijos, mokyklos vaikai, be- 
nai, jūrininkai iš G r e a t 
Lakęs stoties ir kiti.

- «*
To pay for these speedy and pow- 

erful ships with their heavy guns 
and armament we mušt buy War 
Bonds. Citizens of a large town or 
a given community, working in uni
ty. could buy one of these ships for 
the Navy if they put at least ten 
percent of their income ln War 
Bonds every pay day.

U. S. 7 rtaiury Dipaitmtnl

Po metų sunkaus darbo, 
mūsų klebonas kun. P. Skro
denis, MIC., yra išvykęs į 
Rytus sveikatos sustiprinti. 
Pasiilgę laukiame jo sugrįž
tant.

Šv. Petro parapijos 
sodalietės

Sodalietės nedėlioj ėjo 
prie šv. Komunijos “in cor
pore” ir po Mišių šv. turėjo 
susirinkimą ir pusryčius.

Metinis narių piknikas bus 
rugpiūčio mėnesyje. Komisi
ją sudaro: Ann Jocius, Ber
nice Cepukienas, Ann Cizik, 
Ann Mastauskas, Mary Krau 
jalis ir Mary Beitas.

LOVES

k?

ANTANAS TEBELSKIS
Kuris mirė Liepos 8 d., 1942 m. ir tapo palaidotas Liepos 13 
d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailestaudami mūsų brangaus vy
relio ir tėvelio prasišalinimą iš mūsų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką mūsų dvasiškiems tėvams: kun. A.Briškai, kun. 
Valuckui. ir kun. Statkui, kurie atlaikė šv. Mišias už jo sielą. 
Taipgi dėko ame kun. Briškaj už įspūdingą pamokslą bažny
čioje ir kapinėse.

Dėkojame varg. Kudirkai, dain. Onai Piežienei už gražų 
prisidėjimą prie gedulo pamaldų.

Dėkojame grab. J. Liulevičiui už gerą ir mandagų pa
tarnavimą, kuris garbingai numh’dėio jį į amžinastį ir mums 
palengvino perkęsti nuliūdmą ir rūpesčius.

Dėkojame Šv. Kazimiero seselėms, kurios apsilankė na
muose; šv. Mišių ir gėlių aukotojams, grabnešiams ir pa
galiau dėkojame visiems dalyvavus? -ms laidotuvėse žmo
nėms; o tau, mūsų mylimas vyre ir teveli, sakome: Ilsėkis 
šaltoj žemelėje Viešpaties ramybėje. -

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnus, Dukterys, Marti, Žentas, 
Anūkai ir Giminės.

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

PADEKONE

1
VALANDOJE |

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

ši firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the IJthnanlan Chamher of Commerce.

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPuhlic 4298

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 VV. VVashington Blvd. 

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

A.
ANTANAS STUČINSKAS

kuria mirė Liepos 10 d. 1942 m. ir tapo palaidotas Liepos 13 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą ir palydėjo jį į tą neišven
giamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun. kleb. A. 
Martinkui, kun. Ign. Albavičiui, kun. V. Urbai, kun. J. Jan- 
čiui ir kun. A. Sandžui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jo sielą. Taipgi esame dėkingi už gražų pamokslą pasakytą 
prie šios progos.

Dėkojame varg.: K. Saboniui, A. Pociui, A. Mondeikai, 
S. Rakauskui ir J. Brazaičiui už jų gražų grojimą ir gie
dojimą per gedulo pamaldas.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams; taipgi dėko
jame sesutėms Dievo Apvaizdos parap. už jų dalyvavimą 
šermenyse.

Dėkojame grab. P. J. Ridikui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ji į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kure pagiuodė mus 
nuliūdimo valandoje; o tau, mylimas vyre ir tėveli, lai Visa
galis Viešpats suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: MOTERIS, ŠONAI,, MARTI, PUSSESE
RES, PUSBROLIS IR GIMINES.

i NULIŪDIMO

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000 620 VVEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

LACHAVVICZ IR SŪNAI 
2814 VVest 23rd Pisee 

Tel. CANal 2515 

42-44 East 1081 h Street

Tel. PULlman 1270

P. J. RIDIKAS 
3854 South Halsted Ttreet 

Skyrlns: 710 VVest IRth Street

Viai telefonai: YARda 1419

I. J. ZOLP 
1640 VVest 4flth Street

Tel. YARda 0781-0782

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS

8319 Lltnanlca Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS

10821 South Mlehlgan Avenue
Tel. PULlman 9661

J. LIULEVIČIUS

484R Sonth Callfornia Avenne
Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lltnaniea Avenne

Tel. YARda 4908

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Lietuvos pripažinimo sukaktis
Jungtinės Amerikos Valstybės pripažino Lietuvos 

Respubliką de facto ir de jure 1922 m. liepos mėn. 28 d. 
Tačiau, mes, Chicagos ir apylinkių lietuviai, šią reikš
mingą 20 metų sukaktį minime šiandien, jungdami ją 
kartu su mūsų didvyrių lakūnų — Dariaus ir Girėno 
brangios atminties pagerbimu.

Amerikos lietuviai labai daug dirbo ir aukojo tam 
tikslui, kad padėti Lietuvai atsistatyti laisva ir nepri
klausoma valstybe. Buvo renkamos lėšos ir karo nu- 
kentėjusiems šelpti ir kovai dėl nepriklausomybės. Steig
ta informacijų biurai, organizuota tarybos, siųsta de
legacijos į Vašingtoną ir į Europą, rašyta ir įteikta 
įvairūs Lietuvos reikalais memorandumai, surinkta mi
lijonas parašų po nepriklausomybės peticija, pardavi
nėta Lietuvos paskolos bonai. Milijonai dolerių sukel
ta Lietuvos žmonių šelpimui ir valstybės įsteigimui.

Šios didelės pastangos nebuvo tuščios. Lietuva atsi
statė laisva ir nepriklausoma respublika.

Nemažiau pastangų dėjo amerikiečiai, kad Nepriklau
somoji Lietuva gautų mūsų krašto — Jungtinių Val
stybių de jure pripažinimą. Jaunos valstybės gyvenime 
gauti tokį pripažinimą buvo nepaprastai svarbu. Kad 
tą pripažinimą laimėti nieko nesigailėta. Mūsų orga
nizacijos siuntė vyriausybei prašymų rezoliucijas, de
legavo į Vašingtoną savo atstovus, nuolat klebeno ir 
Baltojo Namo ir Valstybės Departamento duris. Daug 
pasidarbavo, kad gauti Lietuvai pripažinimą apsukrusis 
ir gabus juristas adv. Frank Mast (Mastauskas), ku
ris tuo metu buvo Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone 
juriskonsultu (patarėju). Pasiuntiniu buvo Voldemaras 
Čarneckis, kuris taip pat energingai darbavosi šiam lai
mėjimui.

Lietuvių visuomenė, 1922 m. liepos 29 d. skaitydama 
laikraščiuose žinias apie Lietuvos pripažinimą, reiškė 
nepaprastai didelį džiaugsmą, nes jautė, kad lietuvių 
tauta tuo pasiekė milžiniško laimėjimo. Pripažinimo ak
te Jungtinių Valstybių vyriausybė pabrėžė, kad tas pri
pažinimas paeina iš to, kad Lietuvos valstybes gyven
tojai įrodė savo nepriklausomybės pribrendimą trijų 
metų laikotarpiu po atsiskyrimo nuo Rusijos.

V. Čarneckis, Lietuvos Respublikos atstovas Vašing
tone, lietuvių spaudai padarė tokį pareiškimą:

“Dideliu džiaugsmu šiandien džiaugiasi lietuviai ir 
visi Lietuvos prieteliai dėl kilnaus Jungtinių Valsty
bių valdžios žingsnio pripažįstant Lietuvos nepriklau
somybę de jure.

Seniai lauktoji lietuvių tautos pripažinimo diena 
atėjo ir apvainikavo mūsų tautos ir ypatingai Ame
rikos lietuvių padėtas pastangas kovoje dėl skaisčios 
savo laisvos Tėvynės ateities.

Garbė didžiai Amerikos tautai ištiesusiai pripaži
nimo ranką savo mažesiūajai seseriai Lietuvai.

% -.r'
Jungt Valst. Prezidentas F. D. Rooseveltas ir vice 

prezidentas H. VVallace, kurių vadovybėn lietuvių tau
ta yrą sudėjusi savo nepriklausomos ateities viltis.
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Garbė Amerikos lietuviams tiek daug pasidarbavu
siems dėl Lietuvos pripažinimo.

Ilgiausių metų nepriklausomai deniokratingai Lie
tuvos Respublikai! (Draugas, 1922 m. Nr. 179).

Dienraštis “Draugas” 1922 m. 177 numery taip ver
tina Lietuvos pripažinimo aktą:

“Lietuvos žmonės savo geležine valia, ištverme, 
kantrybe ir nepaprastai dideliu pąsiryžimu įtikino pa
saulį, jog jų Tėvynė yra priaugusi prie visiškos ne
priklausomybės, kurios nei plieno kardas, nei diplo
matija nepajėgs beatimti to, ką lietuviai savo krau
ju ir darbu yra įgiję.

“šias mintis pilnai patvirtina ši pastaroji kiekvie
no lietuvio, o ypač amerikiečio, širdžiai b ra nei žinia, 
jog Jungtinių Valstybių vyriaušybė, pirmoji iškėlusi 
mažųjų tautų apsisprendimo teises, formaliai pripa
žino, kaipo suverenę (nepriklausomą) valstybę”.

Tokiam džiaugsmui, aišku, buvo didelio pagrindo. 
Juk tai buvo pripažinimas, kad Lietuva jau įrodė val
stybingumo sąmonę ir praktiką gyventi nepriklauso
mai be auklės pagalbos.

Ir, reikia pasakyti, Jungtinės Valstybės, nei kitos pa
saulio valstybės, davusios Lietuvai pripažinimą, nebu
vo apviltos. Gyvendama, laisvu ir nepriklausomu gyve
nimu Lietuva darė milžinišką pažangą visose kultūri
nio, ekonominio ir politinio gyvenimo srityse. Ligšiol 
ji būtų pažengusi dar didesnį šuolį pirmyn, jei ne šios 
gadynės siaubas — bolševizmas, nacizmas ir fašizmas, 
kurie ne tik Lietuvos, bet keliolikos mažesniųjų val
stybių nepriklausomybę prismaugė ir net keletą didelių 
valstybių pritrenkė. Tačiau lietuvis,' laisvės ragavęs, 
vergu nebus. Jis nepasiduoda, dirba ir kovoja. Jam gra
žių vilčių teikia tų pačių Jungtinių Valstybių vyriau
sybės galva Prezidentas Rooseveltas, kuris Amerikos 
Lietuvių Tarybos delegacijai 1940 m. spalių mėn. 15 d. 
Baltajame Name pasakė, kad lietuviai nenusimintų, kad 
Lietuvos nepriklausomybė tik laikinai yra atidėta į 
šalį, kad Lietuva, kaip ir kitos diktatorių pavergtos 
valstybės, vėl netrukus bus laisva ir nepriklausoma. Ir 
nepaisant didžiausio spaudimo ir visokių kliūčių ir sun
kumų, įvairių tarptautinių komplikacijų, garbingasai 
Prezidentas Rcoseveltas savo nusistatymo Lietuvos at
žvilgiu nepakeitė ir, tikėkimės, nepakeis. Jam žinoma 
garbinga Lietuvos praeitis, jum žinoma, kad 1922 m. 
Lietuva užsipelnė Amerikos pripažinimo, jis žino tau
tos pribrendimą ir troškimą gyventi laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu.

Kai Lietuva gavo Amerikos pripažinimą, Lietuvos 
prezidentu*tuomet buvo Aleksandras Stulginskas, o A- 
merikos — Warren G. Harding. Jungtinių Valstybių 
sekretorium buvo Charles E. Hughes; senato užsienių 
reikalų komisijos pirmininku senatorius Henry Cabot 
Lodge, kuris stipriausiai rekomendavo Lietuvą pripa
žinti. Lietuvos užsienių reikalų ministru buvo prof. kun. 
Jurgutis.

Šiandien minime tą reikšmingą sukaktį su didžiausiu 
pasitikėjimu, kad Lietuvos priešai bus nugalėti, kad 
teisybė paims viršų, kad Lietuva ir vėl bus laisva. Mus 
viltis didina tas faktas, kad ir šiuo metu Amerika ka
riauja už teisybę, kad jos stovi už Lietuvos laisvę, kad 
mūsų tautos draugais yra tokie vyrai, kaip Illinois val
stybės gubernatorius Dwight Green ir Chicagos majoras 
Edvvard J. Kelly, kurie oficialiai proklamavo šią dieną 
Lietuvos Respublikos Diena.

f

"Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi”...
Rytoj įvykstantis didžiulis Tėvų Mraijonų Bendra

darbių (rėmėjų draugijos) išvažiavimas į Hinsdale, III., 
prie Tėvų Marijonų seminarijos, yra lyg ir kontinua- 
cija šį vakarą įvykstančios Lietuvos Respublikos Die
nos programos, šiandien demonstruojam, minim Lietu
vos gyvenime svarbų istorišką įvykį, o rytoj susiren
kame paremti rimtą ir nepaprastai svarbų švietimo 
darbą, kurį veda Tėvai Marijonai per savo įsteigtas 
ir užlaikomas vidurines ir aukštesnes mokyklas, per 
spaudą ir kitokiais būdais.

Lietuvių tauta savo himne stipriai pabrėžė šūkį — 
“Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi”.... Ir ji per daug 
metų veržėsi į šviesą, kovojo už tiesą ir buvo laimė
jusi ir džiaugėsi laisve ir pažanga. Tačiau diktatoriai 
kardu ir ugnimi atėmė jai laisvę, užstojo jai kelią į 
šviesą, savo kruvinais batais sutrempė tiesą... Bet tau
ta šventai tiki į prisikėlimą, į tiesos laimėjimą. Į tą 
laimėjimą vesti padeda laisvėje gyveną Amerikos lie
tuviai, ypač tos jų įstaigos, kurios ruošia tautai šviesius 
vadus, išmokslintus tiesos skelbėjus. Tėvų Marijonų ve
damos mokslo įstaigos kaip tik eina mūsų tautos himno 
nurodytu keliu — “Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius te
lydi”... Del to visa lietuvių visuomenė teateina jų dar- 
hams į talką. Jie šviečia mūsų jaunuomenę — mūsų 
tautos ateitį ir viltį, jie skelbia tiesą ir patys už ją ko
vo,įa ir kitus kovoti žadina. Šviesa ir tiesa ir vėl pri
kels priblokštą Lietuvą ir šio krašto lietuviams užtik
rins garbingą ateitį.

Tais klausimais rytoj Marijos Kalneliuose plačiau 
pasikalbėsime.

Aleksandras Stulginskas, 
buvo Lietuvos Respublikos 
prezidentu, kai Jungtinės 
Valstybės pripažino Lietuvą 
de jure. Dabar yra okupan
tų ištremtas į Sibirą.

Voldemaras čar n e c k i s, 
1922 m. buvo Lietuvos pa
siuntiniu Vašingtone ir daug 
dirbo, kad gauti savo atsto
vaujamai valstybei pripaži
nimą.

šeštadienis, liepos 25, 1942

Adv. Frank Mast (Mas
tauskas), 1922 m. buvęs Lie
tuvos Pasiuntinybės Vašing
tone juriskonsultas, kurs su 
senatoriaus Lodge (iš Mas- 
eachusetts) pagalba dau
giausia prisidėjo, kad lai
mėti Lietuvai Amerikos pri
pažinimą.

Gen. Silvestras Žukaus
kas, buvęs vyriausiąs karo 
vadas, energingai gyvos jau 
nąją Lietuvos Respubliką 
nuo užpuolikų — lenkų, ru
sų bolševikų ir vokiečių ber
montininkų

Iš kur ir kaip atsirado 
bėda 1

Atidėjęs visas rokundas 
kitam sykiui, šiandie, tavor 
ščiai, padėsiu ant delno vi
siems žinomą, visų patirtą 
ir visų ragautų dalyką — 
bėdą.

Žodis bėda nėra lietuviš
kas. Jis slaviškos pakalenęs, 
tik prie lietuviškos šnekos 
prigijęs, taip, kaip lietuviški 
balšavikai yra prigiję prie 
gruzino Stalino.

Žodis bėda (bieda) lietu
viškai reiškia vargą, o an- 
gelskai misery. Ale kadangi 
jisai visiems suprantamas ir 
net nuo senų čėsų net lietu
vių priežodžiuose vartoja
mas, priklodui; viena bėda 
ne bėda, ale kaip dvi, trys 
užsėda, tai tuomet jau tikra 
bėda, dėl to ir aš jį vartosiu 
taip šioj savo šnekoj.

Senai, labai senai, dar tais 
čėsais kuomet Šv. Petras 
Apaštalas vaikščiojo po svie 
tą apsakinėdamas Šv. Evan 
geli ją, ir gyvai papasakoda
mas visus stebuklus, kokius 
Kristus darė gyvendamas 
ant žemės žmonių tarpe iki 
žydai-parmazonai jį nukry- 
žiavojo.

Sykį, užtikus tamsiai nak
čiai, Šv. Petras užėjo pas 
vieną neturtingą kampinin
ką prašyti nakvynės. Kampi 
ninkas, kurio tikroji pavar
dė buvo Bėda, daug sykių 
girdėjęs apie Šv. Petrą ir 
jo nepaprastai veikiančias 
į žmones kalbas, labai susi
rūpino.

— Kuo gi aš galiu priim
ti, mano garbingas žmogau,
— tarė kampininkas Bėda.
— Turiu tiktai vieną sulužu 
šią lovelę, o valgyti galiu 
patarnauti tiktai duonos ir 
vandens.

— To pakanka, mano ge
rasis žmogau; būtų tik kur 
man pernakvoti, — atsakė 
Šv. Petras.

— Mielu noriu priimu po 
savo stogu, — sako Bėda,
— nes naktis, ištikrųjų, la
bai tamsi ir eiti toliau jokiu 
būdu negalima.

Pernakvojęs šv. Petras 
ant rytojaus pasiruošęs to
lesnei kelionei žmonėms šv. 
Evangeliją nešti, tarė Bė
dai:

— Te Dievas tau užmoka, 
gerasis žmogau, už nakvynę. 
Aukso, nei sidabro neturiu, 
bet prašyk ko tiktai nori, 
visko gausi už savo gerą šir 
dį.

— Jei jau leidžiate man 
prašyti, — atsiliepė Bėda,
— taigi ir prašysiu. Antai, 
matote, mano garbingas 
žmogau, priešais namą grū- 
šę (kriaušę), kuri kasmet 
duoda man skanių vaisių, 
kurie yra vienatinis mano 
pasigardžiavimas ir malonu
mas. Bet nelaimė: kai tik 
gružės prinoksta, naktį koks 
norą nelabas ateina ir visas

nukrečia. Ar negalėtum, gar 
bingas žmogau, padaryti 
taip, kad kaip tiktai tas nie 
kadėjas naktį ateis vaisių 
krėsti, neuneitų nuo grušės 
tol, kol aš jo nepaliuosuo- 
siu.

— Gerai, — atsakė šv. 
Petras. — tegul stojasi taip, 
kaip tu, gerasis žmogau, no 
ri. Tai pasakęs didysis Apaš 
talas atsisveikino kampniin 
ką ir nuėjo savo keliu.

Rytoj, tavorščiai, padėsiu 
atn delno pabaigą tos story 
ir tada ne tik patys žinosi
te, ale ir kitiems papasako
site, kaip ir iš kur atsirado 
mums visiems žinomas daik 
tas — bėda.

Praleista taipgi korespon
dencija iš Field Muzejaus, 
Čikagoj. Ona Atmonienė su 
savo vyru apžiūri Egipto 
skyrių. Priėjus prie vienos 
Tut An-Amono mumijos, vy 
ras pastebi:

— Tikrai stebėtinas daik
tas, kad daiktai, į kuriuos 
buvo suvynioti kūnai taip 
gerai išsilaikę, nors jie iš
gulėjo tris tūkstančius me
tų.

— Matai! — atsakė jam 
žmona. — Ar gi ir dabar dar 
priešinsies, kad mano kūnui 
aprėdyti reikia pirkti tiktai 
brangiausi daiktai?

Daugiau praleistų atsitiki 
mų kitą syk padėsiu ant dėl-

Spicpirvirvio Dumkos
Khusimas, ar anglai pa

darė slaptą sutartį su ru
sais Pabaltijo klausimu, 
Jurgiui Muzikantui priminė 
dainelę apie dūdos buvimą 
Vilniuje: “Dūdą buvo, bet ar 
dūdavo?”.

Chicagos Daily Ncws ko
respondentas, A. T. Steele, 
sako, Sovietijoje žmonės gy 
vena dideliame skurde. Mū
sų Viedomo8Čių redaktorių 
dėmesiui pabrėžiame, kad 
Stee’.e Amerikon atvyko ne 
per Berlyną, bet per Sovieti 
ją ir Indiją.

JUST DUMS
'įbo PAOMiseo 
Me A AAlS€, 
NOUU'rtJU A*£ 
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Šiandien kalba Darius ir Girėnas
Tragiška mirtis. Soldino tragedija Vy
tauto Didžiojo muziejuje. Klausykime 
ką kalba didvyriai.

pasiekė šiurpi ir bauginanti 
žinia: Darius ir Girėnas žu 
vo Soldino miškuose, Vokie
tijoj. Oi kaip gailiai visa 
Lietuva pravirko, kad nega
lės matyti didvyrių gyvų 
veidų, o tik Lietuvos akys 
išvys jų lavonus ir sulau
žytą “Lithuanicą”. Nebesi
girdėjo šienpiūvių ir grėbė
jų pergalės ir džiaugsmo 
dainų, o tik pakrantėmis ir 
prie kaimo bakūžių aidėjo 
liūdesio garsai — Darius ir 
Girėnas žuvo.
3. Lithuanica Vytauto 
Didžiojo muziejuje 

Prieš trejetą metų lankiau 
Vytauto Didžiojo muziejų. 
Antrame aukšte mačiau Da 
riaus ir Girėno skyrių. Su- 
gniužyta rusvoji “Lithuani
ca” didžiuliam stiklo narve. 
Kaip ten, Soldine. Motoras 
susuktas ir sulankstytas, 
lyg ištrauktomis kaklo gys
lomis tejungiamas su kū
nu, kaip mirštąs jautis pri
klaupęs ragais aria žemę. 
Propelerio galas palenktas 
po savim. Į jo ašies viršūnę 
įsikirtus medžio kaladė. Vi
sas kūnas sudribęs ant sa
manotos Soldino miško že
mės. Išblaškyti benzino ba
kai apdangstyti oranžine 
“Lithuanicos” drobe, kuri 
suplėšyta į skutus. Vienas 
uodegos sparnas beviltiškai, 
lyg pagalbos šaukdamas 
įstrižai kyla į viršų, tiesiai į 
nulaužtos pušies kamieną. 
Ta pati Soldino pušis, kaip 
vėtros pusiau perlaužta, ša
kos kyšo iš po lėktuvo griau 
čių. Vaizdas toks rimtas ir 
tragiškas. Priešais ant pla
čios sienos aukso* raidės: 
“Lietuviai per Atlantą”, ir 
dvi kreivės šauna iš New 
”ork, per vandenyną į Eu- 
opą. /

“Lithuanica”' Vytauto 
didžiojo muziejuje, o didvy- 
ių palaikai Kauno kapuose 

Mauzoliuje.
<. Ką kalba Darius 
r Girėnas

Šiandien mes minime de- 
zynerių metų sukaktį, kaip 
.iU jauni vyrai, garsindami 
sietuvos vardą, tragiškai žu 
zo. Jų nėra mūsų tarpe, bet 
jų dvasia gyva. šiandien 
Darius ir Girėnas aiškiai ir 
drąsiai kalba iš anojo pa
saulio :

— Visur ir visada ryžtis 
didingam žygiui, nei sunke
nybių, nei asmeniškumo, nei 
savo gyvybės nebojant pir
myn. Lietuva šiand’en ken
čia skaudžią okupacijos 
priespaudą. Visi lietuviai pa 
sirengę drąsiai stoti į kovą 
su okupantais. Ateis valan
da, visi kaip vienas stos į 
laisvės kovą. Amerikos lietu 
viai, nepamirškite savo gim 
tos žemės, aukokitės už 

1 Amerikos pergalę ir Lietu
vos išlaisvinimą iš po oku
pacijos jungo.
Šį vakarą Marąuette Park, 

prie Dariaus ir Girėno pa
minklo girdėsi šiuos žo
džius.

& B.

1. Visa Lietuva 
pasipušusi lūkesiu

Prieš devynerius metus vi 
sa Lietuva laukė šaunių vy- 
vyrų, lietuvių iš Amerikos, 
perskrendant Atlanto van
denyną. Ne tik Kaunas, bet 
ir mažiausias kaimas tik kai 
bėjo apie Darių ir Girėną, 
apie jų drąsą ir karžygišką 
žygį. Visa Lietuva 1933 me 
tais liepos 15 dieną pradėjo 
skaityti minutes, kada galės 
išvysti Dariaus ir Girėno 
.veidus, tokius malonius, to
kius skaidrius ir didvyriš
kus. Lietuvos šienpiūviai ir 
grėbėjos sesės ir dainas su
dėjo jų garbei. Pavakariais 
visi Lietuvos laukai ir miš
kai aidėjo nuo lietuviškų 
dainų, skirtų mūsų laukia
miems didvyriams. Visa Lie 
tuva buvo pasipuošusi ne 
tik lūkesiu jaunų didvyrių, 
bet ir visos Lietuvos veidas 
buvo nušvitęs džiugesiu ir 
pasididžiavimu, kad, va, at 
sirado jauni vyrai amerikie
čiai lietuviai — Darius ir 
Girėnas ir pasišovė išgar
sinti Lietuvos vardą visame 
pasauly.

Steponas Darius

Atėjo 1933 m. liepos 16 
diena. Dar su didesniu ne
kantrumu visa Lietuva atsi
stojo ant kojų ir su didžiau 
siu lūkesčiu buvo lietuvių 
akys nukreiptos į tą šalį, 
iš kur išskrido Darius ir Gi
rėnas. Visos Lietuvos ran
kos buvo pasirengusius mū
sų didvyrius nešti ant ran
kų. Jaunimo akys buvo visa 
laiką įbestos į padanges ir 
žiūrėjo ar nepamatys ūžiant 
“Lithuanicos”, atskrfchisios 
iš Amerikos, iš ten, kur 
tiek daug mūsų brolių ir se
sių lietuvių gyvena.
2. Šiurpi žinia < k

1933 m. liepos 17 dieną 
ankstyvą rytą visą Lietuvą

DRAUGAS
VYTAUTO DIDŽIOJO MUZIEJAUS KIEME

»• j. •
‘K >

Čia matome Vytauto Didžiojo muziejaus keime kryžius ir aukuras, kur būdavo atlie
kamos pamaldos už žuvusius laisvės kovose. Lietuviai ir dabar čia semiasi sau stipry
bės ateities laisvės kovoms.

DARIUI IR GIRĖNUI
Kur gi dingot jūs, lakūnai,
Ar negrįšit niekados?
Narsieji oro galiūnai —
Jauni žiedai mūs tautos!

Su svajonėm’s sidabrinėm’s,
Jūs pakilot į erdvyną,
Džiaugsmu spindinčiom’s krūtinėm’s, 
Į žvaigždyno tankumyną!

Pasikėlę kovos lauke,
Skaisčiais vilties spinduliais,
Vėjas ūžė, audra kaukė,
Ir jūs dingot su sapnais....

Slenka metai, bėga dienos,
Dingsta kovų verpetuos’,
Mums š'rdyse skausmas vienas — 
Kad jūs ilsitės kapuos’.

Lai s vu tė

Susikaupkime dvasiniai šio šeštadienio pavakary!
Pasaulis niekada nėra per

gyvenęs tokios katastrofos, •
kaip dabartiniais laikais. Di
ktatorių užsimojimas pa
vergti pasaulį privedė prie 
to, kad šiandien po kojų pa
minti gražiausi idealai, pe
lenais verčiama turtas ir 
visokia kūryba, kokią žmo
gus sunkiu darbu yra sukū
ręs. 0 ir pats žmogus pali
ko be vertės, jokių teisių 
jam nebenorima pripažinti ir 
jo gyvybė nieku laikoma, y- 
pač pavergtose šalyse. Tad 
tų pavergtųjų akys ir šir
dys atkreiptos į demokrati
jas, o ypač į galingąją ir tei-

Lietuvių Tautinės 
Tarybos projektai

singąją Ameriką. Su Ame
rikos pergale surišta ne tik 
šios šalies, bet ir visų pa
vergtų tautų, taigi ir mūsų 
brangios tėvynės, Lietuvos, 
likimas. Tat šios šalies ko
voje turime ir mes, lietuviai, 
visomis priemonėmis padėti.

Šeštadienį, liepos 25 d. va
kare prie Dariaus ir Girėno 
paminklo įvyksta Lietuvos 
Respublikos Diena, kurią 
proklamavo Illinois valsti
jos gubernatorius Dw:ght H. 
Green. Tą dieną bus pami
nėta 20 metų sukaktis, kaip 
Amerika pripažino Lietuvą, 
ir išreikšta padėka šiai ša
liai. Taip pat minėsime Da
riaus-Girėno garbingą žygį, 
kuris turėtų mumyse uždeg
ti didesnę tėvynės meilę ir 
pasiaukojimą. Bus platina
mi Karo ženklai ir Apsau
gos Bonai.

Dr. P. Vileišis, Lietuvių 
Tautinės Tarybos vicepirmi
ninkas, projektuoja ir gami 

l na planus, kaip galima būtų , ——————————
padėti Sibire esantiems lie-. Dvasinis alsinau įmintas
tuviams tremtiniams ir gy
viau prisidėti prie Lietuvos University of Notre Dame 
laisvės ir nepriklausomybės penktadienį prasidėjo p.rmo 
atgavimo. serija rekolekcijų, kurios

____________ tęsis iki sekmadienio. Kita
rekolekcijų prasidės sekma
dienio vakare ir baigsis an
tradienį. Į šias rekolekcijas 
suvažiuoja keletas tūkstan
čių žmonių.

Sušsudė 148 patriotu 
Creioje ir Balkanuose

Pranešama, kad vokiečiai 
ir italai Cretoje ir Balkanuo 
se dar sušaudė 148 patrio
tus, kurie priešinosi okupan 
tams ir kėlė sabatažus.

' Tat lietuviai, tą vakarą 
atidėkime į šalį mažesnius 

į reikalus o suplaukime prie 
Dariaus-Girėno paminklo ii 
pirkime kuo daugiausiai ka- 

j ro ženklų, o kas gali ir bo- 
1 nų, kad tuomi parėmus šios 
šalies kovas su pasaulio pa
baisomis. Nes ir mūsų dar
bų šios šalies valdžia spręs 
apie mūsų vertę.

Laisvutė

Iš Lietuvos laiškas 
keliavo šešis mėnesius

šiomis dienomis p. V. Vi
leišienė gavo iš savo moti
nos, gyvenančios Lie'.uvoje, 
laišką. Laiškas atėjo į Ame
riką dėka Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus Laiškas ke 
liavo 6 mėnesius. Iš pažymė 
tų antspaudų matosi, kad 
laiškas išsiųstas š. m. vasa
rio 2 d. Pagiry, Ukmergės 
apskr. Vasario 25 d. buvo 
ILatvijos sostinėje Rygoje. 
Iš Rygos buvo pasiųstas į 
Genevą, Šveicarijoje. Tarp 

Į tautinis Raudonasis Kry
žius į Ameriką laišką išsiun 
tė kovo 25 Amerikos Raud. 
Kryžius laišką gavo liepos 6 
dieną ir liepos 23 d. buvo 
įteiktas adresatui.

PROGRAMA
Lietuvos Respublikos Dienos ir Darius-Girėnas 

trsgiško žuvimo 9 m. sukakties minėjimo
Kooperuojant Marąuette Park Civilian 

Defense nariams

Liepos (July) 25 d., 194? m., 8 v. v. 
Prie Darius-Girėnas Paminklo, 

Marąuette Park.
Programos vedėjas ADV. ANTANAS A. OLIS

1. Eisena—paradas. — Dalyviai renkasi prie 69-tos ir 
Western Ave. 7 vai. vak. Eisena prasideda 7:30 vai. vak. 
ir maršuoja iki Dariaus-Girėno paminklo prie 67 ir Cali- 
fornia Ave., Marąuette Park. Dalyvauja — Amerikos Le
giono postai ir Dr im and Bugle korpusai, Acme Steel Co. 
50 muzikantų benas, lietuvių moterų Raudonojo Kryžiaus 
vienetai uniformose, lietuvių draugijos su savo vėliavo
mis ir svečiai.

2. Prie paminklo 8 vai. vak.: a) Vėliavos pagerbimas; 
b) Ištikimybės priesaika; c) Amerikos himnas; d) Lietu
vos himnas.

3. Sudėjimas vainikų prie Dariaus ir Girėno paminklo.
4. Invokacija — kun. Aleksandras Baltutis.
5. Įžanginė kalba — Robert Jonės, Commander Mar

ąuette Park Civilian Defense.
6. Kalba — adv. R. A. Vasalle, pirmininkas Darius ir 

Girėno komiteto.
7. Lietuvių šeimininkių Raudonojo Kryžiaus choras.
8. Kalba — Leonardas Šimutis, dienr. “Draugo” red.
9. War Bond and War Stamp vajus.
10. Kliba — J. Daužvardienė, atstovė Raud. Kryžiaus.
11. Kalba — Municipal Court teisėjas, Jonas T. Zūris.
12. Dainininkė Aldona Barčus.
13. Kalba — Owen J. C. Norem, A. J. Valstybių minis- 

1 tras Lietuvai.
14. Muzikalis numeris — Acme Steel Co. 50 muzikantų 

benas.
15. Kalba — majoras Edvvard J. Kelly.
16. Deklamacija pagerbiant Darių ir Girėną — komp. 

Antanas Vanagaitis ir “Margučio” mergaičių choras.
17. Kalba — konsulas Petras Daužvardis, Lietuvos kon

sulas Chicagoje.
18. Kalba — Aleksas Kumskis, South Side Represen- 

tative, Chicago Park Dist.
19. Acme Steel Co. benas.
20. Kalba — W. Kasper, Darius ir Girėnas posto komend.
21. Kalba — George Donoghue, Supt. Chicago Park Dist.
22. Lietuvos ir Amerikos himnai.
23. Vėliavos pagerbimas.

DIDVYRIŲ TRAGIŠKOS MIRTIES VIETA
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Darius ir Girėnas, 1933 m. iš liepos 16 d. į liepos i < me
ną, perskridę Atlantą, tragiškai žuvo Sold no miške, Vo
kietijoje. Čia matome tą vietą, kur žuvo mūsų didvyriai 
r toj vietoj jų garbei Lietuva pastatė jiems paminklą.

t

Linksmumas, saikingumas 
ir ramumas kiekvienam gy. 
dytojui uždaro duria.

IFTS SHARF OUR CARS 
AND SPARE OUR TIRES

Parašys Įdomius atsi
minimus apie garbingą 
žyrą ir veiklą lietuvį

Vakar buvo pranešta, kad 
Lietuvoje mirė Kaišedorių 
zyskupas J. Kukta. Dr. P. 
Vileišis su vyskupu Kukta 
turėjo artimą pažintį ir a. 
a. vyskupas Kukta buvo ar
timas Vileišių šeimai, kuri 
kartu dirbo su a. a. vysk 
Kukta Vilniuje.

Dr. P. Vileišis pažadėjo 
parašyti “Draugui” apie šio 
garbingo vyskupo gyvenimą 
ir jo veiklą Vilniaus krašte.

Mokyklų rolė 
šiame kare

E. Leslie Bowsher, supę 
rintendent of schools in To
ledo, Ohio, vienuoliktame 
metiniame viešų ir privačių 
mokyklų vedėjų suvažiavi 
me, pareiškė, kad karo me
tu mokyklų reikšmė yra 
ypatinga. Karo sąlygos rei
kalauja, kad mokykla su vi
suomene ir visuomenė su 
mokykla arčiau ir g’audžiau 
kooperuotų, kad efektyviai 
prisidėtų prie Amerikos per 
kalis.
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CH1CAGOJE IR APYLINKĖSE
Federacijos skyriaus 
reikalu •

Cicero. — Federacijos 12 
skyriaus susirinkimas bus 
26 d. liepos, 1 valandą po
piet parapijos mokyklos ka
mbary. Susirinkimas labai 
svarbus. Jeigu norim palai
kyti Federacijos 12 skyrių, 
turim visų draugijų delega
tai atsilankyti ir pasvarsty
ti, ar yra reikalas skyrių 
palaikyti, ar likviduoti. Vie
nas iš dviejų. Je:gu negali
ma įvykdyti susirinkimų, tai 
turbūt draugijų, klubų, sky
rių atstovai nepageidauja, 
kad Federacijos skyrius gy
vuotų. Jei draugijų atstovai 
nekreipia dėmesio, jei ant 
popieros yra pažymėta, kad 
turim Federacijos skyrių, o 
veikime nieko nepadaryta, 
tai nereiškia, kad mes tu
rim Federaciją.

Kol Federacijos 12 skyr. 
turėjo ižde pinigų, tai šiaip 
taip atstovai dalyvaudavo, 
kad išgavus aukų seimams. 
O kaip iždas ištuštėjo, tai 
visi Federaciją apleido.

Čia turėtų visų draugijų, 
skyrių, klubų atstovai eiti 
į talką ir pagerinti Federa
cijos finansinį stovį, nes Fe
deracija visus remia pini- 
giškai ir moraliai. Yra pri
sidėjusi prie visų jubiliejų 
ir parengimų. Visiems sei
mams yra aukojus. Yra iš

garsinus draugijų vardą vi- 
1 sam Amerikos lietuvių ka
talikų veikime, žodžiu sa
kant, visur yra prisidėjus, 
taip pat ir prie tėvynės Lie
tuvos reikalų. Jei šiandie 
visi Federaciją apleistų, pa
sirodytų, kad už gerą blogu 
atmoka.

Anastazas Valančius

Sonja Pipiraitė 
baigė mokyki?

Kas naujo So. Chicago
Sugrįžo iš atostogų

Mūsų varg. K. Gaubis ir 
Elena Mažeikaitė jau grįžo 
iš Wis. valstijos, saulės spin 
dūlių nubučiuoti. Apvažinė
jo įvairias Wis. vietas. Tarp 
atostogaujančų dar yra J. 
Činikiūtė, A. Rogers ir kiti. 
Garbingi svečiai

Pereitą sekmadienį para- 
.pijos sode piknike matėsi 
roselandiečių vikaras kun. 
dr. A. Deksnys ir varg. J. 
Rakauskas su žmona. Taip
gi aplankė ir “Draugo” adm 
kun. P. Cinikas, MIC., ir ku
nigas Sandys, MIC. Malonu 
buvo matyti svečius ir da
lintis mintimis bei draugiš
kumu.
Serga

M. Nikius, kuri jau seniau 
turėjo sunkią vidurių ope
raciją, nors vaikštinėja, bet 
dar jaučiasi silpna. Marijo
na yra pavyzdinga moteris.

Rap.

baigusi mokytojų seminari
ją, keletą metų mokytojavo, 
kol 1939 m. atvyko į Pasau
linę Parodą ir turėjo čia pa
silikti, kol baigsis šis karas.

Ateitininkų draugovė, kar
tu džiaugdamosi Sonjos pa
siektais laimėjimais, linki ir 
toliau sėkmingai siekti moks 
lo viršūnių. A.Sk.

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

Unbeatable Team—Soldier, Bond Buyel

FOR VICTORY
AT LEAST I0Z OF YOUR PAY EYERY PAYDAY

f
Four new color posters soon will be seen all over the United States, 
empliasizing new tbemes in the War Bond sales campaign. Tho 

ostcr reproduced above stresses the double-purpose utility of War 
ond purchases. (/. S. Treasury
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GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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T<?n PerCent 
OF YOUR INCOME
thould b« ųoing into

U.S.War Bonds and Štampo
U. S. Trtasury Dtpartnuni

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

i

“DRAUGAS” HEI.P VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarhorn Street
Tel.: RANrioluh 9488-9489

HEI.P VVANTED — VYRAI

DIE MAKERS
<1.40 J valandą, su užtenkamai “over- 
Ime." Turi būt Ist plaus.

UNITED SPECIAI.TIES CO. , 
97(15 Coitngc Grove.

TOOL. IR DIE MAKERS reikalingi. 
Ist class; taipgi ir TOOL ROOM 
MAAINISTA8.

430 So. Green Street 
FTIUTY TOGI, A DIE ĮVORES

HEI.P WANTED — MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORES ir RAN- 
KOMIS SIUVĖJOS reikalingos. Pa- 
’yrusios ar nemokančias iSmokinslm 
Turi būt suvirS 18 metų amžiaus. 
Ltsišaukdamos kreipkitės prie BO- 
LAS PALUTSIS. ant 4-to aukšto 

M. BORN & CO.
1080 We»t Adams Street

BEAUTY OPERATORE reikalinga. 
"All around" patyrimo ir gerai mo
kanti '‘flnger Kave” darbą. Galima 
dirbti pilną laika ar trumpomis va
landomis. 1135 ISRYN ,MAWR AVĖ., 
tel. IjONgheacli 3241.

REIKALINGA moteris ar me.rg na 
pr;e abelnų namuose darbų. Taipgi 
reikalingos ir V iterkos. Atsišaukite 
i BIG TREE INN. ant Arehe • Avė. 
ke io. 4 blokui J vakarus nuo Keane 
Avė.. W’llow S.irings, 1111., telefonas į 
WII.LOW SPRINGS 10 18.

NEPAPRASTAS
Liepos Mėn. "Clearance"

Išpardavimas
GERIAUSIŲ PIRKIMŲ VISAME MIESTE ! ! 

VISKAS DĖL JŪSŲ NAMŲ !

Galite Sutaupyti iki 50% Perkant
Rakandus, Radios, Įrengimus

ir Jewelry !
Mes turime daug patenkintų pirkėjų Chicagoje 

ir net iki 300 mylių aplink Chicagos. 
Matykite Mūsų Kainas ir Prekes Pirm Pirkimo! 

CASH AR LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

KBOEHLiR

SONJA PIPIRAITĖ
Liepos mėn. 17 d. Sonja

Pipiraitė baigė Washburn 
Trade School. Sonja tėra tik 

i trys metai, kaip atvažiavo 
iš Lietuvos, visai nemokėda- 

, ma anglų kalbos. Per šiuos 
.keletą metų ji puikiai išmo
ko anglų kalbos, kad mokyk- 

Įloję iš visų dalykų gaudavo 
geriausius požymius, šį pa
vasarį įvykusiame vakarinių 
valstijų mokyklų buhalteri
jos konteste, Northvvestern 
universiteto pastangomis su 
rengtame, Sonja laimėjo pir 
mąjį prizą. Konteste daly
vavo apie 300 rinktinių iš 
visų mokyklų gabiausių mo
kinių. Garbė teko darbščiai 
lietuvaitei.

Sonja Pipiraitė eidama į
Washburn Trade School, va
karais dar lankė Wilson Col- 
lege, kur studijavo literatū
rą. Ji dar žada ir toliau mo
kytis, jei ekonominės sąly
gos leis.

i Sonja Chicagos lietuviams 
jau pažįstama. Ji pernai per 
“Draugo” jubiliejinį bankie- 
tą dainavo duetą su Lucija 
Piliponyte. Sonja ta'p pat 
yra žinovė ir gera šokikė 
lietuvių liaudies šokių ir žai
dimų. Ji jau daug kartų pa
sirodė su Ateitininkų grupe 
scenoje, pav. per “Draugo” 
koncertą, vasario 16 d. pa
minėjime Ashland auditori
joje, West Pullmane, Brigh- 
ton Parke, Bridgeporte ir 
Ciceroj lietuvių parapijų sa
lėse, draugovės pildomose 
programose.

Sonja Pipiraitė Tauragėje

SINGLE COAT MAKERS — prie 
puikių "pustoni" drabužių, pastovūs 
darbai.
I. SPENOER & CO., 320 S. Eranklin

JAUNI VYRAI
Prie egzaminavimo audeklų. Paty
rimas nereikalinga. Darbas bus pa
stovus su proga jsidtrhtmo aukš
tyn. AMERICAN MAID CO., 84/ 
W. Jaekson Blvd. *

TOOL ir DIE MAKERS reikalingi su 
"mold machine" patyrimo pageidau
jami. Gera proga tinkamiems vy
rams dirbtuvėje 100*%, karės darbų 
srityje. Atsišaukite prie Mr. Walter. 
superintendent, šaukdami — VIRgi- 
nln 1900.

CABINET MAKERS ir ROUTER 
HANDS reikalinga. Atsišaukite prie 

Bl TI.ER SPECIALTY CO.
8200 So. Cldcago, III.

REIKALINGI, PATYRUSI "COP- 
PERSMITHS” ir PAGELBININKAI 
dirbti prie "steam jacketed" katilų.

PHONE — VAN Bl RES 1332

GAGE MAKERS
Gera proga, geriems pirmo kleso 
“Precision Gage Makers”. 41.70 j 
valandą duodama kaipo pradinė alga 
Atsišaukite vakarais nuo 6:00 iki 8:00 
valandos.
WO1,VĖRINĖ TOOI, ENGINEERING 

AND MANUFACTURINO CO.
931 W. North Avenne

paieškomas Šoferis 
“DRAUGUI” reikalingas šoferis, ku
ris vežoty laikraščius. Būtų gulima 
suderinti pareigas su kitu dariai. 
Saukite — CANAL 8010 arlia kreip
kitės j 23S4 So. Oakley Avenue.

PAIEŠKOMAS VAIKINAS 
Reikalaujama vaikino kelioms va
landoms kasdien “DRAUGE”. Rūtų 
gerai, jei gyventų AVest Slilė e«i.vIlo
kėje. saukite — CANAL 8010 artai 
kreipkitės j 2334 So. Oakley Avenue.

REIKALINGAS SENYVAS ŽMOGUS 
vairuoti karą ma ai šeimai s kmad. 
Ir retkartals vakarais kitomis dieno
mis. Vi patarnavimą yra duodama 
veltui gražus kambarys pagyveni
mui. Atsišaukite sekančiu adresu: 
8541 S. CAMPBELL AVĖ., telefo
nas PROspeet 2288.

PARSIDUODA ar ant mainų — 126 
Į akerų ūkis ru gyvuliais Ir visais ]- 

rankiais. 32 mylios j piet vakurus 
nuo Chicagos. Norėčiau inalnvtl ant 
nuosavybės pietinėje dalyje Chicagos
mieste. Atsišaukite sekančiai:
JOHN CHMIEIINSKI, 2317 NortJi 
Ro< kvvell St., Clil<-ag)o.

GERAS BARGENAS — 3 aukštų
mūrinis namas. 3 Actai po 5 kainli. 

i — 3 fletal po 4 kamb, parsiduoda. 
Į Moderniškai Įrengtas, štymu apšil
domas. Randasi plet-vakarlnėje da
lyje Chicngos. Rendos Įelga j me
tus $2,000. Parsiduoda už tiktai —
$9,000. Atsišaukite prie:
W. PIENIAZEK, 2317 No. .Rock- 
vvoll Street, Chicago.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

VIETOS dabar atdaros NURSEMS 
Gimdymo kambariuose ‘•'Obstet.rical". 
aukšte. A beluos slaugių pareigos, ma
lonios sąlygos, gera alga, Matykite 
Superintendent of Nurses — 
EDGEWATER HOSPITAL, I.ONg- 
beaeli 4242. — 5700 N. Ashland.

SKALBYKLOJ PROSYTOJA
Vieta dėl moteries skalbykloje, pro- 
syti uniformas. Atsišaukite j Einploy- 
ment ofisą, 4-tame aukšte — nuo 
9:30 vai. ryto iki pietų.

WIEBOLDT’S
Asliiuid, Moruiir and Ogilen

JAUNOS MERGINOS 
Apie 20 in. senumo, dirbti kirpimo 
kambaryje. Patyrimas nereikalingas, 
lengvas darbas, proga jsidirbti.
AMERICAN MAID CO., 847 West 
Jaekson Blvd.

Naujo Mod. ‘Custom-Built’

PARLOR SETAS
Padirbtas laikyti 10 me
tams. Naujų spalvų ir 
madų. Nužeminta 
kaina tiktai...........

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

taisome visokius plūklus. Taisymo* 
naminių plūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dA| “Free Catalogue’ 
kainavimo sąrašo.

Prislųskite plūktus paštu "parcel 
post.”

28 NO LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

\V A N T E D TO BUY

LVanted For Immedlatc Ūse Free- 
Cuttbig Serevv Steel 

17-C4 in. hexagon; 3-8 ln. hcxagon; 
7-1S in. hexagon; 7-8 ln. round and 
hexugon; 1 in. rounds, hexagon and 
sųuare. Also other bars ranglng from 
17-64 ln. to 2 *4 in. round and hexa- 
gon: ai o bar brass 7-16 in. hexagon
and other sizes. Cail —

STEWART-WARNF.R CORP.,
Lake Vlevv 600(1, Purchasing Dept.

PARDAVIMUI

SOUTH SIDE HAMBURGER SAND- 
\VK'H SHOP PARSIDUODA. Veik
lioje vietoje. Moderniškas mūrinis 
namas, pilnas įrengimas. Lotas yra 
50x125 pėdų. Nuosavybė ir biznis 
labai prieinama kaina parduodama. 
Savininkas pašauktas j kariuomenę. 
Pašaukite sekmad. KEINihllc 3286, 
šiokiomis dienomis REPublic 0475.

PARSIDUODA “ROAD HOUSE". — 
Geia biznio vieta Ir gera proga. At
sišaukite Į BIG TREE INN, ant 
Archer Avė. kelio. 4 blokai Į va
karus nuo Keane Avenue. Wlllow 
Snrines III.. Telefonas — WII.LOW 
SPRINGS 1069.

Ko tu nesukrovei savo 
jaunatvėje, kaip gi rasi se
natvėje? (Ecl. 25, 5).

! SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU’

a

VIENA 5 STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
ranpyktt apsaugoto] Įstaigoj, kad užtikrinti savo ateltĮ. Apart ap- 
dranilos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Macklew1cK Pres. and Mgr.
4192 ARCnr.R AVENUE Tel. VIRPINI A 1141

CHARTERED AND SUPERVTSED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP., Washingtnn, D. C. 

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

PARLOR SUITES, “repossessed” tOA RH
setai, nužeminta kaina ........................... flT.OU
PARLOR SUITES, “sample” setai, (P O O QC
gero padirbimo, nuo .................................
MIEGAMO KAMBARIO SETAI, M
Gražūs 3 daiųl setai, įvairių madų...
VIRTUVĖS SETAI, penkių-dalių fcM RH
porcelain setai, nužeminta kaina.......... Jpl^T.OU
QUALITY RŪGS, visokio didumo, £ ir Qr
gražių paternų, nuo .................................ą>IO. / O
MATRASAI, geri vatiniai matrasai, (t z GA
verti daug daugiaus .................................y O.UU
STUDIO COUCHES, naudingas £93 Q R
kiekviename name, nuo............................fZO./O
GAZINIAI PEČIAI, gražūs, balto
porcelain pečiai, nuo .......................... $69.00
GAZINIAI PEČIAI: Universal, Moore, Norge, ir kitų Žymių 

Išdirbysčių Nužemintomis Kainomis!
• • —......

Įsigykite Naują 1942 Radio Dhbar !
Apmainykit Savo Seną 

Radio Ant Naujo !
RCA VICTOR -PHILCO 
ZENITH - DETROLA

1942 Model 
Žemai Kaip $19.50

Gera Namams Maliava
Dėl Lauko ir Vidaus Vartojimo: <£ i AA
Regular $1.69 kaina, dabar už gal. tik... , 4>'«UU 

Mūsų Geriausia Maliava,, nužeminta iki $1.99 už gal.

Langams Užtraukos už pusę kainos'
GERAS PASIRINKIMAS — KOL JŲ RANDASI

BUDRIK’S
DVI DIDELĖS KRAUTUVĖS

3241 South Halsted StreetI
RADIO PATAISYTI PASAUKITE — CALUMET 4591

RAKANDAI, JEWELRY ir AKINIŲ DEPARTMENTAI 
VISI RANDASI PO VIENU STOGU

3409 - 11 So. Halsted Street
BUDRIKO RADIO PROGRAMA:— Radio Stotis WCFL, 1000 
kil. transluojama Lietuvių Radio Programa kas Sekmadienį, 

pradedant 9-tą valandą.



šeštadienis, liepos 25, 1942 D B X U O X B

West Pullmano 
naujienos

lūs komiteto narys. Sveiki
name jauną parapijietį.

Liepos 26 d. įvyksta šš. 
Petro ir Pauliaus p»npjjo3 
vasarinis piknikas Vytauto 
parke. Piknikui viskas pri
rengta ir patyrę darbirinkai 
prie darbų paskirstyta. Kle
bonas kun. M. švarlis ir ko
mitetas kviečia parapijiečius 
ir svečius atvykti į pikniką 
ir linksmai laiką praleisti.

Šokiams grieš gera orkes
trą. Įžanga nemokama.

Karščiams užėjus, mūsų 
bažnyčioje įrengta elektriki- 
niai fenai. Dabar kad ir 
karšta, bet bažnyčioje vėsu.

Liepos 21 d. Šv. Kryžiaus 
ligoninėje pasidavė apendiko 
operacijai Ona Marie Piktu- 
žis, duktė Stasio ir Marijo
nos Piktužių. Ona yra prie
žiūroje dr. Stepono Biežio. 
Linkime mergelei greit su
stiprėti.

Mūsų kolonijos katalikiš
kos spaudos platintojas ii 
agentas Matas Kiupelis, Sr, 
pranešė, kad už dien “Drau
gą” metams užsimokėjo se
kantieji: Adomas Šiužąs, Al. 
Zubė, Simonaitis, o už pusę 
metų — Petras Rančas.

Praeitą savaitę mūsų baž
nyčioje pakrikštytas John 
Charles Kapočius, sūnus 
Bruno ir Elzbietos Kapočių. 
Bruno yra parapijos veik-

Mūsų geri parapijos rė
mėjai, Zigmas ir Marė Kū
kaliai su šeimynėle, leidžia 

i atostogas Michigan valsty- 
j bėję. Linkime jiems turėti 
i geras laikus.

Iš Washington, D. C., šio
mis dienomis atvyko pas sa
vo tėvelius praleisti atosto
gas Emily Yakas. Washing- 
tone ji turi valdžios darbą.

PEOPLES
Furniture Co. 

Krautuvė
SKELBIA I)II)Į

Liepos Mėnesio

IŠPARDAVIMA

Praleidus parapijos vasa
rinį pikniką bus pradėta re
montuoti iš lauko pusės se
selių mokytojų namas. Be 
to, bus uždėta naujas sto
gas. Bus nemaža išlaidų. Dėl 
to visi parapijonai turėtų 
dalyvauti parapijos piknike, 
na, ir nesigailėti vieną kitą 
doleruką praleisti.

Dabar mūsų bažnyčioje 
būna novena į šv. Oną. Pa
maldos esti po aštuntos vai. 
Mišių šv. Rap.

X Ryt šv. Onos — varda
dienis visų Onų ir Onyčių, 
kurių aplink mus yra labai 
daug. Visas sveikinam ir lin- i
kim sveikatos ir ilgiausių 
metų gyventi ir darbuotis 
Dievui, tautai ir mūs pačių 
labui.

X Visi Ateitininkų drau
govės nariai liepos 26 d. 
vyksta į TT. Marijonų Ben
dradarbių išvažiavimą. Ten 
pat bus padarytas ir drau
govės susirinkimas. Kur tik 
pasisuka Ateitininkai, ten 
nenustoja aidėjusi lietuviška 
daina.

X Antanas H. ir Frances 
Kasper šį vakarą mini vedy
binio gyvenimo 25 metų ju
biliejų. Šaunus bankietas į- 
vyksta Darius-Girėnas (A- 
merikos Legijono) rūmuose. 
Ant. Kasper yra biznierius, 
Amer. Legijono Darius-Girė
nas posto komanderius ir 
labai žinomas ne tik tarp 
lietuvių, bet ir svetimtaučių. 
Ilgiausių metų Chicago lie-j 
tuvių oldtaimeriui.

X Moterų Są-gos 49 kp., 
Bridgeporte, savo narių tar
pe turi šias Onas: Aleliū- 
nienę, Volungienę, Mažeikie
nę, Rudienę ir Urbonienę. 
Kuopos pirm. R. Mazeliaus-

kienė savo bendradarbes nuo» 
širdžiai sveikina vardadienio 
proga.

» X Antanas ir Marcelė Pa
kelčiai, 4417 So. Artesian 
Avė., liepos 24 d. porai sa- ? 
vaičių išvyko atostogų į Ry-! 
tinęs valstybes, kur turi 
draugų. Grįždami žada už
sukti ir į Kanadą. M. P.akel- 
tienė yra DKK narė, dėlto 
žadėjo parašyti “Draugui” 
ką įdomaus matys atostogo
se.

X Town of Lake kolonija 
skaitlinga ne tik moterimis 
veikėjomis, bet taip pat ir 
Onomis, kurios savo vardi
nes švęs sekmadienį. Štai, 
veikėjos Onos: Vaznienė, Ry 
mavičienė, Norkienė, Sriu- 
bienė, Metrikienė, Kalvaitie- 
nė, Levickienė, Jurgaitienė, 
Pučkorienė, Viskantienė, Ša- 
tūnienė, Landienė, Pociūtė, 
Martušienė, Jurgaitienė (ku
nigo Jurgaičio mamytė). 
Sunku visas ir sužymėti.

X Onai Budaitienei, Pa-I
nevėžio choro vardo pirmi
ninkei pranešame paslaptį: 
šį vakarą choro narės atsi
lankys pasveikinti vardadie
nio proga. Budaičiai yra se
ni West Side gyventojai ir 
savininkai bučernės ir gro- 
sernės adresu 2316 S. Hoyne 
Avė., ir nuolatiniai “Drau
go” ir “Laivo” skaitytojai.

X M. Ambutienės namuo
se, Bridgeporte, liepos 19 d. 
buvo ir linksma ir liūdna. 
Linksma, nes apie 30 svečių 
susirinko ją pasveikinti var

duvių proga; liūdna, nes sy
kiu buvo ir išleistuvės jos 
sūnaus į kariuomenę. M. Am 
butienė, likusi našlė, išaugi
no sūnų ir dukterį. Duktė 
yra vienuolė Šv. Pranciškaus 
vienuolyne. Dabar ir sūnus 
turi palikti motiną.

X Pranciška Ivanauskie
nė, žinoma Dievo Apvaizdos 
ir mūs organizacijų veikėja 
rėmėja, jau išplatino 16 kny
gučių Tėvų Marijonų nau
dai pikniko sekantį sekma 
dienį, 1 knygutę “Draugo' 
Labor Day pikniko, 1 kny j 
,gutę Aušros Vartų parapi- 1 
jos pikniko ir surado tris 
naujus TT. Marijonų Ben 
dradarbių narius.

X Adelė Druktenytė, vie- I
na iš gabiausių šv. Kazimie
ro akademijos dainininkių 
mielai sutiko padainuoti A. 
L. K. Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos bankiete, rug
piūčio mėn. 2 d. Morrison 
viešbutyje, 79 W. Madison 
St.

i
X Šv. Kryžiaus ligoninėj 

nesant užtektinai gydytojų 
intemų, patiems ligoninės 
štabo nariams-gydytojams 
pasikeičiant tenka dežuruo- 
ti. Tokį paaiškinimą davė dr. 
S. Biežis, ligoninės gydyto
jų štabo narys, kuomet vie
ną dieną daugelis ligonių at-

silankę į jo ofisą nerado na
mie.

R A D I O
Budrlko radio valanda, 45 

minutės geros muzikos ir 
dainų iš galingos radio sto 

^ties WCFL, 1000 k., nedėlios 
vakare, 9 valandą. Dalyvau
ja Jadvyga Gricaitė, solis 
tė ir didžiulis orkestras.

F. Budrik. Ine., — dvi lietu-
! vių krautuvės, 3241 ir 3409 
|So. Halsted Street, Chicago.

Pranešėjas

WOLk STIJDIO
1945 VVest 35* Street

Programos leidėjai — Jos.

AO\ ANCtTJ PHO1UGRAPHY ? 

IOWCSX POSglHI.K PrtK'ES 

PHONE LAPAYKTTB 2MIJ

Nori Sumažinti Pervirši 
Stako; Parduoda Specialiai

Suniažintom Kainom.

J

Daug Gražių Parlor Setų 
Siūloma tik po —

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

49.50
Vieni iš Gražiausių Breakfast 
Setai, parsiduoda tik po —

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

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

$64.50
Visoki Nauji Radios įeina 
šį Išpardavimą, pasirenkant

Choro išvažiavimas
Brighton Park. — Nekal

to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos choro metinis iš
važiavimas įvyks sekmadie
nį, liepos 26 d., Lincoln par
ke, netoli maudynių (prie 
Grant statulos). Važiuoti 
reikia iki Fullerton Avė ir 
iki Shore Drive, paskui suk
tis į dešinę ir važiuoti kol 
kelias baigsis. Išvažiavimo 
vietoj bus iškelta Amerikos 
vėliava.

šiuo išvažiavimu choras 
pagerbs šešias choristes O- 
nas: Baranauskaitę, Ivins- 
kaitę, Ceinoraitę, Fedurienę, 
Piežienę ir Metrikienę.

Išvažiavime dalyvaus ir 
parapijos dvasios vadai ir, 
girdėjom, žadėjo atsilanky
ti daug svečių: kun. J. Šau- 
linskas iš No. Side, žurna
listas Pieža, taipgi daug ki
tų žymių asmenų. Komitetas

^CRANE COAL CO?

WEST VIRGINIA GENUINE 
POCAHONTAS

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

GENUINE POCAHONTAS,
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 
GENUINE POCAHONTAS,
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........
BLACK BAND LUMP anglys, labai geri 
kepimui pečiuose ir namų šildytuvams..
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

”8.65

$8.65
*10.50

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

nuo

$12.75
šimtai Kitų Prekių. Viskas 
Įeina į šį Dideli Kainų Suma
žinimo Išpardavimą.
Veikite Tuo jaus; Atsilanky
kite Į PEDPLE’S Krautuvę 
Prie Pirmos Progos! ! !

RMtTU
ACTUBISO COM

4179-83 Archer Av
Prie Richmond Gatvės 

CHICAGO

Nervous! Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ ORRTMŲ VAR
TOTOJAI tankini kenkia nknunmus 
nerviškumo, drbullo, nemigos, 
kaunino ar silpnumo kolų (neu- 

rtt s ar rheumatlzmo). tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug lluos- 
nfls. Širdies skausmus. Vartotojas 
tr aankiai gali p*ad?tl neglrdftus 
balsus Rlr<ie i, isl at-dlntl nhūtua
da ktus ar kalbėti su ssvlmt. 
VI-MIN pagelbsti apga Stl ma‘»- 
tlngumo trūkumų nuo ko svaiga
lų vartotojai tnnkb.l kenčia. Tai 
yra Uis trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio Ir t. t. VI-MIN y.rn vartoja
mas Ir rekomenduojami* šimtų. 
VI-MIN nėra nuodinga.* Ir neprl- 
veda prie blogo jpr tlmo. Pamė
ginkit- Ir "paatokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti Ir 
per pafitų, pr's’unėlant pinigus, 

arba C. O. D.
BonkutS su 00 VI-MIN kapatttų

kainuoja >2 00
BonkutS su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $3 (0.
Parsiduoda tiktai prie:

STEVEN’S PHARMACY 
•OS W. ASrd Street, Tel. ENG. 0518 

CHICAGO, ILL.

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.

n A R A D Yra Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | raftsų Jardą Ir apžiūrėk ata-- 
ką ir aukštą rūaj LENTŲ—MILI^ 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERLfOI-Ą. Dėl garažų, perėtų, vl*- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SŲ 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl koastruk- 

i ir_____ rijos Ir pertaieymo
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKU •

Caah arba Lengvai# IŠmokėjimaia 

STANLEY LITWINAS, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3039 South Halsted St TeL VICtory 1272d?

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale Liųuor 
Įstaiga Chicagoje

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

.Išvežtajame 
po vl-ą 
Chk-ago.

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

N. RANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 So. Halsted St. 

Telefonas: BOULEVARD 0014

DIDELIS lŠl’AJtl)AVIMAS MUSŲ 
M1L2LNIAKO STAKO M UZI KA

LINI Ų INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXA1’HUNES, KLU- 
TES su “cases” — $35.00, $37.50, 
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SM R E
DAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
NIAJUS BASAMS.
CELLO — $1.50,
$10.20 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų virSminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS-$ 18.50, 
$23.50, $35.00, $50.00. I'EDALS,
Hl BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi Jutns palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAI’H pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarne- 
tams, Triūboms. Saxaphoncs, 
Smuikoms Ir Gultarams. 

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
#14 Maxwell St., Chlrago.

VIOLAS Ir 
$3,00, $5.00,

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užs^kvmai Išvežiojanti 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį FRANK VIZGARD, Sav.

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

Tel. REPublic 1538—9

VVHOLESALE 
FURNITURE

BROKER
Dining Room Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Setas*- Ksga .'>- 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and

Stovės.

Nationally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

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

APYLINKES LIETU VIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IBARGUTIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -I

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. VVestern Avenue 

Phone: GROvehill 2242

J

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų !
Protectiofl 
Lor your

PANAUDOKITE PROG.4 DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federai Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 31/}%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

—- 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.



draugas Šeštadienis, liepos 25, 1542

______________________ w
DOVANA!----------$25.00 VERTĖS U. S. WAR BOND ----------- DOVANA!

Sekmadienį, Liepos (July) 26 d., 1942 m.
Asikinkę į šį mūsų metinį pikniką, galėsite turėti gerą laiką, 

nes bus skanių valgių ir gėrimų ir visokių pasilinksminimų!

GERA MUZIKA-ŠOKIAI
1VA1RCS pasilinksminimai ik žaidimai * 

SKANUS UŽKANDŽIAI IK GĖRIMAI

Vytauto Darže,

'N:
CįKČ
Lv.i 
$

---------------------------------- £,
(115th St. - tarpe Pulaski 

ir Cicero Avenue)
Tie, kurie mėgsta šokti, galės pasinaudoti šia gražia proga, 

nes gros popu iari ir smagi PHIL PALMER’S ORKESTRĄ!

Nuoširdžiai kviečiame Chicagos ir apielinkes lietuvius atsilankyti._ _________ Klebonas Kunigas Mykolas Švarlis ir Parapijos Komitetas.

ŽODIS TT. MARIJONU BENDRADARBIŲ DVASIOS 
VADO KUN. J. DAMBRAUSKO! CHICAGOS IR 
APYLINKĖS LIETUVIU KATALIKŲ VISUOMENE

Kadangi Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Chio?,gos aps
krities metinis išvažiavimas 
į Marijos Kalnelius, Hins
dale, III., įvyks rytoj, liepos 
26 d., ir aš, kaipo tos kilnios 
organizacijos dvasios vadas 
noriu tarti vieną kitą žode
lį ne vien tik į Tėvų Mari
jonų Bendradarbius, jų prie
telius, bet abelnai į visus 
Chicagos ir apylinkės lietu
vius katalikus.

Mano brangieji! Per pas
tarąjį laiką pastebėjote spau 
doje, ir, gal ne vienas gir
dėjote savo kolonijoje iš tų 
mūsų bendradarbių, kad atei 
nantį sekmadienį liepos 26 
d. bus viršminėtos organi
zacijos išvažiavimas. Prie to 
išvažiavimo kolonijų skyriai 
rengėsi, dirbo, platino tikie
tus ir ragino ką tik kur su
tiko į minėtąjį išvažiavimą. 
Ištikrųjų, tai buvo didelė ir 
sunki darbymetė. Bet, štai, 
jau ji ir eina prie galo.

Jūs, brangieji lietuviai ka
talikai, kurie gana gerai ži
note Tėvų Marijonų ir jų, 
bendradarbių didelius nu
veiktus ir veikiamus darbus, 
suprantate, kad tie darbai 
susiduria su nemažomis lė
šomis. Tiesioginiai, mes tų 
aukų neprašome, tik prašo
me ir kviečiame, kad jūs su
prasdami tą taip sunkią Tė
vų Marijonų naštą, ateinan
tį sekmadienį liepos 28 d. at
vykti ir sulig išgalės prisi
dėti kokiu nebūtų būdu. Tas 
suteiks mums, Tėvams Ma
rijonams ir mūsų bendra
darbiams nemažą paskatini
mą ir toliau tęsti tą sunkią 
darbuotę Bažnyčiai ir Tė
vynei.

Taigi, brangiosios ir bran
gieji, tas prisirengimo dar
bas be jūsų nuoširdžios pa
ramos paliks veltui — tuš
čias. Bet, mes pasitikime ju
mis, kad jūs tai savo širdy
je atjausite, ir sekmadienį,

Kviečiame visus
Kviečiame visą lietuvių vi

suomenę atvykti rytoj, lie
pos 26 d., į Tėvų Marijonų 
Bendradarbių išvažiavimą, 
kurs įvyks Marijos Kalne
liuose, prie seminarijos.

Rytoj, 10 valandą ryto 
bus laikomos šv. Mišios se
minarijos koplyčioje mūsų 
Bendradarbių intencija. Pie
tūs ir vakarienė bus galima 
pavalgyti šv. Juozapo name, 
ūkyje.

20-ties metų bėgy Marijos 
Kalneliai išaugo į vieną iš 
lietuvių Amerikoje gražiau
sių įstaigų. Tikimės, kad mū
sų Bendradarbiai atvyks į 
mūsų rengiamą metinį išva
žiavimą pasidžiaugti ir pa
sigerėti daromu progresu.

Lauksime visų —
Kun. J. Mačiulionis, MIC., 
Tėvų Marijonų seminari

jos vyresnysis

liepos 26 d. kuo skaitlin
giausiai suvažiuosite į Ma
rijos Kalnelius ne vien tik 
sustiprinti savo brangią svei 
katą, bet kartu, bendrai su 
mumis pasižmonėti, pasi
linksminti, ir ta pačia pro
ga atliksite gražų labdarin
gą darbą, už ką teatlygina 
Aukščiausias Dievas jums, 
mūsų brangieji ir brangio
sios šimteriopai.

Iki pasimatymo —
Kun. J. Dambrauskas, 
Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Chicagos 
apskr. dvasios vadas.

everybody

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

• ’. c* H| • ' ■ ■

■

Dr. Petras Daužvardis* Lietuvos Konsulas Chicagoje, 
šiandien Lietuvos Respublikos Dienos minėjimo iškilmėse 
pasakys svarbią kalbą.

Kai teks kautis Europos laukuose
Naciai sumažino savo tankų didį.
Jungtinės Tautos ruošiasi dideliems 
žygiams. Naciai bus sudaužyti į šypu- 
lius.

Iš Londono pranešama, 
kad naciai 1942 metais su
mažino tankų didį. Karo ži
novai pastebi, kad kai ame
rikiečių ir anglų jėgoms 
teks susidurti su nacių jėgo
mis Europos laukuose, tai 
priseis kautis nebe su tos 
rūšies tankais, kuriais na
ciai kariavo Lenkijoje ir 
Prancūzijoje, bet mažesniais 
ir greitesniais. Per trejus 
karo metus naciai gerokai 
išmoko ir patobulino ne tik 
tankus, bet ir taip pat savo 
karinę strategiją.

Naciai dabartiniu laiku 
daug dėmesio kreipia į pės
tininkus ir artileriją.

Sakoma, kad naciai tankų 
didį sumažino ne tik strate
giniais sumetimais, bet ir 
dėl stokos medžiagos.

Jungtinių Tautų karo stra 
tegai seka kiekvieną nacių 
karinį žingsnį ir prieš jų 
ginklus ir jų karinę taktiką 
amerikiečiai ir anglai pas
tatys šaunesnius ginklus ir 
dar gudresnę taktiką, kai 
teks kautis Europos laukuo
se.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

u BOND DAY

Važiuojantiems traukiniu į pikniką valandų sąrašas
Važiuojantiems į TT. Ma- Hinsdale, III. Trokelis sutiks jono trokas stovės prie biž-

rijonų Bendradarbių pikni- atvykusius, 
ką traukiniu valandų sąra- Traukiniai vakare grįžta: 
šas-sekantis: 6:15, 6:58, 7:42, 10:05 ir 11

Iš Union stoties išvažiuo- valandomis.
Trokai važiuoja iš sekan

čių kolonijų:

Iš Bridgeport: du trokai 
stovės prie Gudų krautuvės.

nyčios ir išeis lygiai 9:30 v. 
ryto. Norintieji važiuoti tro- 
ku būkite laiku.

Iš Toįvn of Lake trokas 
stovės prie bažnyčios ir pa
liks lygiai 9:45 vai. ryto. 
Norintieji važiuoti, būkite 
laiku.

Prašomi susižinoti visi tie, 
kurie norite važiuoti trokais 
iš kalno ir būti laiku.

Taip pat nuoširdžiai pra-
Iš Cicero: 8:30, 9:45,11:36! Avė. Vienos išvažiuos 9:30 ŠQme bi2nicriau3 Juo2o F. 

ryto; 12:40, 2:19, 4:24 ir j valandą ryto, o kitas po pas-! Bu<jrįko 3241 įr 3409 So. 
5:28 popiet. tatinių šv. Mišių 12:30 val.|Halgted’st j kad gar3lakaibį

Visi traukiniai stoja VVest Iš VVest Side Stasio Fabi- prisiųstų apie 1 vai. popiet. 
J--------  --------- "................... ~ ' ...

ja: 8:20, 9:40, 11:23 ryto; 
12:25, 2:05, 4:10 ir 5:15 po
piet.

Iš Halsted St. (prie 16): 
8:25, 9:45, 11.27 ryto; 12:30, 
2:10, 4:15 ir 5:19 popiet.

Iš VVestern Avenue: 8:29, 
9:49, 11:31 ryto; 12:34, 2:14, 
4:19 ir 5:23 popiet.

Paliks Chicagą lygiai 10 v.
Iš Brighton Park: bus du 

trokai. Stovės prie Navickų 
namo, 4358 So. Washtenaw

$1000.00 U. S. WAR BONAIS
PER

“Draugo” Metinį Labor Day
Pikniką

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

(prie 115-tos tarp Crawford ir Cicero gatvių)

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

Kviečiame visus senus-jaunus
ADMINISTRACIJA .

T evų Marijo n ų Bendradarbių Metinis Išvažiavimas!!
Marijos Kalneliuose - - - Hinsdale, Illinois
DIENOS PROGRAMA:-
Prieš piet bus Iškilmingos Šventos Mišios su 
pamokslu 10-tq valandą. Po pietų bus įvairi 
programa susidedanti iš muzikos, kalbų ir link
smų, pritaikintų žaidimų jauniems ir seniems.

Sekmadienį, Liepos (July) 26-tą d., 1942 m.
Visa plačia lietuvių katalikų visuomenė yra 

kviečiama dalyvaut Tėvų Marijonų Bendradar
bių piknike ir pasigerėti Marijonų Seminarijos 
rūmų ir Marijos Kalnelių gamtos gražumais.

PIKNIKO KOMISIJA.


