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Paskutinieji spaudos pra
nešimai skelbia, jog iki šiol 
rusai vis dar atsisako leisti 
sąjungininkų stebėt o j a m s 
aplankyti fronto linijas da
bartinėse rusų kovose su vo
kiečiais. Todėl esą ir tikroji 
karinė padėtis Rusijos fron
te nėra aiškiai žinoma, bet 
karo sluogsniai įsitikinę, 
kad situacija Rusijoj, r.ors 
ir labai rimta, bet dar nėra 
desperatinė.

Tiesa, “lietuviškieji” ko
munistų karo “strategai” 
galvoja kitaip.

SIBIRO FRONTAS.
Atrodo, jog šiuo metu są

jungininkai, ypač Jungtinės 
Valstybės, labiau susirūpinę 
labai galimu Sibiro frontu. 
Kariniai sluogsniai įsitikinę, 
jog japonai netrukus pradės 
invaziją Sibiran. Taip gal
voti yra dvi priežastys: pir
miausia, palyginamai labai 
mažas japonų aktyvumas 
Pacifike su kiek platesniais 
karo veiksmais Kinijoje, o 
antra japonų įtemptas pasi
ruošimas Mand ž i u r i j o j e 
(Manchukuo), juo labiau, 
kad Sibiro fronte nuo rug
piūčio prasideda sausra.

Jei laukiamoji japonų in
vazija netrukus prasidėtų,

..."UA Wat government oi
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Naciai Išnaikino Jugoslavijos Miestus
Daug ištremta 
Lenkijon, kitur
Italijos stovyklose 
130,000 slavų

LONDONAS, liepos 30 d. 
— Jugoslavijos vyriausybė 
šiandie paskelbė, jog vokie
čių okupuotoj Slovėnijoj iš
naikinta šešiolika miestelių 
ir jų visi gyventojai sušau
dyti už laužymą okupantų 
nuostolių.

Vicepremjeras J. Krek pa
reiškė, jog vyriausybė nega
linti gauti pilnų, apskaičiavi
mų ir pranešti sušaudytųjų 
pilno skaičiaus, bet jis pa
žymėjo, jog “vokiečiai pas
kutiniuoju laiku deportavo 
160,000 slovėnų, kurių tarpe 
daugiausia žymiausių mok
slininkų, mokytojų ir gydy
tojų, į Lenkiją, Serbiją ir 
Kroatiją. Prieš tai sušaudy
ta 1,064 asmenys Mariore ir 
Plede.”

Italų okupuotoje Slovėni
jos dalyje koncentracijos 
stovyklosna sugrūsta 130,- 
000 asmenų ir paskutiniuoju 
laiku sušaudyta 410 įkaitų 
ir sudeginta keturiosdešimt 
du kaimai.

Sudužo didelis

Konvojus Karibų jūroje
r-"'"""
f i:

("bruugiu Acme lelepnotn)
Karibų jūroje U. S. konvojaus vienas lai vų svaido jūron sprogstamąsias vandens gi

lumoje bombas (rodyklė), kai detektorium (instrumentu) susekta, kad apylinkėse esa
ma priešo submarinų. žemai dešinėje yra Įeit. komand. John P. Walsh. Atvaizdo prie
šaky — Chicf Boatsvvain Mate John D. Rogers.

Stalinas įsakė sovietą kariuomenei 
nepasitraukti nė pėdos

Naciai sako atkirtę Stalingrado susi-
z*

siekimą su Kaukazo aliejumi

MASKVA, liepos 30 d. —
Šiandie Stalinas pasiuntė so
vietų kariuomenei Dono fron

Bombardavo ja
poną kruzerį

Gen. MacArthur štabas, 
liepos 30d.— štabo komuni
katas šiandie pareiškė, jog 
sąjungininkų bombane šiai 
taikliai apmėtė bombomis 
japonų destrojerį prie Gona,
Naujojoj Gvinėjoj. Laivas 
paliktas paskendęs dūmuose 
ir skubiai plaukiąs į krantą.

Iki šiol nepaskelbta ar de-
strojeris buvo vienas ar ly-?r didelio įtempimo jog 
dėjo transportinius laivus, v^enas ar kitas miestas ne

turi būti ginamas iki pasku
tinio kraujo lašo.

te dienos įsakymą, kuriuo 
raginama nė pėdos nepasi
traukti, nes kitaip sovietų 
tėvynė būsianti nugalėta.

Tuo tarpu nacių kariniai 
sluogsniai paskelbė, jog už
imta Proletarskaja, 100 my
lių į rytus nuo Rostovo ir 
tuo būdu atkirsta susisieki
mas tarp Stalingrado ir Kau 
kazo aliejaus.
Pavojingas Galvojimas.

Stalinas savo įsakyme pa
reiškė, jog “nėra nieko pavo- 
jingesnio kaip galvojimas, 
kad mūsų kariuomenė gali 
toliau ir toliau trauktis, nes 
mūsų teritorija yra didelė

£“A“S“XXV'“P»rii"i! ««*

pradėtų nuolatinai bombar-i MINNEAPOLIS, liepos 30 
duoti Japoniją ir tuo pačiu d.—Northwest Airlines ope

ruojamas Amerikos kariuo
menei didelis transportinis 
orlaivis sudužo bekildamas 
Wold-Chamberlain aerodro- 

} me.
Manoma, jog su orlaiviu 

žuvo bent 11 asmenų, kurie 
visi buvę Northwest Air
lines tarnautojai.

laiku galima laukti, kad ne
trukus būtų atidarytas an
trasis frontas Europos va
karuose.

EGIPTO DYKUMUOSE. 
Rommelio legionams neti

kėtai pralaužus britų linijas 
Libijoje ir staiga atsidūrus 
Egipte buvo plačiai paskly- 
dę planai apie Prancūzijos 
laivų evakuavimą iš Alek-

Australijos regi j one japo
nų žygiai irgi apsiribojo tik 

sandrijos, nes bijotasi, kad mažesnio masto veiksmais 
ašies kariuomenė gali pa- Naujojoj Gvinėjoj ir kart-
siekti Suezą. Tačiau britams 
sulaikius ašies antplūdį prie

kartinėmis aviacijos atako
mis. Tačiau negalima saky-

Britą atakos 
Saarbruckene

LONDONAS, liepos 30 d. 
—Pereitą naktį britų aviaci
ja sukoncentravo smarkias 
atakas ant vokiečių indus
trijos centro Saarbrueckeno.
. Britų aviacijos ministeri
jos pranešimas sako, jog iš 
atakos negrįžo devyni bom
banešiai iš ko galima spėti, 
kad atakoje dalyvavo apie 
200 orlaivių.

Ministerijos praneši mas 
pažymi, jog iš pirmųjų pra
nešimų esą aišku, kad pada
rytieji nuostoliai yra milži
niški.

Tuo pačiu laiku vokiečių 
aviacija antru kartu į tris 
naktis atakavo britų indus
trijos centrą Birminghamą. 
Atakose pašauta septyni vo
kiečių orlaiviai.

Šį popietį britų orlaiviai 
atakavo šiaurinės Prancūzi
jos pajūrio zoną.

Admirolas išsigando
HOLLYWOODAS, liepos 

30d.—Leit. William Chris- 
tie, kurio dvi bombos pa
taikė į ja,]A>nų kruzerį 
Nogami pareiškė, jogMid 
way kovoje japonų admi
rolas išsigandęs šaukėsi 
pagalbos.

Leit. Christie grįžtant užnugaryje. 
iš kovos orlaivio radio pa-

Ašis atakavo 
bazes Egipte

KAIRO, liepos 30d.—Ne
didelės ašies aviacijos pajė
gos anksti šį rytą bombar
davo britų-amerikiečių aero
dromus EI Alamein fronto

E1 Alameino buvo reiškiama ti, kad japonų jėgos išsisė-
vilties, kad britams gali pa-1 mę ir tik laukiama patogaus
vykti ašies pajėgas atmušti momento juos pribaigti.
į pirmąsias pozicijas. Nepa-' *
sitvirtino nė vienas, nė an- BENDROJI SITUACIJA.I •tras. ’ Bendrai, šiuo momentu

Reikia manyti, kad šiuo 
metu vyksta pasiruošimai 
abiejose pusėse ir netrukus 
bus galima lauktis sprendžia 
mųjų kovų, kurių išvadas 
šiandie sunku spėti.

•
PACIFIKAS.

Po nepavykusių kovų prie 
Midway japonų laivynas jau 
nebando naujų žygių. Tiesa, 
japonų kariuomenės daliniai 
išlaipinti mažose Aleutų sa
lose. Tačiau iki šiol tai te
bėra tik bandomieji japonų 
žygiai atkirsti Amerikos avi 
acijos pajėgas nuo galimų 
atakų Japoni jon.

sąjungininkų karo situacija, 
nors ir pavojingai rimta 
įvairiuose frontuose su įvai
riausiomis galimybėmis pra-

gavo japonų radio pareiš
kimą, kuriuo admirolas 
skelbė:

“Tai admirolas (vardas 
išleistas). Mus bombarda
vo. Prašome tuojau pri- 
siųšti japonų laivą ir ma
ne išgelbėti. Mes skęsime. 
Prašome skubėti. Aš bi
jau, kad daugiau Ameri
kos orlaivių atvyks. Pra
šau, kas nors atvykite ir 
išgelbėkite mane. Aš įsa-

Numesta bombų Kairo 
mieste. Taip pat paskelbta 
priešo orlaivių pavojus Sue- 
zo kanalo zonoje ir kitose 
vietose.

Tuo tarpu britų bombane
šiai bombardavo ašies pozi
cijas dešiniajam EI Alamein 
fronto sparne, kai tuo pačiu 
laiku centrines pozicijas ap
šaudė britų artilerija.

Virš Maltos britų orlai
viai pašovė du ašies orlai-

gabenančius daugiau japonų 
kariuomenės Naujojon Gvi- 
nėjon.
Bombardavo Bazes.

Pereitą naktį sąjunginin
kų bombanešiai smarkiai 
bombardavo Gona, kai tuo 
pačiu laiku sąjungininkų sar 
gybos susirėmimai su japo
nų pirmaisiais daliniais Nau 
jojoj Gvinėjoj tebevyksta.

Japonai pravedė tris silp
nas aviacijos atakas ant 
Port Moresby ir dvi nedide
les orlaivių grupes pasinutė 
ant Darwino. Komunikatas 
pareiškė, jog nėra gyvybės 
aukų ar nuostolių abiejose 
vietose.

Spee jūrininkai aptar
nauja submarinus

“Netekimas kiekvieno mū 
sų teritorijos šmotelio silp
nina mūsų pajėgumą ir gali
mumus ...

“Nei žingsnio atgal.”
Pasipriešinimas Stiprėja.

Pranešimai iš kovų fron
to duoda suprasti, jog rusų 
pasipriešinimas kaskart sti
prėja.

šiaurės fronte vokiečiai 
pasiuntę suomių brigadą iš 
penkių batalijonų, kad pa
laikytų priešo tankų atakas, 
žygis nepavyko ir suomiai 
pasitraukė palikdami 200 
savo žuvusių karių.

kau jums tuojau atvykti. vius *r ,aaies bombanešių 
atakos ant šios tvirtovės ne
pavyko.

(Romos radio paskelbė,

Tai admirolas....... ”
Ir tik iš admirolo pa

galbos šauksmo amerikie
čiai sužinojo pataikę į vy
riausi japonų flotiles lai
vą.Ašies-japong tiesio

ginis susisiekimas
kairo, liepos 30d.—Pati- Cripps neskelbia

kimi britų sluogsniai šiandie 
pareiškė, jog ašies pajėgos 
sudariusios tiesioginį avia
cijos susisiekimą su Japoni
ja.

Jie pareiškė, jog italų or

fronto plang

ia imėti ne tik paskyras mū-1 lai viai reguliariai palaiko
sius, bet ir visą karą, atrodo 
šiek tiek pagerėjusi.

susisiekimą tarp italų teri
torijos—gal būt Libijos ba-

LONDONAS, liepos 30 d 
—žemesniuosiuose parlamen 
to rūmuose Sir Stafford 
Cripps pareiškė, jog planai 
apie antrąjį frontą negali 
būti viešai skelbiami.

Tuo pačiu laiku Sir Staf-
Pradžioje sąjungininkai zių — ir japonų okupuotos ford jog Anglijos

visur buvo priversti tik gin
tis ir trauktis. Pagaliau šiuo 
metu įstengta frontai stabi
lizuoti, išskyrus Rusiją, ir 
galima pradėti galvoti apie 
pasiruošimus ofensyvai. Va
dinas, palengva pereinama 
iš gynimosi į ofensyvą. Ta
čiau tai dar nėra laimėjimas 
ir juo labiau ne karo galas.

teritorijos, gal būt Sumat
ros.

LONDONAS, liepos 30 d. 
— Laikraštis Daily Teleg- 
raph pasisakė už amerikie
čio generolo paskyrimą va
dovauti sąjungininkams Eu
ropoje.

vyriausybė planuojanti an 
trąjį frontą, bet apie planus 
negalinti pranešti net slap
toje rūmų sesijoje.

WASHINGTON, liepos 30 
d.—Aiuo metu Amerikos ka
riuomenės yra 33 valstybė
se.

jog karo veiksmai Egipto 
fronte buvo apriboti tik sar
gybos susirėmimais i rarti- 
lerijos apsišaudymais).

Lietuvos miškuose 
ieško ginklų

LISABONA.—Per Kauno 
radiją buvo pranešta, kad 
Lietuvos miškuose, išdžiū
vusiose pelkėse ir kitose 
nuošalesnėse vietose esą ieš
komi paslėpti ginklai.

Šiaip Lietuvos radijų sto
čių programose žinių apie 
Lietuvos gyvenimą beveik 
visiškai nebeduodama. Pro
grama susideda daugiausia 
iš koncertų, dainų arba vo
kiškų pranešimų.

Tris kartus per dieną vo
kiečių propagandinius pra
nešimus kažkas perskaito lie 
tuviškai iš Vyslos (Weich- 
sel) radijo stoties.

Tuo tarpu Voronežo fron
te rusai atsiėmė vieną apgy
ventą vietą ir keliose vieto- 

WASHINGTON, liepos 30 se pasistūmėjo pirmyn, 
d. — Manoma, jog vokiečių
jūrininkai, kurie išsigelbėjo 
iš jų pačių padegto kovos 
laivo Admiral Graf Spee 
šiuo metu aptarnauja nacių 
submarinus, veikiančius A- 
merikos pakraščiuose.

Tikima, jog jie paimti kur 
nors pietų Amerikos pakraš
čiuose. Beveik 200 Graf Spee 
įgulos narių pabėgo iš Ar
gentinos internavimo stovy-

Arkivyskupas Reinys 
iaa pasveiko

LISABONA.—Gauta žinių 
kad arkivyskupas M. Reinys 
per Vilniaus bombardavimą 
iš rusų lėktuvų sužeistas 
nesunkiai. Išbuvęs ligoninė
je dvi savaites, arkivysku
pas jau pasveiko ir dabar

klų. Ne visiems pavykę pa-, gyvena Vilniuje
siekti submarinus. Kai ku
rie tebesą kur nors Argen
tinoje.

Naciai perėmė 
Viešbučius sužeistiems

NEW YORKAS, liepos 30 
d.—Pranešama, jog šiandie 
vokiečiai pirmą kartą už
draudė atostogautojams vyk 
ti į vasarviečių miestelius 
prie Constancos ežero ir di
džiuosius apylinkės viešbu
čius pripildą sužeistaisiais 
iš rytų fronto.

Kiti Lietuvos vyskupai, jų 
tarpe vyskupas T. Matulio
nis, nuo bolševikų persekio
jimų tiesioginiai nėra nuken 
tėję. Jie visi yra savo vie
tose. Tik paskutinėmis ži
niomis Kauno ligoninėje mi
rė Kaišiadorių vyskupas J. 
Kukta.

Kun. M. Krupavičius gy
venę Suvalkų Kalvarijoje, 
Marijampolės apskr.

LISABONA. — Vilnį u j e 
griaunama 50 namų, nuken
tėjusių nuo karo veiksmų.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvos Vyčiu 30-jo
seimo programa

So. Boston, Mass. — Lie
tuvos Vyčių seimas jau čia 
pat. So. Bostono 17 Algirdo 
kuopa, kuri ruošia šį 30-jį 
seimą, šiuo metu pačiame 
darbo įkarštyje. Atskiri dar
bo komitetai įsigilinę į sa
vo uždavinius, kad juos ge
riausiai atlikus. Darbas di
delis ir sunkus, bet south-

Alicijii Opanasets, Regina 
Glineckytė, Ona Čaplikaitė, 
Adelė Galvanauakaitė, Pat- 
ricia Žibutytė ir Alena Gri- 
galiūnaitė.

Bankieto komisija —
(Trečiadienio vak., rugp. 

12 d. Municipal svetainėje): 
Anelė Marksaitė, pirm.; Ste
ponas Kontautas, Ona Raz- 
vadauskaitė, Marijona Maso- 
nytė, Jonas Petkus, Juozas 
Savickas, Juzefina Masony- 
tė, Marijona Matūzaitė irbostoniečiai vyčiai energijos 

turi pakankamai. Ją proga Į Ona Petrušytė 
išnaudoti dabar.

Pagal atskirų komitetų 
raportus, galima spręsti, kad 
šis sukaktuvinis seimas bū
siąs vienas iškilmingiausių. 
Tad, turintieji progą, pisi- 
stengkite dalyvauti visur su 
vyčiais šio seimo metu.

Žemiau dedame seimo ren
gimo komitetus, kaip seka:

Seimo rengimo komiteto 
valdyba —

Pirmininkas — adv. An
tanas J. Young, vice pirmi
ninkai — Long'nas Švelnis 
ir F. Grendelytė, raštinin
kai — P. Kupraitis ir R. 
Glineckytė, iždininkai — Al. 
Kleponis ir P. Žibutytė. 

Registracijos komisija —
Fel. Grendelytė, pirm.; A- 

nelė Marksaitė, Ona Razva- 
dauskaitė, Kaz. Gaputis, St. 
Kontautas ir L. Vareikaitė.
Nakvynės kambarių

*
aprūpinimo komisija — , j

Palmyra Antanelytė, pir
mininkė ; Viktoras Bukaus
kas, Aldona Yakavonytė, Ju
lijona Nevronytė, Anelė Pe
čiulytė, Adomas Barauskas 
ir Leonora Glineckytė.
Susipažinimo vakaro 
komisija —

(Pirmadienio vak., rugp. 
10 d.): Pnanciška Petreiky- 
tfc ir Leonora Glineckytė, 
pirmininkės; Juzefina Gri- 
maitė, Juozas Brazauskas, 
Julijona Trinkiūtė ir Kaz. 
Stukas.

Išvažiavimo komisija —

Šokių komisija —
(Ketvirtadienio vak., rugp. 

13 d. Kenmore viešbutyj): 
Steponas Kontautas, pirm.; 
Povilas Gailiūna3, Kaz. Ga
putis, Ona Gaputytė, Palmy
ra Antanelytė, Ona Marcin- 
kiūtė, Juozas Brazauskas, 
Lucy Markunaitė, Aldona 
Yakavonytė, Viktoras B.Ur 
kauskas ir Steponas Šmitas.

Pietų aprūpinimo
komisija —

(Antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį): Pranas Raz- 
vadauskas, Viktoras Ančiru- 
kaitis, Jonas Petkus, Regi
na Glineckytė, F. Grendely
tė, Alena Lydon ir Emilija 
Shlažytė.

Kvietimo ir programos 
komisija —

Longinas švelnis, pirm.; 
Petras Durnas, Pranas Raz- 
vadauskas, Felicija Grende
lytė, adv. Jonas Grigalus, 
Antanas Ančiukaitis, Petras 
Kupraitis ir Jonas Petraus
kas.

Publikacijos komisija —
Kun. K. Jenku3, adv. An

tanas Young, Jonė Lengvi
niūtė, Petras Kupraitis, A- 
domas Barauskas, Steponas 
Mickevičius, ir Benjaminas 
Juškevičius.

Fotografijos komisija —
Kaz. Stukas.

VESTUVIŲ SUKNELE

l LUftuMod Atmc letcpuuvv*

Taip bus apsitaisiusi Mrs. Louise Maly, kuri susituoks 
su Harry Hopkins Baltuose Rūmuose, Washingtone.

TARP GRAND RAPIDS LIETUVIU
Nuoširdi padėka

Kun. Ant. Mažuknai, MIC. 
už jo taip didelę darbuotę 
šv. Onos novenos pamaldas 
vedant.

Kun. Ant. Mažukna turi
ningais, iškalbingais pamoks

I Cumberland, Pa., kariuo- 
; menėn ėmimo stotyje yraDetroit, Miih.
\ pastatytas didelis veidrodis, 

rikfllkaS . kurio viršui parašyta šitaip:
Šv. Jurgio Parapijos Rė-I “Ycu are now looking at the 

mėjų Moterų Klūbas rengia
pikniką rugp. 2 d. Birutės 
darže. Amerikos civiliam kare,

Moterų klūbas visuomet i garsiam Gettysburg mūšy, 
vaišina atsilankusius ska-' žuvo tiktai viena moteris — 
niais valgiais ir gėrimais. Ir Jennie Wade. Ji kepė karei- 
šį sykį pasirengęs visus gra-i viams duoną ir pr.ešo kulka, 
žiai priimti.

finest soldier in the world”.

INSURE YOUR HOME
AGAINST HITIER/

Piknike bus laimėjimas. 
Grieš visų žinomas Bukan- 

! tų orkestras.
Klūbas visus nuoširdž’ai 

kviečia dalyvauti. Visas pel
nas skiriamas parapijai.

pataikius į virtuvę, ją per
vėrė.

Lietuvių rašomosios kal
bos tėvas yra Jablonskis, 
kuris žinomas dar ir Kriau- 
šaičio slapyvardžiu.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVISAr žinai, kad -

Vilniaus priemiestis vardu 
Snipiškis gavo vardą nuo 
turtingo vilniečio Šnipo, ku- Į
riam už nuopelnus buvo tą 2Q metų praktikavimas
vietą dovanojęs Vytautas. Jūsų garantavimas

Sakom,a, kad Smpiskyje bu- £alengvina akių įtempimų, kuri.
VO gimusi Rusijos carienė esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
T_ . . T „ , tvjx' • svaigimo, akių aptemimo, nervuo-Katanna I, Petro Didžiojo tumo skaudamą akių karštį, atiui- 
žmona so trumparegystę ir toliregystę.

Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

, romas su elektra parodančia ma- giesme į žjausįas klaidas. Specialė atyda at-
“Pulkim ant kelių”, seniau : kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos.
giedama visose lietuvių baž- valandos: nuo įo ryto iki 8 v. 
nyčiose prieš šv. Mišias (da- Į ag7l°° Ne-

I bar daugely Amerikos lietu- i Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
i . , v , . mos be akinių. Kainos pigiaa kaipj vių bažnyčiose jau nebegie- pirma.

Visiems žinoma

reigas. Jis yra uolus “Drau
go” bendradarbis. Čia šv. 
Onos noveną užbaigęs jis iš
vyko į Milwaukee. Wis., lie
tuviams* klebonauti.

Ačiū tau, brangus kunigė
li, už tavo didį nuoširdumą, 
UŽ gražius žodžius. Temyli 
ir telaimini ttve Dievas.

dama) pirmą syk buvo iš
spausdinta 1814 metais kny
gutėje : “Giesmies swietisz-, 
kas ir szwintas, sudietas per 
kunigą Untana Drazdaws- 
ka”.

<712 South Ashland Av.
PImm TAROS 1373

lais, sąvado švelnumu bei^)es , 3te *imžs tav0 
tikru šventumu pilnai pri- 

į lygsta mūsų seniūnams ži-
nomiems Marijampolės Ma
rijonams. A. a. kun. J. Na
vickas, Marijonų pastaras 
velionis provincijolas, visą 
save aukojo Tautai ir Baž
nyčiai. Sunkus darbas jį 
anksti į kapus nuvarė. Ana
pus grabo gyvendamas jis 
džiaugiasi savo darbo vai
siais. Jo išmokslinti auklė
tiniai stropiai varo pirmyn 
velionio taurų darbą. Pavyz-

Kaip protas, taip ir paty- džiui, kun. Antanas Mažuk- 
rimas neleidžia mums tikę- na, čia gimęs, tobulai gi lie
tis, kad tautos dora bujotų tuviškai kalba. Nors dar jau

nutis, daug Tautai ir Baž
nyčiai nuveikė. Sėkmingai ė-

mokimais savo gyvenimą to
bulinti. Kad tą lengviaus pa
siekus skaitysime “Laivą” 
ir “Draugą”. Jie parodo kur 
klaida ir kur tiesa. Juos skai 
lydami vengsime klaidos, c 
laikysimės tiesos. N. N.

Tie myli ir gerbia save. 
motiną, kurie supranta bent j 
pusę jos meilės.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS !

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

gali suteikti.
35 METAI PATYRUIO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visų akių Įtempimų. . .

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

oeroM ETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
relefonaa: OANAL 0523, Gblcngc 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:ne n. m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

(Antradienio vak., rugp. ten, kur tikybiniai principai 
11 d.): Joana Lengviniūtė, atmetami. (Geo. Washing- 
pirm.; Marijona Masonytė,! ton). jo “Laivo” redaktoriaus pa-

Ofiso teL VIRginla 0036 
Residencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

“THAT LITTLE CAME”i»<«r~»,c-io..c^».T.-By B. Link

v/OTS EA-nM'
|“4hb'(,we all Got 

'-(oO BEAT. 
Hodn. Three 
PNES AfiENT

Nooi MOLCi OM 
THEaę. Hd-G OM’. 
OlAiT A ČAINUTE.- 
let M e take 
AMOTHEft. LOOK

Gimme Those 
CARbS,^

C'MoNr------
UJHiSTLE'S 

GOIN' *To TSlovu, 
C'MON"

TttO you 6VER (N 
Vooa biFE r>isco>/ep. A *

yes- no

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Raa. TeL GROvehiU 061?
Office teL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia atnitarne.
2423 YVest Marųuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
0FI80 VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomia pagal autartį.

Office teL YARda 4787 
Namų taL PROapeet 1930

TeL YARda 8921.
Ree.: KENvrood 6107.

DR. A. J: BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 8 

Ofiso vaL: auo 1-3; nuo 6:30-8.00 
756 Wwf 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
išmintį, negu auksą.

Kas bus ištvermingas iki 
galui, taa bus išgelbėtas.

(Mat 10, 222.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. YVestern 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.

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 YVest 66th Place 
ToL REPubllc 7868

Tai. CANal 0257
Rea. tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

• iki 0 vėl. vakare.

Tel.: HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOBl

Kaadlen auo 9:00 vai. ryto IU 9:90 
vai. vak-: trečiadieniais nuo

■kJL Urte Ikl Uill eab

3^WAR SAVINOS BONDS & STAMPS

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ui 
prieinamą kainą,

IOS F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO 

PASAUKITE: 
varos snss

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

zo met,

LIETUVIAI DAKTARAI
Dl. 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. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 YVest Cermak Road 
Ofiao teL OANal 2345 

Ofiso vaL: 2—4 ir 7—9 
Seredoj pagal sutartį.

Rea.: 7004 Se. Pairfleid Avenne 
Bes. UL: HEMlock SlfiO

Tei. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

6757 So. YVestern Avė. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas CAN&l 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDO8: 2-4 ir 7-9 

* ir pagal sutartį.
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Rea. telefonas SEEley 0434.

TsL Cicero 1494

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakari
ir pagal sutartį.

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tai Cicero 1484

Bez. Tel. LAFayetto 0094 
Ofiso Tel. LAFYETTE 3210

Eiucrgcncy KEDZIE 2868

Dr. Emily V. Krukas
GYDYTOJA IB CHIBURGAS 

4146 Archer Avenue
VAL.: Pirm., Ketvir., Penk. 2 ligi 
4, ir 6—8:30 vak. Antrad. ir šešt. 
10 iki 2:30 P. M.
Treč. įr Sekm. pagal suaitarįmą.

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO 

744 YVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4 ir 6:30-8:3G 

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenoija:
2155 YVest.Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vaL vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. YVestern Avė.

TeL OANal 7171 
Nuo 8 vaL ryto Iki S vaL kasdien

Ofiso TeL ........... VIRginla 1886

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 IR CHIRURGAB

4729 So. Ashland Avė.
,(2-troe labos)

TeL MIDvaj 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki i 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 vai. vak.

Sekmad. nno 10 iki 12 vaL ryto.

OR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS
Nno 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomia nao 10 iki 12 vaL dieną,

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2560 YVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal antartį.
Ofiso telefonai PROspeet 6737 
Namą telefonas VTRginia 8421

KEJ1K1IE “DRAUGI



PenKtaaienls, liepos 31, 1942 DIKOBII

SPAUDOS APŽVALGA
(Nr. 9 - Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y., 1942 m. lienos 20)
IU. KNYGŲ APŽVALGA
“Europe in Revolt”

Neseniai išėjo iš spaudos 
Rene Kraus knyga “Europe 
in Revolt”. Autorius kadai
se yra buvęs Austrijos Pa
siuntinybės Vašingtone val
dininkas ir jau parašęs ke
letą knygų. Rašydamas apie 
Pabaltės valstybes jis sako:

“Apgailėtinas faktas, kad 
Pabaltės valstybėms netei
kiama pakankamo dėmesio 
Vakarų pasaulyje, kurio tos 
valstybės sudaro vertingą 
dalį. Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos likimas yra pavoju
je būti nepastebėtas, nors 
tai yna tikrai tragiškas liki
mas. Kaipo mažų tautų liki
mo bandymas, tai siekia to
liau negu apribota geogra
finė tų valstybių padėtis”.

Autorius toliau suglaustai 
atpasakoja Lietuvos gyven
tojų sunkią įvairiais atžvil
giais būklę vokiečių okupa
cijoje ir nacių veiklą. Jis 
sumini ir lietuvių pastangas 
atgauti nepriklausomybę pe
reitų metų birželio mėnesį.

Tačiau, kiek tai liečia lietu
vių psichologiją pirmųjų o- 
kupantų. Sovietų atžvilgiu, 
autorius jos teisingai neat
vaizdavo.

Knygoje suminėtas ir Lie
tuves Pasiuntinio pareiški
mas, kuriame Atlanto Čar- 
teris skaitomas Lietuvos vai 
stybės atstatymo laidas.

Rusijai papildomos 
teritorijos nereikia...

Vera Micheles Dean kny- 
igoje “Russia at War”, iš
leistoje 1942 m. pusi. 63 ra
šo: “Nors Rusijai papildo- 

j mos teritorijos nereikia, ji 
nesusvyravo okupuoti kitas 

I šalis tuo pagrindu, kad jai 
reikalinga esą sustiprinti sa- 

I vo saugumą. Dėl tos prie- 
' žasties Rusija p3ėmė Rytų 
Lenkiją, Estiją, Latviją, Lie- 

I tuvą ir pradėjo karą su Suo
mija... Bet tai nepadarė len
kams, estams, latviams, lie
tuviams, suomiams Rusijos 
viešpatavimą labiau priimti
nu.

Ir jeigu Rusijos argumen-

tas apie saugumą užimant 
kitų tautų teritorijas būtų 
priimtas, tada sunku būtų 
atmesti Vokietijos pretenzi
ją, kad okupuojant Lenkiją 
ji tesi vadavo savęs apgyni
mu, arba Japonijos pareiš
kimą, kad jai reikalinga bu
vę užimti Thailandą ir už
pulti Filipinus, kad prasi
veržti per ABCD galybių 
“apsupimą” (encirclement), 
kurio ji jautėsi esanti gra
soma.”
Prisimena lietuvius, 
keliavusius ant 
“American Legion”

Florence J. Harriman, bu
vusis Jungt. Amer. Valsty
bių ministras Norvegijai, pa 
rašė knygą “Mission to the 
North”, kurioje mini ir lie
tuvius.

Aprašydama kelionę iš 
Petsamo į Ameriką 1940 m. 
vasarą laivu “American Le
gion”, kuriuo grįžo ir dau
gelis lietuvių, Amerikos pi
liečių, ji tarp kitko rašo:

“Kas visada paliks mūsų 
atmintyje, tai vakarai, kai 
lietuviai tautiškuose rūbuo
se, šviežiais jaunais balsais 
užtraukdavo ir perduodavo 
mums savo tautos dainas”. 
Autorė toliau mini, kad Lie
tuvos liaudies dainos padė
jusios užmiršti kelionės ne
patogumus ir baimę.

Knygos apie Čiurlionį 
recenzija

Paskutinėj Slavonic Year- 
Book laidoje tilpo recenzija 
1938 metais Kaune vokiečių 
kalboje išleistos knygos a- 
pie Čiurlionį. Knyga vadi
nasi: “M. R. Čiurlionis. Der 
litauische Maler and Musi- 
ker”, kurios autorium yra 
Vorobiov.

Recenzijoje sakoma: “ši 
mažoji knygutė yra pirmas 
ir labai pagirtinas bandy
mas supažindinti Vakarų 
Europą su dideliai origina
liu ir žymiu Lietuvos daili
ninku.” Pateikiama trumpa 
Čiurlionies biografija, pažy
mint, kad Čiurlionis turėjęs 
didelę reputaciją priešrevo
liucinėje Rusijoje. Jis daly
vavęs savo pirmaisiais kūri
niais “Mir Iskustva” paro
doje. Recenzijoje prisimena
ma, kad 1914 metais geriau
siame Rusijos meno žurnale 
tilpo žymaus rusų simbolis
tinės mokyklos poeto Iva
novo straipsnis “Čiurlionis 
ir meno sintezės problema”.

Apie Čiurlionies techniką 
esą rašęs Čudovskis tame 
pačiame žurnale. Čiurlionis 
tapyboje esą vis daugiau pri
lyginamas Skriabinui muzi
koje. Čiurlionis, kaip muzi
kas ir dailininkas, siekiąs 
tuo pačiu metu dviejų meno

šakų sintezės, jis piešęs pa
veikslus sonatomis.

Vorobiov iškeliąs origina- 
linj Čiurlionies genijų. Čiur
lionis esą sėmęs įkvėpimo iš 
vidujinio mistinio prityrimo 
ir tautinės poetinės tradici
jos.

Renenzentas rašo: ar kas 
myli ar nemyli Čiurlionį, jis 
vertas būti žinomu už savo 
šalies ribų arba Rusijos, ku
ri pirmoji jį įvertino. Ypa
tingai jis gal vertas būti 
žinomu Anglijoje, nes kai 
kurias jo mistines koncep
cijas primena W i 11 i a m 
Bleake”. Recenziją rašė Gy 
Struve.

ARE YOO
puttingTenPer (ent of 
your Income into U.S. 
War londt tStomps ?<

U. S. Trtatury 1

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

3 Metų Mirties 
Sukaktuvės

L'II A.
ANTANAS F. 

AMBROSE

A. t A.

CLASSIFIED ADS
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP VVANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street

Tel.: RANdoloh U4KM-9489
HELP VVANTED — VYRAI

DIE MAKEltS
>1.40 j valandą, su užtenkamai “over
time.” Turi būt lst class.

UNITED SPECIALTIES CO. , 
9705 Cottagc Grove.

TOOL & DIE MAKERS 
Atsišaukite sekančiai — 

RENTSCHER TOOL *• MACHINE 
VVORKS, 2752 Elston Ave.

UO _ VAIKINU — SO 
Reikia 18 metų vaikinų fabriko dar
bui. Kreinkitės j samdytojo ofisą: 
405 W. CERMAK RD., 8 vai. ryte 
ir atsineškite gimimo metrikus. 
REIKIĄ MUMS TOOL AND DIE

MAKERS
ir gerai prityrusių LATHE HANDS. 
ne tik dienos bet Ir nakties valan
doms. Kreipkitės j —
RADIANT TOOL AND DIE CO.

5761 W. Grand Avenue

Tool and Die Makers 
Lathe Hands

Universal Grinder Hands
Turi būti pirmos rūšies. Geriausios 
Algos, su overtime. šiokiomis die
nomis kreipkitės nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vak ; sekmadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 3 vai. popiet.

EDWARD KATZINGER CO.
1919 No. Cicero Avenue

GERŲ VYRŲ 
Redkla pirmos rūšies lathe Hands 
darbininkų dienų darbui; reikia Ir 
mašinų taisytojų. Kreipkitės j —

MID CITY ENGINEER1NG CO.
715 VVest I.akc Street

PRITYRUSIŲ VYRŲ 
Reikia prityrusių vyrų dirbti prie 
screw machine tr prie turret lathes. 
Turi žinoti įrankių padarymą ir 
8et-up. —
CAPITOL HARDVVARE MFG., CO. 

865 No. Sanganvon Street

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Trijų Metų Mirties Sukaktis

X

HELP VVANTED — MOTERYS

PAIEŠKOMOS MERGINOS. Reikia 
merginų, bet ne būtinai prityrusių, 
prie jieginią (power) mašinų. Kreip
kitės prie: J. G. KIRSCHNER (X)., 
1812 Milwiiukeu Avenue.

Reikia senyvos moteriškės valyti o- 
fisą naktimis pe>r 2 ar 3 \a'anilas kas 
naktj: gera alga. Kreipkitėn Į —

2751 NO. CLYBOURN AVENUE

SINGLE NEEDI.E OPERATORS 
Reikia merginų su prityrimu prie 
house-eoats, sportą w» ar. Geriau
sia alga mokama.
H. RYMAN CO., 230 S. Franklln

i PARDAVIMUI

PARSIDUODA TAVERNAS
Parsiduoda geroj apylinkėje, Cice
roje, 9 metai toje pačioje vietoje. 
Prlcnama Kaina, šaukite —

CICERO 704(1

PARSIDUODA KRAUTUVE 
Skubiu! ir pigiai parsiduoda Confec- 
tionary—Ilry.Goods Store. Dėl toli
mesnių informacijų, šaukite —

VIRGINIA 9577

★ ★

WAR BONDS★ ★

Jau sukako treji matai, kai negailestinga mirtia atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą — Antaną.

Netekome savo mylimo Rugpiūčio 1 d., 1939 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą šeštadienį, Rug
piūčio 1 d., 1942 m , o antras gedulingas Sv. Mišias Trečia
dienį, Rugpiūčio 5 d., 1942 m., Gimimo Panelės švenčiausios 
parap. bažnyčioje, 7:30 valanda ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasi
melsti už a a. Antano sielą.

Nuliūdę lieka:' Žmona Bronislava, Duktė Genovaitė ir jos 
Vyras Ernest Statkus, Duktė Bronislava, Sūnus Raymundas.

JONAS JACOBOWSKI 
Gyv.: 10721 S. Forrest Ave.

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

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr. Ir parap., Juod
aodžių kaimo. Amerikoje išgy
veno 3 8 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Pauliną. (po tėvais 
Našlenaitė); 3 sūnus — Dr. 
Antaną Jacobs ir marčią Ele
anor ir anūką Celeste, Adol
fą ir marčią Edną, Pvt. Petrą, 
U. S. kariuomenėje. San An- 
tonlo, Tezas; 2 dukteres — 
Bemice ir Stefaniją Sweeney 
ir anūką Joną; sesers vaikus 
— Konstanciją Gertas Ir Ka
zimierą Jurčas ir jų šeimas; ir 
daug kitų giminių, pažįstamų.

Kūnas pašarvotas De Youngs 
koplyčioje. 10834 S. Michigan 
Ave. Laidotuvės jvyks šeštad., 
rugpiūčio 1 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtai j Visų 
šventų parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnai, 
Dukterys, Marčios, Anūkai, Se
sers Vaikai Ir Giminė*.

laidotuvių direkt. Lachawlcz 
ir Sūnai. tel. CANai 2515.

JULIJONAS RIMDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu liep. 30 d., 1939 m., sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimęs Ruckų kaime, Žaga
rės parap. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me nuliūdime moterį Barbo
rą, po tėvais šimkytė, 4 sū
nus, Julijoną, Antaną, Ray
mond ir Arthur; dukterį Do
lores; brolį Joną, 2 pusbro 
liūs, Ripskį ir Rimdžių; švo- 
gerką ir švogerį Petronėlę 
ir Francišką Kucin ir švoge
rį Antaną Šimkų.

Visi a. a. Julijono Rim- 
džiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti sukaktu
vinėse Mišiose rugp. 1 d, 6tą 
vai., ir rugp. 4 d., 8tą vai. 
Šv. Antano par. bažnyčioje.

Nuliūdę: Moteris ir Vaikai.

Navy Cruisers are built in two 
classes, light and heavy, the latter 
displacing about 10,000 tons. Our 
navy has about an eųual number 
of light and heavy Cruisers, the 
10,000 ton Cruiser costing approxl- 
mately >20,000.000. Many Cruisers 
are under construction and many 
more are needed.

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, tvorklng in unl- 
ty, could buy one of these ships for 
the Navy U they put at least tea 
percent of thelr income ln War 
Bonds every pay day.

U. S. Trtanrj Dipartmtnf

(Įsteigta 1889 m.).

PEIER TROOST 
MONUMENT C0.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Si firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anyvvhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignity 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Mnmber of the IJthnanlan (liambrr of (’ommerce.

MODERNI Išvidinė PARODA: 
4535 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA:
5919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

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

REMKITE “DRAUGĄ”

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

4606-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
P. J. RIDIKAS 

8354 South Halsted Ttreet 
Skyrius: 710 West 18th Street 
Visi telefonai: TARda 1419

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street
Tel. TARds 0781-0782

LACHAVVICZ IR SCNAI 
2814 West 2Srd Place 

Tel. CANai 2515 

42-44 Eaat 106th Streel

TeL PULIman 1270

LEONARD F. BUKAUSKAS
10821 Sonth Michigan Avenne

Tel. PULIman 9661

J. LIULEVICIUS
4848 Sonth Callfornla Avenne

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 Lltnanlea Avenne 

Tel. TARda 4908

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS
8819 Lltnanlea Avenne
Tel. TARds 1138-1138
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K. V. trijų Juozapų vadovybėj
Liepos 28 d. Wilkes Barre, Pa., įvyko Kunigų Vieny

bės metinis seimas. Kiek teko girdėti, seimas buvo gau
singas, gyvas ir padarė visą eilę naudingų nutarimų.

Kunigų Vienybė, ačiū jos darbščiai, apsukriai ir su
maniai valdybai, per pastaruosius kelerius metus žy
miai sustiprėjo ir nudirbo daug naudingų ir stambių 
darbų. Gražaus įspūdžio darė jos leidžiami mėnesiniai 
biuleteniai ir pernai išleistasis metraštis. Ji darė pa
reiškimų šio krašto vyriausybei įvairiais Lietuvos rei
kalais ir tai turėjo didelės reikšmės. Ji dėjosi prie iš
laikymo Lietuvos Pasiuntinybės prie Vatikano. Ji at
liko ir daug kitų gerų darbų. Bet ar tik nedidžiausias 
bus jos nuopelnas, atliktas nuo karo nukentėjusių lie
tuvių šelpimo reikalu. Ir pernai ir šiemet ji išsirūpino, 
kad iš Amerikos Vyskupų Šelpimo Komiteto fondų ir 
nuo karo nukentėjusieji lietuviai būtų šelpiami. Ir kaip 
jau gerai yra žinoma, pernai iš to fondo lietuviams pa
siųsta $60,000.00 ir šiemet jau dvidešimts tūkstančių 
dolerių.

Šiame ir kituose reikaluose daug nusipelnė buvusieji 
Kunigų Vienybės centro valdybos nariai — pirm. kun. 
Pr. Juras, sekr. kun. J. Balkūnas, ižd. kun. J. Karalius 
ir taip pat K. V. šelpimo komisijos pirmininkas kun. 
dr. J. Končius ir kiti.

Naujai šių metų seimo išrinktoji K. V. valdyba, ne
abejojame, dideliu rūpestingumu tęs toliau kilniuosius 
K. V. darbus. Jos darbai irgi bus sėkmingi, nes ją su
daro patyrę, garbingi, veiklūs kunigai, mūsų visuome
nės vadai. Kun. Juozas A. Karalius, garsiojo Shenandoah 
lietuvių parapijos klebonas, yra ir uolus, ir nuoširdus, 
ir dųosnus visuomenininkas, lietuvis patriotas. Tokiu 
pat yra ir naujasis iždininkas kun. Juozas Miliauskas, 
Šv. Trejybės par. klebonas, Wilkes Barre, Pa. Nauja, 
bet stipri pajėga K. V. centre, tai kun. dr. Juozas Vaš
kas, MIC., Marianapolio kolegijos rektorius. Jis išrink
tas sekretorium.

Tad, neabejojame, kad šių trijų kunigų Juozapų va
dovybėje Kunigų Vienybė ir toliau darbuosis tokiu pat 
rūpestingumu ir sėkmingumu, kaip ir pastaruosius ke
lerius metus buvo darbuojamasi. Pasisekimo!

II. S. karo apžvalga
Pasiskaičius didžiuosius dienraščius, išrodo, kad vi- 

dėmesis yra nukreiptas tik į Europos karo frontą.
Jungtinių Valstybių laikomi karo frontai pasidaro lyg 
ir antraeiliai. Tad, pravartu yra pažvelgti, kas darosi 
tuose frontuose.

Prieš kiek laiko U. S. karo departamentas paskelbė, 
kad ligšiol šio krašto armija neteko 44,143 karių — 
4,801 mirė, 3,218 sužeista, 36,124 dingo. Be to, 1,022 
kariai esą belaisvėn paimti.

Visuomenė labai palankiai pasitiko žinią, kai Prezi
dentas Rooseveltas pasirinko admirolą William D. Lea- 
hy savo vyriausiu patarėju karo reikaluose. Buvusis 
ambasadorius Romoje William Phillips paskirtas U. 
S. strateginės tarnybos šefu Londone.

Pažymėtina, kad nuo rugpiūčio 1 d. U. S. konsulatai 
nustoja veikę Suomijoj ir suomių konsulatai šiame kraš
te taip pat turėjo visai likviduotis. Dėl ko šis žingsnis 
buvo padaryta, apie tai jau buvo rašyta.

Šiomis dienomis įleista į vandenis keletas naujų des- 
trojerių — naikintuvų ir submarinų. Atlantike aną sa
vaitę nuskandinta vokiečių submarino įgula iš 29 žmo
nių buvo militariškai palaidota Tautinėse Kapinėse, 
Hampton, Va. Jungtinių Valstybių laivynas paskandino 
tris japonų destrojerius Kiška apylinkėj, Aleutian sa
lose. Gen. Lewis H. Brereton paskirtas U. S. lėktuvų 
korpuso komandierium Egipte. U. S. lakūnai sėkmingai 
bombardavo priešą Tobruke ir kitur. Gen. Joseph Stil-
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wello pranešama iš Kinijos, kad Amerikos bombardie- 
riai nuskandino du didelius japonų laivus netoli Kiu- 
kiang, sunaikinta priešo lėktuvų. Japonų jėgos aną die
ną įsiveržė į Būną. Santarvininkų lėktuvai užatakavo 
įsiveržiantį priešo laivyną, nuskandino transportinį lai
vą, pašovė jūrų lėktuvą, padarė stambių nuostolių ja
ponų kariuomenei. Keletas japonų laivų padegta. Tik 
neseniai tepranešta, kad gegužės mėn. Amenkos sub
marinas nuskandino japonų laivą “Taiyo Maru”. Šio
mis dienomis daug U. S. kariuomenės sėkmingai per
vežta Anglijon.

Iš šių kelių davinių galima suprasti, kad U. S. karo 
jėgos sėkmingai laiko užimtas pozicijas karo fronte 
ir tuo pačiu kartu visu smarkumu ruošiasi ofensyvai.

Gražūs jaunimo šūkiai
Tik ką pasirodęs “Vyties” No. 7-tas daug žinių ir 

straipsnių turi apie Lietuvos Vyčių 30-tąjį seimą, ku
ris įvyksta rugpiūčio 11, 12 ir 13 dd., Boston, Mass. 
Šiam seimui priduodama labai daug reikšmės, nes, kaip 
rašo pirmininkas Pranas Razvadauskas, “šis seimas 
gal bus paskutinis iki baigsis karas, todėl turėsime sa
ve gerai apsidrausti tam laikotarpiui”. Reikėsią plačiai 
apkalbėti “Vyties” leidimą, spaustuvės likimą ir visus 
kitus reikalus, kurie yra labai svarbūs organizacijos 
gyvenimui. Jisai pažymi ir tai, kad nors kartas gana 
skaudžiai palietė organizaciją ir paveikė narių nuotai
ką, bet — “vyčio dvasia galinga, todėl turi ir mumyse 
ji gyvuoti. Kaip žinome, tą dvasią Lietuvos jaunimas 
parodė 1918-1920 metais. Tos vyčių dvasios pasekmės 
jūs gerai žinote: drąsiais žygiais iškovota Lietuvos Ne
priklausomybė”.

Istorija, mat, pasikartoja. Ir vėl pasaulis liepsnoja 
karo liepsnose.” Tam sūkuryje yra mums brangiausios 
šalys, Amerika ir Lietuva!” Vyčių pirmininkas, dėl to, 
energingai ragina kiekvienoje kuopoje turėti įsteigtus 
komitetus U. S. karo bonams pardavinėti, prisidėti prie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus veiklos ir dirbti visus 
kitus į laimėjimą vedančius darbus. Pastebi ir tai, kad 
nors “mūsų karių bus daug pašauktų į kariuomenę, bet 
to negana, mes turime ir namuose dirbti — home de
fense. Vieningai dirbdami, iškovosime laisvę Lietuvai, 
visoms pavergtoms tautoms ir apginsime Amerikos 
laisvę ir garbę.”

Visi Vyčių pirmininko iškelti šūkiai yra gražūs. Rei
kia manyti, kad mūsų jaunimo organizacijos seimas, 
darydamas nutarimus, juos tą šūkių dvasia ir pagrįs.

Apie Marianapolį
Marianapolio kolegijos, Thompson, Conn., vadovybė 

išleido 1942-1943 mokslo metams katalogą, kuriame ran
damos visos žinios apie kolegiją ir High School. Tėvai, 
manantieji siųsti savo berniukus į aukštesnę mokyklą, 
pareikalaukite šio katalogo, iš kurio aiškiai pamaty
site, kad šioj lietuviškoj mokslo įstaigoj programa yra 
nustatyta lygiai tokia, pat, kaip ir kitose tos rūšies 
mokyklose. Marianapolio kolegijos programa dar pla
tesnė ir geresnė tuo žvilgsniu, kad čia. dėstoma lietu
vių kalbos dalykai, Lietuvos istorija, literatūra etc. ir, 
be to, auklėjama religiškoj ir tautiškoj dvasioj. Mokyk
la yra valstybės pripažinta.

Kovą laimės Jungtinės Tautos
“Tėvynė” rašo:

“Šie vienoki ar kitoki agresorių pasisekimai lyg ir 
jaudina visuomenę, ir dėl to kyla klausimai: “Kas 
bus?” “Nejaugi agresoriai nušluos suvienytų tautų 
jėgas ir pavergs visą pasaulį?” Tai rimti klausimai. 
Ęet ar ištiesų gal dar šią vasarą karas pasibaigs ir 
ar agresoriai jį laimės ?

Į šiuos klausimus atsakyti sunku, nes karas, tai 
lyg ir kortomis lošimas: kas turi “geresnę ranką”, 
tas gali laimėti ir laimi. Todėl, galvojant apie karo 
pasėkas, prisieina pažiūrėti į tą “geresnę ranką”. 
Pasižiūrėjus, išrodo, kad šiuo tarpu gal kiek geresnė 
ranka agresorių pusėje: agresoriai geriau buvo prisi
rengę išanksto ir todėl jiems šiuo tarpu sekasi. Bet 
pasižiūrėjus į kitą pusę — į suvienytų tautų jėgas, 
kokias jos gali išstatyti pilnumoje — išrodo, kad ge
resnė ranka yra šioje pusėje: čia daugiau žmonių, 

daugiau rezursų, daugiau pasiryžimo atsiginti žiau
rius užpuolikus. O vyriausia “kazyra”, tai idėja —
laisvės ir visų tautų nepriklausomybės idėja.

Ir visa tai sudėjus, išrodo, kad karo krizė gal vi
sai netrukus pasvirs į gerąją pusę, į suvienytų tautų 
laimėjimo pusę. Tiesa, gal karas neužsibaigs šią va
sarą ar šiemet; gal jis tęsis dar metus-kitus, bet, 
sveikai protaujant, išrodo, kad šią didelę kovą lai
mės suvienytos tautos. Kitaip ir negali būti! Tačiau, 
kol ta sunki kova bus laimėta — prisieis visa kuo 
pakentėti. Prisieis ant laisvės aukuro pakloti nemaža 
gyvybių, sunkaus triūso įr turto,”

Penktadienis, liepos 31, 1942

(“Draugas”, 1917 m. lie
pos 31 d.).

Caras nusilaužė koją... Bu
vusis Rusijos caras važiavo 
per kiemą dviračiu, griuvo 
ir, kaip pranešama, nusilau
žė koją.

Bombarduoja Paryžių......
Vokietijos lakūnai jau ke
lintu kartu užpuolė Paryžių 
ir numetė nemažai bombų.

20 bilijonų.... Apskaičiuo
jama, kad šiais 1917 metais 
iš karo priežasties Jungti
nės Valstybės turės 20 bili
jonų dalerių išlaidų. Angli
ja per tris karo metus te- 
išleidusi tik 25 bilijonus do
lerių.

•
Svetimšalių reikalai.... J.

Valstybių kongresan įneša
mas bilius sulyg kuriuo bū
tų imami į kariuomenę ir 
svetimšaliai, neturintieji nė 
pirmų popierų.

Pravedė prohibiciją.,.. Se
natas 63 balsais prieš 28 
pravedė bilių, kuriuo reika
laujama visose Jungtinėse 
Valstybėse įvesti visuotiną 
prohibiciją.

Gydytojai į kariuomenę...
Jungtinėse Valstybėse yra 
apie 90,000 gydytojų, iš ku
rių 24,000 veikiai bus pa
šaukti į kariuomenę.

Šaudomi vokiečių šnipai... 
Rusijoj priviso daug vokie
čių šnipų, kurie sukurstė ru
sų armiją Galicijoj sukilti. 
Tačiau daug jų suimama. 
Tik kelių dienų bėgyje su
šaudyta 50 vokiečių šnipų.

Po svietą pasidairius
Saulės išduotojas Maha- 

nojuje rašo sykį kalbėjęs su 
jaunu vaikinu ir paklausęs, 
jo, kaip sveikatėlė jo tė
vo. “Tasai pusbernis, nors 
užbaigęs High School”, atsa 
kęs:

“Old man is fine”.
Išduotojas prideda: “Jei 

toks pusgalvis (o tankiai 
randasi ir andarokiškų pus
galvių ) apmanstytų, kiek 
tai jo tėvas nukentė idant 
jį išauklėti, tai turėtų didės 
nę pagodonę dėl jo”.

Čikagos “raudonoji silkė” 
Pruseika Hansoną Bald- 
win išvadino peckeliu ir žiop 
lu žmogum už tai, kad jis 
išaukštino Raudonąją armi
ją, kuriai nereikia pagelbos, 
nes ji labai stipri.

Kokie, tavorščiai, pecke- 
liai ir žiopli buvo lietuviški 
balšavikai, kurie 1940 me
tais visa burna šaukė, kad 
sviete nėra stipresnės ar 
mijos, kaip Raudonoji armi
ja.

atsikreipęs į mokytoją sa
ko:

— Užrašyk jį į diplomati
jos mokyklą.

0 tu? — paklausė Karo
lio.

— Aš norėčiau būti field- 
maršalu, — atsakė vaikas.

— Puiku! Užrašyk jį į ka 
ro mokyklą.

— Na, o tu kuo norėtum 
būti užaugęs? — paklausė 
Fritzo.

— Aš norėčiau būti nazių 
fureriu Hitleriu, — pasidi
džiuodamas atsakė vaikas.

— Įkrėsk jam dešimts ry 
kščių sėdynėn, — įsakė Hit
leris mokytojui.

Pasakojama, kad nazių 
kaizeris Hitleris sykį atlan
kė Berlyne berniukų mokyk 
lą. Mokytojas pristatė jam 
tris labiausiai smart vaikus: 
Otoną, Karolių ir Fritzą.

— Kuo tu norėtum būti 
užaugęs? — paklausė Hitle
ris Otoną.

— Ambasadorium, — at
sakė vaikas.

— Gerai, sako Hitleris, ir

Pas Oną ir Kazį Aplamus 
buvo vardinės. Suprašyta 
daug svečių. Atvažiavo ir 
Onos Aplamienės motina. 
Mažas Aplamų sūnelis, visų 
akyvaizdoje, prieina prie 
savo babūnės ir klausia:

Babūne, ar žmonės žemėj 
auga?

— Na, iš kur -tu tą sumis- 
lijai? — paklausė vaiko 
Onos motina.

— Šitas misteris (rody
dama pirštu į vieną svečią) 
nesenai klausė mano pa
peš: “Iš kur tu iškasei to
kią biaurią moterį?”

Priežodžiai
Neapseina, kaip lietuviški 

balšavikai nekėlę draugijose 
revoliucijos.

Aklas matančio nevadžio- 
ja.

Alkanam duona rūpi.

BUY WAR BONDS!FREE .THEM
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Prezidento Roosevelto pranešimas 
prieš ateiviu diskriminaciją

HEALTHY, WEALTHY AND WISE Mergužėles pasižadėjimas

VVashington. — Pabrėžda
mas nusistatymą, kuris pa
dės prašalinti neteisingą dis
kriminaciją samdyme atei
vių, prezidentas Rooseveltas 
liepos 12 d. pareiškė, kad da
bar žmogui darbas nebus at
sakytas tik dėlto, kad 
yra svetimos kilmės.

Prezidentas Rooseveltas 
sakė, kad diskriminacija 
prieš bet kurią grupę arba 
klesą asmenų buvo neteisin
ga ir pavojinga pastangoms 
karui laimėti.

Prezidentas Rooseveltas 
nurodė, kad nėra jokių var
žymų samdymui ateivių, tik 
jie turi gauti leidimą nuo

procedūros, galima pasiųsti 
į Committee on Fair Em
ployment Practices, Wash- 
ington, D. C.

Ši sistema buvo prireng
ta prezidento Roosevelto į- 
sakymu generaliniam proku-

jis rorui Biddle, Karo Sekreto
riui Stimson, Laivyno Sek
retoriui Knox ir Malcolm 
MacLean, pirmininkui Com
mittee on Fair Employment 
Practices.

Kaslink aplikacijų, prezi
dento Roosevelto specialis 
pranešimas įsakė užintere- 
suotiems departamentams 
“ypatingai ir greitai apsvars 
tyti” prašymus Suv. Tautų

Auy EXCEPTIONAL EXEHTTION 

SUCH A5 UPHILL VVALKING OR 
RUNNIN6 FOR A BUS. “TOO
OFTEN REVEALS IN SHOGFT WIN- Į 
DEDNESS, MUSCULAR. EXHAJSTION, 
TYVINGESOF PAIN, HEART PAL- 
PITATIONS AND OTHER SYMPTOMS, 
THE RESULTS OF HA0ITUAU

BAD POSTURE...

Karo arba Laivyno Departa-, tautiečių ir draugingų Ame-
mento, jeigu nori dirbti ka
ro gamybose su valdžios kon 
traktais, kurios klasifikuo-

rikos respublikų tautiečių, ir 
visus kitus sekamų klesų a- 
teivius, nors ir jie būtų atei-

jamos slaptos, konfidenciali- i vlį^-priešai —
nės arba apribotos. “A. Ateiviai, kurie tarna-

“Federaliai įstatymai ne- 1 vo ginkluotose jėgose Suv. 
draudžia samdyti ateivių Valstybių ir kurie buvo gar-
tautinėse karo pramonėse”, j b ngai paliuosuoti. 
prezidentas pabrėžė, Federa-, “B. Ateiviai, kurių šeimos 
liai įstatymai nedraudžia turi arba turėjo narius Suv. 
samdymą svetur gimusių pi- Valstybių militarinėj tarny-

Lir.oin H

CHiuoeetM wrrw tonsillitis 
C» SEPTIC SORE THROAT 
SHOULD BE PUT TO BSD_ĄT 
ONCE ANO KEPT Z 
THERE UNTIL THERE 
HAS BE EN A NORMAL 
TEMPERATURE FOR 
AT LEAST FORT Y 
EIGHT HOURS..

(Šią dainą skiriu lietuvių bernužėliams, einantiems į 
Dėdės Šamo kariuomenę. Gaida, kaip: Kada noriu verkiu, 
kad noriu dainuoju).

Per žalią girelę saulutė tekėjo,
Lygiais vieškelėliais daug bernelių ėjo.

Liūdnai dainuodami į karužę traukė,
Ten jų jaunystėles pražuvimas laukė.

Bučiavau mamytę paskutįni kartą,
Palydėk, sesutę, jiirs prie kiemo vartų.

Laimink mane jauną, senasis tėveli,
Suramink, padrąsink, mylimas broleli.

Per kaimelį ėjau, ašaros byrėjo,
Kaimo jaunimėlis mane palydėjo.

Sudiev jaunimėli ir jauna mergele,
Lauk mene mane pagrįžtant, raminki širdelę.

Te aukso žiedelis, mauk jį ant pirštelio,
Jei nežūsiu kare, neiki už bernelio.

O jei žūsiu kare, eiki už bernelio,
Padėk šį žiedelį ant mano kapelio.

Mylimas berneli, negraudink širdelės,
Neimsiu žiedelio iš tavo rankelių.

Amžinai aš tave širdelėj turėsiu 
Ir kito bernelio niekad nemylėsiu.

Tiktai lauksiu tavęs iš karo laukelio,
Jei žūsi, tai eisiu ieškoti kapelio.

Rytas, vakarėlis kapelį lankysiu,
Gailiomis ašarėlėms aš jį palaistysiu.

Lietuvytis

liečiu bet kurios tautinės kil
mės”.

Prezidentas Rooseveltas 
paaiškino, kad ateivis, ku
ris nori dirbti prie slapto ar
ba apriboto darbo, turi gau
ti aplikacijos blanką iš Uni
ted States Employment Ser
vice, kuri padės jam išpildy
ti vieną blankos pusę. Kitą 
pusę darbdavys turi išpildy
ti ir pasiųsti paštu tinka
mam departamentui, kuris, 
paprastai, duoda nuosprendį

boj.
‘C. Ateiviai, kurie pasto

dami kas atsit’ko, o suau- kiomis bausmėmis — kaip 
gusieji buvo baisių įspūdžių jie drįsta kalbėtis su trem-i 
parblokš: i, ! tiniais. Jei dar kurie toliau i

Nelaimingos moters riks- Rengėsi parduoti savo pro-| L. Vyčių organizac jos 30- 
duktus, tuos bolševikai eme! J * 6 J

L. Vyčiu 30-tasis

mas, klaikus verksmas, ran
kų tauškėjimas nedavė trem ■ m’lšti šautuvų buožėmis.

viai gyveno Suv. Valstybėse | tin'ams užmigti. Naktis at- Aplinkui matėsi laukai ir;
nuo 1916 m. ir kurie negrį
žo į savo šalį per pastaruo
sius 10 metų.

“D. Ateiviai, kurie susi
tuokė su asmenimis, kurie

rodė ilga kaip metai. Sekantį 
rytą moteris atrodė visai li
gos parblokšta, klajojo ne
tekusi sąmonės. Tie, kurie 
nemigę visą naktį stebėjo

tasis stirnas įvyks rugpiūčio 
11, 12 ir 13 dd., šv. Petro 
parapijos ribose, 17 Vyčių 
kuopos vadovybėje.

šis seimas yra labai svar
bus. Svarbus todėl, kad šiuo 
karo laiku palaikytumėm or-

tuo laiku buvo Suv. Valsty- nelaimingos tremtinės blaš- 
bių piliečiai ir kurie pašto- kymąsi, buvo kamuojami 
viai gyveno čia nuo 1924 m. Į tamsių minčių — kas bus 
negrįždami į savo šalį per toliau su jais pačiais, 
praeitus 10 metų.

“E. Ateiviai, kurie pareiš
kė noro tapti piliečiais ir ku-į 48 valandas. Nuosprendį 

vėliau galima persvarstyti. 1 rie padavė natūralizacijos 
Ateivių skundus, arba ki-! peticijas prieš gruodžio 7 

tus neprisilaikymus prie šiosI d., 1941 m.” FLIS

KOKIA BUVO TREMTINIŲ KELIONE 1 SIBIRĄ
- Vyrai, moterys ir vaikai gyvuliu vagone už 
grotu. - Moteris verkdama daužė galvą į 
vagono sieną. - Pirmas susitikimas su rusų 
kaimiečiais. - Tremtinei kelyje gimė kūdikis.

miškai.
— Kur mus vežate? — 

paklausė tremtinė sargybi
nį.

— Greičiau, lipk į trau
kinį! — buvo jo atsakymas.

Giliau į Rusiją »

Ir vėl prasidėjo kelionė.
Kas rytą, kai per geležiniais 
virbalais išpintus La n g u s
šviesos spinduliai prasi- į Lietuvos Vyčių organizaci 
skverbdavo, tremtiniai — 
vagono bendrakeleiviai — 
sukilę atsargiai pa s‘dalinda
vo taip branginamo vande
nio lašelius, k“1 d galėtų ir

sus svarbiuosius organizaci- • zacijų gerovei, o ypač jau
jos reikalus; apsidrausime nimui turime padėti, nes 

iir save nors iki baigsis ka-, jaunimas tautos ateitis, 
ras, kad organizacija per Stovint garbingos L. Vy- 
daug nenukentėtų. • čių organizacijos priešaky,

Aišku, kad nei iš vienos ’ laikau sau už didelę garbę, 
lietuvių organizacijos tiek kad turiu progos visus kvies 
narių nepašaukė į karo tar- į ti dalyvauti 30-tame L. Vy- 
nybą kovoti už Amerikos, čių seime. Pirmiausia vyčių 
Lietuvos ir kitų pavergtų kuopos turėtų skaitlingai 
tautų laisvę, kaip iš vyčių atstovauti, gi paskui ir mū-

ganizaciją gerame stovy ir: organizacijos. Jau dabar per

Savo kaimiečius bolševikai 
daužo šautuvų buožėmis

Keturias dienas ir naktis 
taip važiavo. Staig"’ trauki
nys sustojo, durys buvo a- 

jtidarytos ir 650 tuo trauki- 
I niu vežamų tremtin u ver-
j žėsi į lauką. Netoli trauki- veidus apsišluosty: i, ir gurk-j 
nio matėsi rusų kaimas, me- šnį nuryti. Moterys iššluo- 
dinės grįtelės su ilgais iki davo vagoną, rišulius tvar

kingiau sukraudavo. Prasi
dėdavo kalbos, spėliojimai 
— kaip ilgai veš. kur išlai-

Mes jau 20 metų 
kenčiame

Amerikietė Olga Koclian- 
ska, kuriai iš Sibiro pavyko

langų nusikariančiais sto
gais. Pamatę sustojusį trau
kinį rusų kaimiečiai lipdami
per tvoras pradėjo prie jo pins. Pavažiavus giliau į Ru- 
artintis. Moterys apsirišu- siją traukinys držnicu ėmė 
sios galvas skepetomis ar sustoti, taip nors vieną kar-

neturėtumėte kentėti? Mes : užsidėjusios biretkas. su ii- tą į parą. Tremtiniai steng
si jau kenčiame 20 metų... gaiš, tamsiais drabužiais, vy davosi tada gauti maisto, 

rai apsirengę juoda:s, iš lu- bet nevisada pasisekdavo;
patų pašytų vilnų drabu- tai kaimiečiai neateidavo, tai
žiais. Visi buvo basi ir dra- Į traukinys sustodavo toli nuo

sugrįžti į Čikagą, minėtoje nę viltį. Išvargę jie pradėjo bužiai labai susidėvėję. Ta- gyvenamų vietų. Kartą išso-
knygoje Arrest and Exile rangytis tarp lagaminų ir įįau jie patys gana švarūs, kę iš traukinio pamatė esą

ryšulių, taikydamies užsnūs- Kaimiečiai jau toip papras stotyje, kur buvo bufetas,
ti. Kažkada naktį tremtinių tę — trauk niui 3ustoj’i3 kc- Tačiau ten buvusi mėsa ir
traukinys išefyidino. Vieno- įeiviams pasiūlyti maisto. Ir žuv’s taip blogai atrodė, kad
dai tratėjo traukinio ratai, i §įuo kart jie atnešė ką tu- tik nedaugelis alkanų trem-

Moteris išeina iš proto 
Tremtiniams tie žodžiai

kažka’p lyg atėmė paskuti-

jaunimo tarpe palaikytu
mėm gerą, stiprią patrijo- 
tinę dvasią, kurios dabar 
tiek daug reikia.

Tikiuosi, kad visi supra
sime jaunimą ir suprasime

jos svarbą mūsų išeivijoje, 
todėl reiškiu vilties, k ad 
skaitlingai susirinksime į 
seimą ir apsvarstysime vi-

k

sų garbingieji vadai skait
lingai turėtų s,u mumis da
lyvauti, , ypač garbinguosius 
kunigus nuoširdžiai kviečiu. 

Tad visi į L. Vyčių seimą! 
Pranas Razvadauskas, 
L. Vyčių centro pirm.

penki šimtai vyčių narų tar
nyboje, bet tas negali mums 
pastoti kelio; mes turime 
užpildyti tuščias vietas ki
tais, nes katalikiško jauni
mo turime užtektinai.

Turint minty sunkesnes
dienas karo laiku ir tiek Nepasitikėjimas yra toks 
daug darbo, todėl visi vie- keistas “šaltis”, kuris kait- 
ningai petys į petį turime rioje atmosferoje atšaldo 
dirbti Amerikos ir organi- maloniausius santykius.

N

pasakoje, kad išveždami į 
Sibirą bolševikai į jų vago
ną suvarė 28 žmone3: 13 
vyrų, 9 moteris ir 6 vaikus. 
Tarp vaikų — tremtinių bu
vo kūdikių, nešiojamų ant 
rankų. Tremtiniai išhalusinis 
pcrgązdintais veidais ž’ūrė- 
jo į kits kitą. Nors vagono 
duris užrakino, bet trauki
nys nesijudino. Atėjo vaka
ras. Tremtinius pradėjo ka
muoti troškulys. Staiga at
sidarė durys ir prieblandoje 
tremtiniai pamatė šaltą sar
gybinio siluetą. Viena senes
nio amžiaus moteris papra
šė, kad leistų tremtiniams 
nusipirkti ką nors atsiger
ti.'

Pro gelež mis išpintus vago
no langelius vidun verž53i 
garvežio dūmai ir pelenai. 
Tremtiniai jautėsi prislėg i. 
Nors traukinys riedėjo pa
mažu, bet niekur nestojo. Ir 
niekis, niekas iš tremtin u 
nežinojo — kur juos veža 
Pro grotomis užpintus lan
gelius tegalėjo matyti tik 
dangaus skliautelį — lange
liai buvo per aukštai.

Tarp tremtinių buvo ir žy-

rėjo: mažų žalių agurkų, tinių rizikavo ją ragauti, bet
juodos duonos, sūrio, trupu- vi3 dėl to daugeliui pcsisc- 
tėlį pieno. Išalkusiems trem- 1 kė ten gauti duonos, 
tiniams tai buvo vis šis tas. I Blogiausia, kad bolševikų 
jie puolėsi prie maisto, ro- sargybiniai niekada nepisa- 
dė ko nori, stengėsi išsiaiš- kydavo — kiek ilgai stovės 
kinti kainas. traukinys — galėjo stovėti

Per t?s ke'urias bais’as valandą, galėjo tik kelias 
kelionės dienas vienai trem-1 minutes, o tremtinių dauge- 
tinei gimė kūdikio. Vargas lia taip norėjo surasti nuo- 
ir išgąstis pagreitino jo atė-' šalią vietą, kur galėtų pa- 
j mą į pasaulį. Dabar jau- medžioti marškiniuose atsi- 
na motina su kūdikiu ant radusius kandančius vabz- 
rankų veržėsi ką rors gau- dž.us ar pakeisti baltinius.

K. J. Prunskis
dų dvasininkas sa žmona
Ji isteriškai verkdama dau-i ti iš kaimiečių. Jie stengėsi
žė galvą į vagono sieną, lau-l pripildyti butelius ir puodu- -------------------

— Dėl ko mc3 turime taip žė rankas, rėkė, tai vėl ėmė kus, kuriuos kišo tremtiniai ; Taktas, tai suderin ’.mas 
kentėti?! — ji protestavo, klaikiai juoktis. Atrodė, kad kaip staiga savo akį atkrei- mūsų vertės su kito verte
Sargybinis šaltai į 
žvelgė ir pratarė?

ją pi- sunkių pergyvenimų prislėg- 
, ta jos galva nebeišlaikė. Vai-

pė bolševikai sargybiniai ir prie kokio nors vėiksnio. 
pradėjo šaukti ant kaimis- -------------------

— Kentėti? Kodėl gi jūs kai žiūrėjo zirzdami, nežino- čių grasindami jiems viso- SKELBKITES “DRAUGE”

$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
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draugas Penktadlenii, liepos 31, 1942

GALA STUDENT'S
/

The program, which will 
be presented during the 
convention banąuet, will 
feature many noted spea- 
kers, vocalists, and dancers. 1

Father Vaskas, first spi- 
ritual director of our coun- i
cil now at Marianapolis 
college; Lithuanian Consul 
Dauzvardis, Owen Norem, 
U. S. minister to Lithuania, 
and Father Mozeris of the 
Chancery Office, will be 
guest speakers.

Eleanor Kandratas, whose 
lovely voice has charmed 
audiences near and far for 
many years, will be present 
to do just that again. Her 
selection will include, “Mano 
Sieloje Šiandien šventė”, 
“Voices of Spring”, and 
“Lakštute, Paukštute”. Miss 
Kandratas is a graduate of 
St. Casimir Academy, and a 
senior at Mundelein college.

To add a bit of color, 
Lucille Piliponis and Albin 
Reneckis, both members of 
the ‘ ‘Ateitininkų Draugo
vė”, will dance the “Sukti
nis” in Lithuanian national
garb.

No program is quite com- 
plete without a chorai

A NATIONAL GUARD
A nation can be safe- 

guarded by keeplng up its 
faith and language. Many 
Lithuanian immigrants, who 
were faithful Catholics, 
have lošt their faith here 
in America. L:kewise a 
great number of Lithua- 
nians or their descendants 
no longer speak their native 
language. Thus our nationa- 
lity is decreasing, weake- 
ning and gradually disap- 
pearing.

We Lithuanian Americans 
have a duty to parform. It

fUJltaiflĮou Rutf.'HJitk

YVUI BONDS
These huge 00-ton heavy tanki 

cost >120.000. and America*! auto- 
motive and locomotive plants are 
turnlng them out on a never-ending 
assembly line. Our army uses light 
tanks, weighing 14 ton s. and me
dium tanks of 28 tons also. būt we 
favor the medium tank over the 
other two.

These heavy tanki are needed for 
certain phases of modern warfare, 
and with their thiek armor and 
heavy-gauge guns they ara almost 
unstoppable. They are consldered 
superior ln gun power, ln maneuver- 
abillty and in the power of their 
huge tractor motors to Axls tanki. 
Americans everywhere are helptng 
to pay for these monsters of war 
through their purchase of War 
Bonds. Invest at least ten percent 
of your income ln War Bonda every 
pay day. tZ. y. Trnnrj D tartimi

PROGRAM
group, and lt is believed 
that the Brighton Park B.- 
V. M. Sodality glee club will 
receive great ovation. It is 
directed by Valeria Krau- 
chunas, and its members 
are: Florence Poška, E. Ki
sielius, Emily Paukštis, V. 
Pasiskevicius, Violet Kru
kas, Helen Chapas, Dale 
Vaikutis, Martha Krasaus
kas, and Violet Kazakaus- 
kas. They will sing “Spau
dos Balius”, “The Glow- 
Worm” and “Avė Maria”.

Another young soloist 
who is successf ully making 
rapid strides in the music 
world is Adele Druktenis, 
St. Casimir Academy stu
dent. Miss Druktenis has 
appeared is numerous stage 
performances and on the 
radio. She as chosen to sing 
“Aš Mergytė”, “Mano Gim
tinė”, and Day Dreams”.

Lucille Piliponis and So
nia Pipiras, who is also an 
“Ateitininkų Draugovės” 
member, will join hands and 
blend voices to render “Miš
kų Gėlė” and “šią Uaktelę 
Per Naktelę”. Mary Mondei- 
ka will furnish piano accom- 
paniment.

is necessary to strenghten 
cur faith and citizenship. 
'The cultural traits of 
'Lithuanians should be pre- 
serfred.

In order to form a national 
guard to upkeep the tradi- 
tion the Lith. American 
youth should be organized. 
The Lithuanian Roman Ca- 
tholic Studentą Organization 
Ihas been formed with this 
I aim — “to arouse the 
i Lithuanian Catholie inteli- 
gentsia to uphold the true 
Lithuanian Catholie spirit 
in American Youth”.

For the past nine years 
the policy of this organiza
tion has been to promote 
he native tongue. However 
ts end has net been at- 

’ained to any great degree. 
Because the means previous 
’y used have proved unsuc- 
?essfull, it is imminent that 
a new method be enforced
to attain the desired end.

The Lithuanian youth has 
not kept up the Lithuanian 
spirit because the language 
used in the native journals 
was too high-toned to 
arouse the interest of the 
average student. Therefore. 
the Lith. R. C. Students Or
ganization should strive to 
keep up its ideals through 
a new cha n nei, the English 
language... with the Lithua
nian spirit instilled through- 
out. Studentė

STUDENTŲ ORGANIZACIJOS SEIMO RENG. KOMISIJA

A.L.R.K. Studentų ir Profesionalų metinio seimo ren
giamoji komisija: pirmoje eilėje sėdi Gertrūda Mozerytė 
ir Elena Šliterytė (iš kairės į dešinę), o antroje eilėje sto
vi: iš kairės į dešinę Eduardas Martinaitis, Chicagos kuo
pos pirm., Antanas Skirius ir Povilas Baltinis.

L. R. C. S. O. CLAMBAKE
Attention all ye eligible 

bachelors, “fly by night’s,” 
and “what ‘cha ma’ call 
its:” If per chance you 
might think of going high- 
hat & showing off a 
“bundle of charm”, do 
consider some of the L.R.- 
C.S.O. femmes! Now, take 
for instance that petite miss 
Vicki Zaner (the five feet 
(?) of dimples, smiles and 
oomph) who’ll always ’bowl’ 
you over with a dashing 
red suit or a chic “thing-a- 

^ma-jig” atop her curls... 
1 changing hair colors from 
Į brunette to blond. We spy 
Alice A. Szambaris... the 
gorgeous feather-edge hair- 
eut model who’s able to give 
you more thrills per minute 
than the “bobs” at River- 
view... that is, if you’re 
unlucky enough to be 
treated to one of her “joy 
ridės”. Regardless of how 
much I mature, I štili can’t, 
for the life of me, under- 
stand what all those ga- 
dgets, buttons, signals and

(

EACTS YOU NEVER KNEW!Jf

IHE BOW ANO ARRDVY, 
THE 1NVENTION THAT 
SAVEO MANK1NO FROM 
EXTINCT1ON, IS AGREEO, 
By 3CIENTISTSTO HAVE J 
BEEN INVENTEO 14.000; yEARS ASO.?... ^af^

UHE GREEKS ORIGI- 
THe COSTOM

OF VVRrTING FROM LEF“ 
TO RlGMT WHICH WE 

STILL OBSeRVE am

toots mean and do when 
one whizzes along during 
the “after work traffic” as 
though it were all nil... For 
the feminine hearts may we 
suggest the “Quiz Kid” Ed 
(ray of sunshine) Martin. 
A game kid as far as 
“bursts and duds” go, or if 
you prefer, and as I have 
learned from experience 
(the hard way), as far as 
“bumps, seratehes, and 
patehes” go. (Don’t ever 
put out the welcome sign 
and leave the door wide 
open without preliminary 
preparations and precau- 
tions such as monkey 
wrench (preferably inhand) 
together with Johnson & 
Johnson adhesive and G'/o 
x 12%” bandages.) (Don’t 
say I didn’t warn you. 
There’8 only one gal, that 
doesn’t need warning and 
she’s none other than Dale 
Vaikutis, the glamor queen 
that has spinach tatooed 
on... all Campbell Soup cans 
in the pantry. I’ve seen her

TTn MEOIEVAL. FRANCE 
ANV MAN POSSES51NG 

CONSIDERA8LE 
MONEy ANO AT 

LEAST THREE SER“ 
VANTS, WAS PRlY«- 
LEGED TO KISS ANY 
UNMARRIED VVOMAN 

k HE PLEASEOZ

A Word of Invitation 
and Welcome!
rHE CITY 13 YOURS!

The Chicago lodge of the 
Lithuanian Roman Catholie 
Students and Professional 
Organization is doing ho- 
nors this year and will be 
.he host extraordinary for 
che Annual National Con
vention. We welcome the 
out of-town delegates to the 
conventional and want you 
Lo feel at home. You are 
joing to be treated as 
chough you haven’t been to 

f che city before and we are 
Igoing to turn “VVindy City” 
i over to you entirely. Satur- 
1 day and Sunday will be busy 
days, full of activity and 
business, būt they will be 
memorable days.

over-abundant strenght as 
she “flips” on and off 
moving street-cars. Some 
speed, some courage, some 
red-head! And some money 
that Anthony Skirius 
handles during the day as 
he takes the lead in that 
coveted role of “Punch the 
National Cash Register”. 
Perhaps that’s the reason 
he’s able to supply so many 
of his house gue3ts with the 
real thing... What? Why 

1 Coca Cola, of course. Gee.e- 
e-e-! Getrude Mozeris, how 
about renting that super- 
special luggage combination 
you received as a graduation 
gift? Considering the time 
that it isn’t being used, 
you’d be earning a pretty 
penny. And by the way, 
don’t you think it’d be 
more convenient to excavate 
a small secret passage by 
which you may depart 
nightly with your ‘umpteen’ 
eseorts so that it wouldn’t 
be necessary for the others 

, to have hard feelings and 
eye one another with “green 
eyes?” I’ve had the pleasure 
of discovering that one of 
our members of long 
standing is just plain “bana- 
na-split mad”. Paul Balt*n:s 
can make a “split” disap- 
pear faster than you can 
say “Rumple stilt skin”
(Can you pronounce that I 
can’t). Then maybe we’d

VeZllUAM X 
SHAKESPEARE OSEO X 

^^15,000 M/ORDS/'' 
ONE OF THE 
LARGEST VO- 

?■ CABOL ARIES 
EVER OSEO

flf’O THE AVER— 1T /III age AMERICAN ' 
L USES LE5SP V;JW than 2000

AAH
you

THEAH

Vince Ranonis, All Ameri
can Lithuanian football star, 
who recently received the 
greatest number of votes in 
the nation wide football poli 
for center position, will be 
present at the lOLh Annual

better just let him have his 
gooey, cheamy delights. 
We’re štili glad to hear 
from eur men in the Service 
now and then. Tony Gie
draitis has already been 
seratehed from the list of 
the eligibles... you see, he’s 
a married man... ditto for 
Al Davis, whose where- 
abouts have not as yet come 
to the attention of yours 
truly. Lašt būt not least, we 
hope to see you at our 

1 convention-banquet where 
we can “raiše the roof” 
from Sunday evening at 

,7:30 p. m. until??? Būt be 
careful... a slip of the lip 
may sink a ship... or you, 
if I’m there, ’eause so help

GERKIT TIK GER£ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria 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

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
--------------------------------------------------- - ------------------- -

^ŪVlE "GHOST CLUB* IN ENGLAND, 
HAS 1OO MEMBERS WHO

. VISIT VARIOOS HAUNTFD 
X HOOSES ANO TRY COMMONIr 

CATING WITH THE GHOSTS/

FoimI 
į'ERE 
gov'nor

Banquet of the Lithuanian 
R. C. Students and Profesio- 
nals Organization. Vince will 
be in the starting lineup of 
the College S tars against the 
Chicago Bears on August 
28th at Soldiers Field.

me, I’m a tattle-tale and I 
tell all.

Another All Ameri
can Star to be 
Present

Bill Osmanski, All Ameri
can halfback, and one of the 
most valuable players on 
the All Stars two years ago, 
announced that he would be
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Porcijunkulio Atlaidai Labai svarbu Keistučio

Visų Šventųjų bažnyčioje,
Roselande, Porcijunkulio 
Atlaidai prasidės šeštadienį, 
iugp. 1 d., 12 vai. dieną, ir 
baigsis rugp. 2 d., 12 vai. 
naktį.

Sąlygos atlaidams pelnyti 
yra sekančios: 1) atlikti iš
pažintį ir priimti šv. Ko
muniją; 2) lankyti bažnyčią 
ir pasimelsti šv. Tėvo inten
cija sukalbant po 5 poterius.

Atlikti išpažintį ir priimti 
šv. Komuniją gali ir kitose

Klubo nariams
Sekmadienis 2 d. rugp nie

ko tokio nepaprasto. Juk vi
si sekmadieniai vienoki. Bet 
prisiminus sekmadienį, 5 d. 
liepos, kas įvyko klubo su
sirinkime, noriu pabrėžti, 
kad šį sekmadienį, rugp. 2 
d. vėl bus Keistučio Klubo 
susirinkimas ir bijau, kad 
ir šį sykį tas neįvyktų, kad 
neateitų Stalino bernai ir 
nemėgintų sukelti sumišimo

, „ , _x. . ir net muštynes, nes jiems,bažnyčiose, bet pelnyti atlai , , , « j • », ; ,. . turbut, yra duotas orderis
nuo paties saulės, kad kelti 
suirutes organizacijose ir

DRAUGAS

“WE BELIEVE” —Dr. Frank Black, NBC musical director, conducta 
the orchestra and choirs on "We Believe”, new NBC-Red Network 
religious program heard each Sunday afternoon at 4:30 p.m., EWT. 
Dedicated to all listeners, whatever their faith, the new series is pro- 
duced by NBC with the advice of religious leaders of all creeds, and 
is presented as a contribution to the spiritual welfare of our people.

Šventasis Tėvas apie 
kapitalą ir darbą

VATIKANAS. — Penkių 
tūkstančių asmenų audijen-

Mary Virginia, priklausanti i IIollywood svetainėj. 2419 
Parapijos Vizitatorių seserų W. 43rd St. Visi nariai nuo- 
kongergacijai, Marycrest, I širdžiai kviečiami dalyvauti
N. Y.

Ją katalikybėn patraukė

cijai Šventasis Tėvas Pijus itikinantis kunigo Garvey 
aiškinimas visuomenės ge- j 
rovės klausimu. Jinai baigų 
si Tulsa universiteto teisių 
mokyklą ir yra Oklahoma 
valstybės advokatų sąjun
gos narė.

dus tegali tose bažnyčiose, 
kur Romos atlaidai yra įs
teigti.

Lankant bažnyčią nereik 
būti per visą valandą, užten 
ka keliolikos minučių, kad 
tik sukalbėjus minėtus pote 
rius. Visotinius atlaidus te
gali sau pelnyti kartą į die
ną, o visus kitus atlaidus 
reik paaukoti sieloms skais
tykloje.

Sekmadienį, Visų Šventų
jų bažnyčioje Švenčiausias , rįą spaudą skleistų melagys- 
Sakramentas bus išstatytas . tę Pasakykime jiems: va- 
viešam pagarbinimui nuo 9 žiuokit gelbėti savo saulę,

f ■ ■ va

mėginti jas pagrobti į savo jdjiin(J!6CIŲ 
globą, į savo vadovybę ir 
tada pasigirti savo bosui at
liktais darbais. Cicero. — Mot. Są-gos 2

Tad draugės ir draugai I kP- rengia metinį išvažiavi- 
keistutiečiai, būkime sargy- rugp. 2 d., Labdarių ū- 
boje, būkime susirinkime; ky. Kviečiame ciceriečius ir 
nesiduokime, kad mažas bū- čikagiečius skaitlingiai atsi-

įsvaztavimas
Jau vieną milijoną 
rekordą surinko

Amerikos Legijono Cook 
apskrities tarybos koman- 
dierius Arthur E. Canty 
pranešė, kad pirmąją kampa 
nijos savaitę legijonieriai su

XII aiškino apie darbdavių 
ir darbininkų santykiavi
mus.

Jo Šventenybė pažymėjo, 
kad kapitalas ir darbas turi 
bendrąsias krikščioniškas 
pareigas. Šias pareigas po
piežius atvaizdavo ištrauko
mis iš Evangelijų.

Krikščioniškoje socialinė
je santvarkoje, sakė popie
žius, darbdaviai ir darbinin
kai — samdytojai ir samdi
niai, yra vienos didžiosios 
Dievo sūnų šeimos nariai.

šiime susirinkime.
Lueille S. Dagis, rašt.

Buvusi klarnete 
yra vienuolė

SUSIRINKIMAI
Brighton Park. — Labda

rių Sąjungos 23 kuopa lai
kys susirinkimą sekmadie
nį, rugpiūčio 2 d. Gimimo 
Panelės Šv. parap. svetainė
je 2 valandą po pietų. Visi 
nariai ir narės kviečiami lai
ku susirinkti, nes turime 
dr.ug svarbių reikalų svars
tymui. Valdyba

OKLAHOMA CITY. — 
Kai vietos katalikų diocezi- 
jos labdaros direktorius ; 
kun. James A. Garvey Baž-

relis Stalino klapčiukų drįs- lankyti, o są-gietės pa,si- rin^o vieną milijoną fono- ,'nyčion priėmė Miss Sarah
tų kelti suirutę ir žemintų 
klubo vardą ir per savo biau- imti ir gardžiai pavaišinti.

stengs svečius tinkamai pri- grafų senų rekordų (plokš-

VOO.Too,
CAN SINK. U-00ATS

» *■
United States War Saviaąs Bosd^uStampi

i
Lietuvių Keistučio Pašai- j 

pos Klubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 2 d. 12:30 vai. popiet, i

val. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Atlaidų pamaldos pasibaigs 
iškilmingais mišparais, pa
mokslu ir procesija.

Karo metu visi katalikai

Direktorius įspėja
kuri jau pradeda aptemti, Bul1 nuomlJ Chicagos sri 
tai ten jums vieta, o ne tar- i kontrolės direktorius 
pe laisvę mylinčių žmonių,
kurie deda visas jėgas idant 
visi diktatoriai būtų nušluo-

telių). Reikia dar pusę mili 
jono surinkti.

Nervous? Shaky?
No Pep?

SVAIGINANČIŲ GRRYMŲ VAR
TOTOJAI tankiai kenčia skausmus 
nerviškumo, dr bulio, nemigos, 
i kausmo ar silpnumo kojų (neu- 
rit s ar rheumatizmo), tankiai vi
dų lai užkietėja ar perdaug liuoo- 
nūs, širdies skausmus. Vartotojas 
ir aankiai gali pradėti negirdėtus 
balsus girdėti, įsivaizdinti nebūtus 
(la ktus ar kalbėti su givimi. 
VI-MIN pagelbsti apga ėtl mais
tingumo trūkumų nuo ko svaiga
lų vartotojai tanki 1 kenčia. Tai 
yra tas trūkumas kuris priveda 
prie kenkimo rervų, vidurių, skil
vio ir t. t. VI-MIN y.ra vartoja
mas ir rekomenduojamas šimtų. 
VI-MIN nėra nuodingas ir nepri
veda prie blogo jpr.timo. Pamė
ginkite ir “pastokiae ant savo ko
jų” greitai.
VI-MIN kapsules galima gauti ir 
per paštą, pr:s‘unčiant pinigus, 

arba C. O. D.
Bonkutė su 60 VI-MIN kapsilių 

kainuoja 12.00,
Bonkutė su 110 VI-MIN kapsulių 

kainuoja $S.> o.
Pars duoda tiktai prie:
STEVEN’S PHARiMACY

903 W. 03r<l Street, Tel. ENG. 0515 
CHICAGO, ILL.

Jane Davies, jinai kunigui 
dovanojo raštelį, kuriuo liu
dijama, kad ji užsimokėjusi 

! duoklę Kamelias — Ku 
Klux klano organizacijos 
moterų skyriui.

Šiandie ta buvusi Miss 
Davies yra vienuolė sesuo

WOIK STUDIO
1945 West 35* Strret

Stefai/
MOSI
MODEKN /rtKfcM-

< (ĮMU KI K

ADVANCED l'HiylOCHAIH
l.0WEST l'OSSIM.E PRK ES

PHONE LAFAYETTE 2»11

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

Earl Dean Hovvard įspėja 
butų nuomininkus, kad jie 
už rugpiūčio mėnesį mokėtų 
nuomas kovo mėnesio lygiu, 

kitus užviešpatautų laisvė tarpe 1ne daugiau. Kas nuominin- 
žmonijos. - K. K. Narys kU mokės daugiau, kad ir

turėtų tuos atlaidus pelnyti į įj nuo žemės kamuolio ir 
už žuvusius kare ir 
brangius asmenius.

Kun. J. A. Paškauskas

Labdarių kuopos 
piknikas

North Side. — Labdarių 
Są-gos 6 kuopa rengia pik
niką sekmad., rugpiūčio 2 
d. Labdarių ūkyje.

Visus kviečiame atsilan
kyti. Linksmai laiką pralei- 
sim, labdarių užsimotą dar
bą — senelių prieglaudą — 
pamatyti ir padėti ją baigti. 
Taigi, visi northsaidiečiai ir
kitų kolonijų lietuviai kvie- ta

Pirkime karo bonus 
ir ženklus

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

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

savanoriai, tas nusižengs įs 
tatymams.

^CRANE COAL CO?
YVEST 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

.V/

8.65
*8.65

*10.50

WHOLESALE
LIQUOR
ĮSTAIGA

Išveilojame 
po vi-ą 
Chicago.

REMKITE 
SENĄ. 

LIETI VIŲ 
DRAUGĄ.

WHOLESALE
FURNITURE

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

Stovės.
Natiooally advertised items.

čiami dalyvauti išvažiavime 
ir prisidėti centais prie pa
rėmimo kilnaus darbo.

Jei tas nebus padaryta, 
vyriausybė tLda privalomai 
privers visus pirkti karo bo-

6 kuopos valdyba nūs ir ženklus.
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

A Story of War—And War Bonds

This new color poster, which soon tvill be used in all paris of the 
country to promote the sale of War Bonds and Stamps. is one of 
four recenily crcated to emphaoize ncw tlicmes in the War Bond 
galės campaigu. > U. g. Yreaiurv Dept

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ
Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės

Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, Sav.
t?

P) A R A D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L'ADAR, Namų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mūsų jardą ir apžiūrėk ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ—MILL- 
WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TKRIJOLA. Dėl garažų, porėlų, vlš- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS dėl konstruk
cijos ir pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmokėjimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted SL Tel. VICtory 1272

r i ■ T r......................................

N. BJ4NTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BO ULE VARO 0014

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO M UZ ĮKA

LINI U INSTRUMENTŲ. 
PASINAUDOKJT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTI
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAPHONE3, FLU- 
TES su "cases'' — $35.00, $37.50, 
$45.00 Ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 ir $150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LAI SMUIKOMS, STItlUNINI- 
NIAMS BASAMS. VIOLAS ir 
CELLO — $1.50, $3,00, $5.00,
$10.00 Ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų viršminėtų instrumentų. BASS 
DRUMS, ŠNARE DRUMS - $18.50, 
$23.50. $35.00, $50.00. PEDALS,
HI BOYS, CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir "reod" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EK8PERTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarnc- 
tams. Triūboms, Saxaphones, 
Smuikoms Ir Gultarams.

GOLDSTEIN'S MUSIC 81105’ 
914 Mazwell St., Chicago.

3O0CO

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Western Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES L1ETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

tflARGUTlJT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vienlntčlla ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! -

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

WHFC-I45O kil.
6755 So. YVestern Avenue 

Pbone: GROvehiU 2242

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

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
Protection 
4or your

Joa. M. Mozeris, Sec’y.

PANAUDOKITE PKOG£ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3^%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
3236 SO. HALSTED ST.

v
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DIEVO APVAIZDOS PARAP. DIDYSIS PIKNIKAS! !<
Įvyks Sekmadieni, Rugpiūčio-Augusl 2-rą d., 1942 m.
GAL SAKYSITE — “KAS BUS PIKNIKE?!’

Bus štai kas — įvairūs šokiai, geri 
ir skanūs gėrimai ir valgiai; bus links

mi žaidimai ir laimės išmėginimų. Taip
gi bus Rožių ir Lelijų kliūbas su savo

Vytauto Darže, 115tos gat., tarp Cicero Av. ir Pulaski Rd.
*>

gražiomis ir garsiomis dainomis; o kas 
geriausia — bus daug senų mūsų para
pijonų su kuriais galėsite susieiti ir pa

tirti tikrai nuoširdaus draugiškumo ma
loniose apystovose.
ĮŽANGA — 25c... PRADŽIA — 10 VAL. (i)

Visus Nuoširdžiai Kviečia Dalyvauti........................................................... i .............. . KLEB. KUN. A. MARTINKUS. 0

Sako, Illinois pasijusias 
neturįs pakankamai darbininkų

Illinois valstybėje nuo kalinga keletas milijonų dar
20,000 iki 25,000 asmenų, ta bininkų. šis darbininkų tru
me skaičiuje iki 12,000 tik kūmas bus padengtas mote-

NACIŲ SABOTAŽNINKŲ ADVOKATAI

•♦•32 S$SS*S 2j

vienoj Cook apskrity, netru
kus kas mėnesį bus reika
linga užimti šaukiamų karo 
tarnybon vyrų vietas fabri
kuose ir ofisuose.

Taip spėja Russell L. Pe
ters, Illinois Public Aid ko
misijos ekzekutyvis sekreto
rius. Iki šioliai šaukiamais 
karo tarnybon vyrais tik iš 
dalies įlaužti pramonės vyk
domi planai. Netrukus bus 
šaukiama vyrų daugiau; jie 
bus atitraukiami iš pramo
nių ir tokiu būdu pritruks 
darbininkų užimti pašauktų 
jų vietas.

Peters nuomone, 1943 me 
tų gale U. S. karines pajė
gas sudarys apie septyni mi 
lijonai vyrų. Tas reiškia, 
kad šalies pramonei bus rei-

Crane Co. pensininkai 
laimėjo bylą

rimis ir 18 ir 19 metų amž. 
jaunuoliais. Ir to nepakaks. 
Gal prisieis jaunesniųjų ku- 
žiumi jaunuolių šauktis, ku 
rių yra apie 40,000,000. Ta
čiau reikia atsiminti, kad 
tie ir kiti jaunuoliai auga 
metais ir ateis eilė ir jiems 
eiti karo tarnybon, jei karui 
bus lemta prasitęsti.

Illinois valstybė turi susi- 
rūpinti netolima ateitimi. 
Jau šiandie turi pagalvoti, 
kad šelpiamuosius vyrus ir 
moteris persijoti ir jų dalį 
pasukti į darbą pramonėse.

Pašto viršininkas 
įvertina tarnautoms
Chicagos pašto viršinin

kas Ernest J. Kruetgen di
džiai įvertina savo vadovau 
jamo pašto tūkstančius tar 
nautojų, kurie šiandie dide
lius ir sunkius darbus atlie
ka ir šauniai prisideda prie 
šalies apsaugos ir karo lai
mėjimo.

Viršininkas nurodo, kad

("Draugas" Acme telephoto) 

Teisiamų Washingtone nacių sabotažninkų advokatai 
pulk. Cassins M. Dovvell (kairėje) ir pulk. Kenneth Royal. 
Jiedu atvyko į vyriausiojo teismo rūmus argumentuoti,
kad jų ginami 7 klijentai sibotažninkai turi būt ištraukti 
iš karo teismo ir pavesti civiliniams teismams.

mu
X Sveikiname kun. Igną 

Albavičių vardo dienos pro
ga ir linkime sveikatos ir 
ilgo amžiaus. Kun. Albavi- 
čius šiemet mini 30 metų 
kunigystės sukaktį. Yra mū
sų dienraščio nuoširdus bi
čiulis, artimas bendradarbis 
ir bendrovės pirmininkas. 
Sveikina jį, kaipo savo kle
boną ir Cicero lietuviai.

X Sveikiname ir savo mie
lą kolegą Igną Sakalą, kurs 
taip pat šiandien mini savo 
šventojo globėjo dieną. Svei 
katos, ilgo amžiaus ir ge
riausių sėkmių sunkiame žur 
nalisto darbe! Kinku-linku 
ir kitiems Ignams.

X Studentų ir Profesiona
lų Sąjungos seimas ja.u čia 

’ pat — rugpiūčio 1 ir 2 die-

X Kun. Ignas Albavičius 
savo šventojo globėjo dieno
je atlaikys iškilmingas šv. 
Mišias. Parapijonai gausiu 
atsilankymu į bažnyčią pa
simelsti už savo mylimo kle
bono sveikatą sudės gražiau 
sius jam sveikinimus, kurie 
niekuomet nevysta ir ne
nyksta.

X Juozas ir Viktorija Stas 
kevičiai iš Brooklyn, N. Y., 
leidžia atostogas Chicagoje 
(West Side) pas giminaitį 
šemežį. Svečiai atlankė dnr. 
“Draugo” redakciją ir at
naujino “Draugo” prenume
ratą.

X Antanas Supienius, A- 
teitininkų draugovės narys, 
atostogavo Detroit, Mich., 
pas savo dėdę ir tetą As
trauskus ir susipažino su 
Detroit lietuviais studentais. 
Jis nemažai prisidėjo prie 
to, kad būsimam sekmadie
ny Studentų ir Profesionalų 
Sąjungos seime Detroit tu
rės skaitlingą delegaciją.

X Kom p. A. Aleksis, VVa
terbury, Conn., lietuvių pa
rapijos vargonininkas, kaip 
pranešama, dalyvaus Studen 
tų ir Profesionalų Sąjungos 
šeiminiam bankiete sekma
dienio vakare, rugp. 2 d., 
Morrison viešbuty. Komp. A. 
Aleksis yra buvęs varg. Die
vo Apvaizdos parap. ir pir
mas Liet. Vyčių Chieago aps 
krities choro dirigentas. Jo 
sūnus Norbertas šiuo metu 
tarnauja kariuomenėj ir jau 
pradeda atsižymėti, kaip ra
dio anaunceris. Prieš tai

1914 metais Crane kompa 
nijos galvos (jie jau mirę) 
įsteigė 1,750,000 dol. trustą, 
kurio nuošimčiais turi būti 
pensijonuojami paliegę šios j Chicagos pašte normaliais 
kompanijos darbininkai (ar
ba jų namiškiai), kurie ne-
apdrausti standariniu kom
panijos mokamų pensijų pla 
nu. Kompanijos paveldėjai 
susimetė šį trustą (fondą) 
pasisavinti.

Apie šimtas to trusto pen 
sininkų kreipėsi teisman ir 
laimėjo. Teismas išsprendė, 
kad trustas yra ir turi būti 
galioje ir pensijos turi būti 
mokamos.

laikais yra 
daug darbo su 
siuntomis. Gi 
paštui uždėta

nepaprastai 
laiškais ir 
karo metu 

dar visokie
priediniai darbai ir parei
gos. Tarnautojai pakilia dva 
šia ir karštu savo patrijo- 
tiškumu tuos visus darbus

Vyriausybės agentijos reikalauja 
šešių dienu savaitės darbo
Iš Washingtono pranešta, Toks darbas darbininkams

kad aštuonios vyriausybės 
agentijos paskelbė bendrą 
pasiūlymą vyriausybei, kad 
karo pramonės ir vyriausy
bės darbininkams įvesti aš- 
tuonias dienos darbo valan
das ir šešias savaitės darbo

puikiai atlieka. Tarnautojai į dienas, 
yra pirkę daugiau kaip už Šios agentijos pasirašo pa 
750,000 dol. karo bonų ir siūlymą: karo ir laivyno de 
ženklų. Iš 925 yra karo tar

Wickard apie 
mėsos trūkumą _

Chicagoj lankėsi žemės 
ūkio departamento sekreto
rius Claude R. Wickard. Jis 
kalbėjo čia spaudos konfe
rencijoje Morrison viešbu
ty. Patvirtino seniau pra
neštas žinias, kad šaliai ima 
trūkti mėsos, ypač jautie
nos, kadangi daug mėsos rei 
kalinga U. S. karo jėgoms.

Mėsos trūkumas bus jau
čiamas ir toliau, sakė sekre
torius. Tad jis patarė žmo
nėms vietoje mėsos vartoti 
įvairius pieniškus produk
tus ir kiaušinius.

Jis iškėlė aikštėn, kad gal 
vijus ir kiaules penėti daug 
kornų suvartojama ir dėl to 
kornų išteklius mažėja. Kor 
nus reikia k*onservuoti, sa
kė sekretorius, nes gali jų 
pritrūkti.

nyboje.
Visas miestas turi di

džiuotis savo pašto skland
žia tvarka ir tarnautojų dar 
bu* ir pasiaukojimu, sako 
pašto viršininkas.

Kaip žmonės
apgaudinėjami

Hermen Powell, krautuvi
ninkas, 153 W. Randolph 
gat., pranešė policijai, kad 
į jo krautuvę užėjo kažkoks 
Herman Kitę. Pirko kamerą 
už 335 dol. ir užmokėjo 400 
dol. čekiu. Krautuvininkas 
pirkėjui iš čekio išdavė 65 
dolerius.

Kitę apleidus krautuvę 
Powell atrado, kad čekis yra 
niekam tinkamas. Krautuvi
ninkas neteko kameros 
dar 65 dolerių.

’partamentai, jūreivijos komi 
sija, karo gamybos boardas, 
vyrų jėgos komisija, preky
bos ir darbo departamentai 
ir viešojo sveikatingumo tar 
nyba.

Agentijos sako, kad su
lyg darbo departamento sta 
tistikų biuro žinių, šiandie 
karo pramonės šakose apie 
pusantro milijono darbinin- 

!kų dirba ilgiau kaip 48 va
landas per savaitę ir dalis 
dirba visas septynias darbo 
dienas.

yra sunkus ir dėl to ilgiau 
dirbant negali būti našus. 
Anot agentijų, našiausias 
darbas yra 6 dienų savaitės 
darbas #ir septintoji savaitės 
diena visados turi būti at- 
silsio diena.

Tad ir rekomenduojama 
visur įvesti 48 valandų sa
vaitės darbą — kasdien po 
8 valandas.

ir

Illinois valstybei už rug
piūčio mėnesį padidinta pa
dangų ir tūbų kvota.

Illinois nacionalinė
diena rugp. 23 d.

Illinois nacionalinė diena 
(National Day) bus minima 
rugpiūčio 23d. Soldier Field, 
Grant parke.

Iškilmių rengimo komite
to pirmininkas Andrew Fa- 
sseas praneša, kad dalyvaus 
24 paskirų tautybių pilie
čiai. Kiekviena tautybė at
vaidins iš savo praeities 
svarbiausius istorinius įvy
kius.

nomis, Morrison viešbutyje. 
Šeiminis bankietas bus sek
madienio vakare. Į seimą, 
kiek girdėt, žada suvažiuo
ti nemažai Amerikos lietu
vių moksleivijos ir profesio
nalų.

X Kunigų Vienybes sei
mas šįmet įvykęs liepos 28 
d. Wilkes Barre, Pa., naujon 
sekantiems metams valdy
bon išrinko: pirmininku kun. 
J. Karalių iš Shenandoah, 
Pa., sekretorium kun. dr. J. 
Vašką, MIC., iš Marianapo
lis kolegijos, Thompson, 
Conn., iždininku kun. J. Mi
liauską iš Wilkes Barre, Pa.

X Kun. Ig. Albavičius, Ci
cero lietuvių parapijos kle
bonas, vakar grįžo iš Kuni
gų Vienybės seimo. Sykiu 
į Chieago atvyko ir kun. dr. 
J. Vaškas, MIC., Marianapo
lio kolegijos rektorius.

X Labdarių centro susi
rinkimas, įvykęs užvakar, 
buvo labai gausingas. Ap
tarta daug svarbių reikalų. 
Daug kalbėta apie pagyvini
mą vajaus prieglaudai sta
tyti..

X Juozas Valskis, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos trustisas ir drau
gijų veikėjas, po operacijos 
Šv. Kryžiaus ligoninėj jau 
sustiprėjo ir dabar randasi 
namuose 4339 So. Califor
nia Avė. Praeitą sekmadie-
nj jauhuvo nuėjęs į bažny-1 įo^rt^’buvo 
cią. Draugijų, kurioms jis 
priklauso, nariai prašomi li
gonį aplankyti, nes jis, bū
damas sveikas, sergančius 
dažnai lankydavo.

anaunceriu 
vienoj radio stoty Nevv Yor
ke.

Liepos mėnesį Illinois vai 
stybėje mažai naujų automo 
bilių parduota. Tad rugpiū
čio mėnesiui kvota nenusta- 

t tyta.

Surinkta daug 
geležies laužo

Illinois State Council of 
Defense liekanų rinkimų ko
miteto kopirmininkai Robert 
Ticken ir George M. Eisen-
berg pranešė gubernato- > 
riui Green, kad pirmąją lie
kanų rinkimo kampanijos sa 
vaitę valstybėje surinkta 
25,000 tonų geležies ir plie
no laužo.

Por Vietory...

U. S. DEFENSE 
BONDS 
STAMLS

X Antanas Deringis, ži
nomas Brighton Park veikė
jos Adelės Patrick vyro bro
lis, šiomis dienomis šaukia
mas į kariuomenę. Prieš ke
letą dienų į kariuomenę iš
vyko Pranas Sekreckis, 4320 
S. Maplevvood Avė. Pastara
sis paliko seną motiną ir 
jauną žmoną.

X Mykolas Jasnauskas sa 
vo kampinį biznio namą ad
resu 2259 W. Cermak Rd., 
iš lauko aptaisė taip, kad 
dabar atrodo kaip naujas — 
mūrinis. Jasnauskai yra se
ni ir plačiai žinomi VVest 
Side gyventojai.

f

X O. švilpauskienė, gyve
nanti Melrose Park ir žino
ma veikėja bei dosni rėmė
ja mūs įstaigų ir kilnių dar
bų, išvyko atostogų pas gi
mines ir pažįstamus į Wor- 
cester, Mass. Žada aplanky
ti Marianapolio kolegiją, 
Lawrence, Mass. ir kitas vie
tas. Prieš keletą savaičių ji 
turėjo didelį surprizą, kuo
met šeimos nariai ir didelis 
būrys draugų susirinko pa
minėti jos vyro 20 metų din
gimo sukaktuves. Per visus 
se&ančius metus švilpaus
kienė pati viena kovojo su 
gyvenimu ir pavyzdingai iš
auklėjo šeimyną. Malonaus 
poilsio žymiai “Draugo” bi
čiulei.

Suplanavai Atostogas ?
Praleiskite Jas Ant Michigan Ežero Kranto —

JARUSZ'S VILOJE
VACATION PARADISE

Central Avenue, Beverly Shores, Ind. 
KAMBARIAI — VALGIS — REFRESMENTS.

Dėl Sąlygą Galima Pašaukti Telefonu — 
MICHIGAN CITY 2700—3.

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
TaupykK apsaugoto) įstaigoj, kad uĮtikrinti savo ateltj. Apart ap
draudos mes turime didžiausi atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4Vfr% ir aukžčiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackiew1ch, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE_________________ Tel. VIRGINIA 1141____________________________

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

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Satnrday 9 A. M. to 3 P. M.
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