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LAKŪNAI SMOGIA PAREINIO PRAMONEI
Pirmadienį išgriauta Dortmunde 
nacių svarbus karo pramonės centras

Dabar teko Duesseldorfo miesto 
didiesiems karo pramonės fabrikams

LONDONAS, geg. 26. —1 toriams Edeno šeimynos lei-
Britų galingos orinės jėgos j džiamas laikraštis Yorkshire 
šiandie atakavo Duesseldor-i Post pareiškia, kad britų la- 
f o miesto karo pramonės! kūnų žygiai prieš Vokietiją

VADAI SUSIRINKO SUPLANUOTI SĄJUNGININKŲ KARO STRATEGIJĄ

centrą, Pareiny.
Laikraščiai pareiškia, kad 

ši paskutinė ataka yra nie- 
kas daugiau, kaip tik pirma
sis didysis invazijos žings
nis.

Milžiniškais bombonešiais 
šiandie išgriautas • Duessel
dorfo pramonės centras. 
Daug kliuvo ir pačiam mies-

t tai.f 'sak •Praeitą pirmadienį britai 
lakūnai išgriovė Dortmundo 
pramonių fabrikus, iš kurių 
griuvėsių dar ir šiandie ma
tosi rūkstą dūmai. Dabar gi 
teko kitam vokiečių karo 
pramonės centrui.

Britų užsienio reikalų sekre

esąs pirmasis invazijos žing
snis. Tad yra pradžia Vokie
tiją palaužti ir suklupdyti.

Iš neutralinių šaltinių su
žinoma nacių pripažinimas, 
kad Dortmunde, Duisburge 
ir kituose Pareinio miestuo
se daug darbininkų neturi 
darbo. Pirmiau ten gaminta 
amunicija. Viskas išgriauta 
ir nėra darbų.

Kaip tik gauta čia žinių 
apie britų lakūnų atakas 
prieš Duesseldorfą, tuojau 
pranešta, kad kiti britų la-

z » draugas" Acme pnoto

Britų ir Amerikos štabų viršininkai susirinko posėdžiau ti į Washington nustatyti sąjungininkų karo strategiją. 
Čia matome štabų vadus ir jų valstybių galvas, ministerį pirmininką Churchill (kairėje) ir prezidentą Franklin D. 
Rcosevelt (dešinėje), susirinkusius nusifotografuoti Baltųjų Rūmų žolėje. Iš kairės į dešinę: Field Marshall Sir John 
Dili, britų štabo viršininkas; Lieutenant General Sir Hastings L. Ismay, chief staff officer to minister of defense; 

Marshall Sir Charles F .A .Fortai, oro štabo viršininkas; General Sir Alen Brooke; Admiral Sir Dudley Pond,
unJl es a ronai pers n pįrmasįs jūrų lordas; Admiral William D. Leahy, U. S. N FDR’s chief of staff; general George C. Marshall, U. S. a.

ang 1 _ą sąsiauri siaurinėj' vfcabo viršįninkas; Admiral Ernest J. King, U. S; N. chief of navai operations ir commander. in chief of the U. S. 
Prancūzijoj vokiečius ata-1 
kuoti. fleet; ir Lieutenant general G. T. McNarvey, deputy chief of staff.

NEW YORK. — Iš Berly- 
noper radiją skelbiama, kad 
Bulgarijoje visi sveiki žydai 
bus siunčiami į speciales dar 
bo stovyklas.

MADRIDAS. — Ispanijos 
‘vyriausybė nusprendė birže
lio mėnesį demobilizuoti apie 
90,000 kareivių.

KARO EIGA i

Didelė Sovietu 
Rusijai parama 
iš J. A. Valstybių

MASKVA, geg. 26.— So
vietų laikraščiuose paskelb
ta U. S. “lend lease” admi
nistratoriaus E. R. Stettini- 
us, Jr., raportas, kokia ru
sams teikiama parama karo 
reikmenimis.

Raporte pažymima, kad 
Sov. Rusija apart daugybės 
tankų ir sunkvežimių šiemet 
iš Amerikos apturėjo dar ir 
45 nuošimčius lėktuvų, ku
rie išsiųsta į visus karo fron 
tus.

Ir toliau numatyta gausi 
rusfcms parama pagal “lend 
lease’ ’ programos, kurios 
vykdymui skirta bilijonai 
dolerių.

ŠIAURES AFRIKA.—Są
jungininkų lakūnai atakuoju 
ašies bazes išilgai Vidurže- 

-A mio jūros—nuo Sardinijos 
salos iki Graikijos pakran
čių.

WASHINGTON. — Attu 
saloje, Aleutians, amerikie
čiai ryžtasi išnaikinti visas 
užsilikusias japonų grupes.
Daug sniego ir veiksniai ne
paprastai apsunkinti. Bet to 
nepaisoma.

RUSIJA.—Anot Maskvos, į kini) S0Sfill8S
Japonai veržiasi link

ir

smarkios kautynės iškilo Le
ningrado fronte. Kitose fros 
to dalyse nišai blaško vokie
čius. Suomijos įlankoj skan
dina nacių laivus. Rusų la
kūnai sėkmingai veikia prieš 
vokiečių užnugarines linijas

LONDONAS.—Britų lakfi- 
nai išgriovė Duesseldorfr 
karo pramonių centrą, Pare' 
ny. Londone tvirtinama, kar 
Dnesaeldorfui . kliuvo tiek 
kiek aną dieną Dortmundui

KINIJA.—Kinų karo va 
dovyhė skelbia, kad japoną 
per Hupeh provinciją dvier 
kolonom veržias link laik* 
nosios kinų sostinės Chung 
king.

Ministras pirmininkas Churchill 
spaudos konferencijoj pareiškė, kad 
ir prieš japonus reikia lygiai kovoti

WASHINGTON, geg. 26. l tačiau daugiau ko laukiama.

Karo darbo boardas 
atsisako pripažinti 
angliakasiams 2 dol..

WASHINGTON, geg. 26

Geležinkeliečiams 
daugiau atlyginimo

WASHINGTON, geg. 26. 
— Nacionalinis geležinkelių 
darbo boardas pripažino di-

Taksu klausimas 
kompromisu išspręstas

WASHINGTON, geg. 26. 
—Kongreso abiejų rūmų kon 
ferentai vakar vakarą fede- 
ralinių taksų už 1942 metų 
pajamas klausimą kompro
misu išsprendė ir grąžino 
rūmams patvirtinti. Spėja
ma, kad rūmai artimiausiuo
ju laiku tai atliks.

Išspręsta, kad tiems, ku
rių pajamų taksai už 1942 
neviršija 50 dolerių, visiškai 
atleisti nuo taksų, tai 'yra 
dovanoti. Kurių gi taksai vir 
sija 50 dol., tie turi sumokėti 
25 nuošimčius. Vadinasi, 
jiems 75 nuošimčiai taksų 
panaikinama.

Pradėjus šių metų liepos 
1 dieną 20 nuošimčių taksų 
bus atitraukiama išmokant 
algas ir atlyginimus. Tuose 
20-yje nuošimčių bus įtrauk
ta ir Victory taksai, kurie 
dabar renkami iš darbininkų 
išmokant algas ir atlygini
mus.

25 nuošimčiai nepanaikina 
mų taksų leidžiama išmokėti 
1944 ir 1945 metų laikotar- 

f piu.

Karo darbo boardas dau- dėsnį atlyginimą geležinke-

— Britanijos ministras pir
mininkas ChurcHill bendrai 
su prezidentu Rcoseveltu va
kar dalyvavo spaudos kon
ferencijoje ir įsamiai atsaki
nėjo į iškeliamus laikrašti
ninkų (spaudos atstovų) 
klausimus.

Kaip prezidentas, taip ir 
Churchill pareiškė, kad karo 
strategijos planai svarstomi 
ir tie planai yra paslaptis. 
Tas negali būti aiškinama 
nei spaudos atstovams, nei 
kam kitam. Apie tai bus su- 
žinota tik iš kariuomenės 
veiksmų karo frontuose.

Ministras pirmininkas už
tikrino, kad karas bus griež- 

, tai vykdomas lygiai prieš 
j Vokietiją ir prieš Japoniją, 
i Italijos klausimu Churchill 
; reiškė vilties, kad Italija bus

CHUNGKING, Kinija,
b? .teibta'”Uktr jaX»i iStrenk“ “ kar° ’«Un«lnin-

dviem kolonom veržiasi Unk'** °™e. ofe”Ta- pata' 
Šios laikinosios kinų sosti-’ rla lSe,tl iS karo'
nes. Japonai nesulaikomai' Iš min. pirmininko aiški- 
žygiuoja Yangtze upės1 nimų patirta, kad Europon
abiem šonais per Hupeh pro
vinciją.

Nors priešas yra dar gana 
tolokai—už 400 mailių tiesia 
linija, bet vietos kinų tarpe 
reiškiasi daug nerimo.

Kinų kariuomenė be pasi- 
tekirno atkakliai kovoja su 
iriešu. Kinai neturi lėktuvų, 
:uriais priešas galėtų būti 

palaužtas.

invazija gal greit ir neįvyks. 
Pirmiau Vokietija iš oro pa
kankamai bus apdaužyta ir 
tai tiek, kad ji neteks prie
monių ilgiau gintis. Gynima
sis bus neįmanomas, kai jos 
karo pramonės centrai bus 
pakeisti griuvėsiais.

Churchill giliai įvertino 
Sovietų Rusiją, kuri yra 
svarbi Amerikai ir Britani
jai sąjungininkė. Iš Rusijos

Ji galėtų nusisukti prieš Ja
poniją ir leisti savo sąjun
gininkams įsigyti orines ba
zes tolimąjam Sibire. Iš tų 
bazių Japonija veikiai būtų 
suklupdyta. Bet Sov. Rusi
jos vadams jis neiškelia tos 
sugestijos, nes tie vadai pa
tys žino, kaip visus dalykus 
suderinti, kad priešus nuga
lėti.

Klausiamas apie, “komin- 
terno” iškrikdymą min. pir
mininkas trumpai atsakė, 
kad tas jam patinka.

Attu numušta 12 
japonu bombonešiu

WASHINGTON, geg. 26. 
— Laivyno departamentas 
anksčiau paskelbė, kad 16 
japonų bombonešių buvo su
simetę amerikiečių pozicijas 
ir laivus atakuoti Attu salo
je ir pakrantėse, Aleutians 
ir 5 bombonešiai buvo nu
mušta.

Dabar ta žinia pataisoma. 
Gauta raportų, kad ne 5, bet 
12 iš 16-os japonų bombone
šių numušta ir, matyt, aunal 
kinta.

Sausumoje (Attu saloje) 
amerikiečių žygiai planingai 
vykdomi. Japonų keletas gru 
pių vis stipriau žnybiama it 
spaudžiama prie jūros ryti
niam salos gale.

guma balsų nusprendė nepri
pažinti" angliakasiams dviejų 
dolerių daugiau už dienos 
darbą, kaip to reikalavo 
Jolki L. Lewis, angliakasių 
unijos prezidentas.

Boardas pripažino kai ku
riuos kitus antraeilius an
gliakasių reikalavimus. Boar 
do pirmininkas W. H. Davis 
pareiškia, kad angliakasiams 
atlyginimas per dieną bus 
nuo 8 iki 15 centų didesnis.

Atmetęs šalin dviejų dole
rių reikalavimą boardas nu-* •' • - ‘ .
rodė angliakasių atstovams 
su kasyklų operatoriais su
sieiti konferencijon, išspręs
ti naujo kontrakto klausimą 
ir po 15 dienų boardui pra
nešti apie pasitarimų rezul
tatus.

Daug kas įdomauja, ką an 
gliakasių unijos pre^lentas 
Lewis pareikš boardo nuo
sprendžio klausimu.

Akrono fabrikuose 
vis dar streikuoįama

AKRON, O., geg. 26 —Gu
mos fabrikuose vis dar apie 
50,000 darbininkų streikuo
ja, nepaisant kilusių gandų, 
kad darbininkai jau ima 
grįžti į darbą.

Sakoma, šis streikas dėl 
didesnio atlyginimo unijos 
neautorizuotas. Karo metu 
darbininkams ne laikas strei 
kuoti.

lių darbininkams — 8 centus 
daugiau už darbo valandą.

Tas liečia daugiau kaip 
vieną milijoną darbininkų. 
Geležinkeliečių unijas reika
lavo daugiau.

Sugriautas naciu 
darbo biuras

BERNAS, Šveicarija, geg. 
26.—Journal de Geneve rašo, 
kad keliomis bombomis su
sprogdintas* vokiečių darbo 
biuras Annemasse, Prancū
zijoje.

Depešoje pažymima, kad 
tuo keliu prancūzai susime
ta kovoti su naciais prieš 
prancūzų darbininkų siunti
mą į darbus Vokietijoje.

REMRITE “DRAUGĄ”

Mirė H. Fordo
sūnus Edseli 4

DETROIT, Mich., geg. 26.
— Praeitą naktį mirė Edsel 
Bryant Ford, Ford Motor 
Company prezidentas, 49 m. 
amž., vienatinis Henry For
do sūnus.

Ford Motor Company per 
40 metų išaugo į keleto bili
jonų dol. vertės kompaniją. 
Pirmiau Fordo fabrikai pa
garsėjo automobilių gamy
ba, šiandie gi pakeisti karo 
pramonės fabrikais.

Visi fabrikai yra vieno 
Fordo namiškių rankose. 
Niekas nežino, kaip dideli 
yra Fordų turtai. > {jį

LONDONAS. — Iš Romos 
per radiją praneša, kad vo
kiečių oro jėgas vartoja bom 
bas su sprogstamuoju skys
čiu, kurio sprogimas pra
žūtingas.

Rusų artilerija blaško vokiečius 
Charkovo ir Donec upės frontuose

LONDONAS, geg. 26. — 
Rusų artilerija išblaškė vo
kiečius šiaurvakaruose nuo 
Charkovo ir 'sudaužė vokie
čių pozicijas pietrytuose.

Šiaurvakaruose iš dalies 
sunaikintas vienas vokiečių 
batalijonas (batalijonas apie 
800 vyrų).

Pietrytuose nuo Charkovo 
Lisičansko srity, Donec upės

žė septynias vokiečių mor- 
tarų batarejas, keturias pat
rankas ir įsitvirtinimus.

Suomijos įlankoje du rusų 
patruliniai laivai susikovė 
su trylika vokiečių patruli
nių laivų. Du vokiečių laivai 
nuskandinta, vienas sugadin 
tas, o kiti pasitraukė iš ko
vos.

Viršminėtos žinios iš Mas-
fronte, rusų artilerija sudari kvos paskelbtos.

f i
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IS DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
i mokinamaDykai

įvairaus amato
Detroit Board of Educa- 

tion jau yra dykai išmoki
nęs 170,000 vyrų ir moterų, 
įvairių karo reikalams dar

Todėl, lietuviai, perskaitę 
šį kvietimą, raginkite viens 
kitą, kad .naudotus šia įauk
sinę proga, t. y. pasimokin
tų. Amatas darbo žmogui di
džiausias turtas. Todėl val
džia dykai mokina. Lietuviai

bų. Ta proga gali raudotis I tJ1P Pat &ali būti mechani- 
ir lietuviai, kurie yra virt ’kai8' kaip ir Iručiai. A- 
17 metu. Merginos, moterys fflat* mokant dartas le08va 
vaikinai, vyrai gali išmokti fa“‘‘. SU_^a^"i““:.A’ 
žemiau išvardinto amato:
Lathe operation, Milling nu- 
shifte, Grinding, Shaper, Drū? i 
press, Blue print, reading. 
Micrometer reading, Inspec- 
tion teehniųues, Bench ma- 
skinist, Shop ari t h m e t i c 
(Shop Math), Aircraft en- 
gines,. Are welding ir t.t.

Mokinama dienomis po pie 
tų ir vakarais, šeštadieniais 
ir sekmadieniais artimiau-

teikite pažymėtomis dieno
mis. Koresp.

"I Am An American 
Day" atbalsiai '

Gegužės 16 d. 17,000 mi
nia maršavo į ‘Faergrounds* 
paskendus vėliavose, pasi
skirsčius į tautines grupes. 
Minia slinko erdve Wood-

Detroit Board of Education amato inetruk torius aiškina, būreliui merginų apie vieną iš 
daugelio .amatų, kurių vyrai, moterys, vaiki nai ir merginos gali nemokamai išmokti.

ward gatve laik y d a m o s i 
šioje kiekvienam mokyklo- drausmės traukdama dainas.
je. Viskas nemokamai.

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MGNARCH LIQUQR
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6(154

kuriose girdėjosi ir muzika, 
tai buvo didžiausia Detroi
to diena.

Miestas pritarė prez. Roo- 
seveltui. Išdidžiai, be skir
tumo, kaip laisvi krašto pi
liečiai, žmonė3 demonstravo.

Viduryje Fairground ir 
aplink susirinko apie 30,000 
žmonių. Pirmiausiai priimta 
priesaika. Federalinis teisė
jas Frank A. Picard, vedė
jas programos, kvietė visą 
minią pakelti ranką ir kar 
toti:

“I will support and defend 
the Constitution of United

jo žodžius. Vaizdas buvo ne- moterų savanorių skyriai ir i dalyvavimą parade , ir pirki-
aprašomas;

Diena pasitaikė nepapras
tai graži. Saulė savo spindu
liais bučiavo kiekvieno pat-

27 * *i- ■»'rioto linksmą veidą, pilną 
pasiryžimo pasišvęsti kovai 
už laisvę. Kiekviena tautinė 
grupė, gyvendama laisvoje 
šalyje, gali reikalauti lais
vės ir kraštui, iš kurio yra 
atvykę.

Be civilių parade dalyva
vo ir daug kareivių. 728-tos 
armijos batalijonas, vedamas 
Col. August M. Grech, gar
bės maršalas. Garbės sargy
ba, Detroito raitoji policija, 
“Waacs”, lakūnai, civilinio

DR. VAITlTSfl, OPT.
LIFTUVIS

Mano 20 metą praktikavunas 
jūsų garantavimas „

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuria

ošti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tamo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
sti atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 
Habsias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

dalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttaiso- 
aw be akĮaių. Kainos pigiam kaip

States against all enemies, apsigynimo patruliai, Rau- 
foreign and domestic”. 1 donojo Kryžiaus moterų gru-

Tūkstančiai balsų kartojo pės, jūreivių moterų grupė,

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po..

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS— ----

4712 South Ashland Ar.

Jaunuoliai, kurie nenuimami 
karo aviacijos akyr4-> priežas
ties spalvų neregėjūuo — (eolo; 
blindnesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu iSgydytl.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Aukainiua ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MIAI) ŠIAS 
KAINAS.

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snos ir Muzikalius lnstrumen- 
ttiS.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCIIMAKEIt 

— MŪŠIO
4Ž16 ARCHER AVENUE

Phonė: LAFAYETTE 8617

Tiktai
Pašaukit CICERO 4795

Platus rinkinys 
audeklų ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BCKITSUMANŪS
Prlilūreklt ra
kandus ką da
bar da turime!

1 Mes nulup"- n Visus šprln- 
sim visą te- ** K«us pertSim, 

pat Prlplldyslmtą Iki 
frCmu.

2PcrkliJuosim 
-Ir suversim 
visus sujun
gimus.

su naujais 
vatos vailo
kais.

Atviras me-
►džlo dalis 18 
dailinsiu!.

2 Dailų
Parlor Setą 
Prrdlrbsirh
ui malą 

kalną kaip$0 n 3539
Be Jokių Priedų, Jei Sumokėta Per 5 Mėn.

SĄLYGOS Taip mažos’
$1.25 į savaitę!

Minimalia [mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų Gvarantija Ui Konstrukciją ir Amatnlkystėa Darbą.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. , Cicero

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

PB. S. WEINE, O.P.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETBISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; 1‘irmad., Trečlad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrai!. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Šeštadieniais Ir Sekmadieniais ragai Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

daug kitų — lenkų, skandi
navų, sirijonų, ungarų, uk- 
rainų, rusų, lietuvių, spalvoti 
kostiumai vėjo pučiami atro
dė kaip koks gražiausias gė
lynas. Lietuvaičių galvas! 
puošė rūtos. ‘ .

Pirmojo pasaulinio karo 
ir kitų karų, legiono postai 
taipgi žygiavo su plevėsuo
jančiomis vėliavomis. Vyrai, 
moterys, kurie gamina šiam 
karui ginklus taipgi žygia
vo su savo vadais, unijų G. 
I O. ir A. F. L. benais. Pa
rade^ dalyvavo britų ir Ka
nados legionai, kurie nešė 20 
spalvotų vėliavų simbolizuo- 
darni Amerikos ir Kanados 
vieningumą. Minios žmonių 
lydėjo aplodismentais.

.Vietos spauda labai gra
žiai rašė apie lietuvius ir jų

mą koro bonų. Lietuvių var- 
(Tęsinys 3 pusi.)

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAtfPYKm
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAH AND 8URGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak
• Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YAr4« 4787 
Namų tel. PROspect 1880

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
V<įifaįdo8: 3 — 8 popiet.

Tai. YAHdi 8846

OR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

vaL:
arti 47th Street

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

tel YARds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel. ................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečlad. ir Sekm. tik susitartus.

IR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 įta 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v si. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DABARTIM
DIVIDENTV
RATA

L

4%

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ar Skauda Kojas ?
OUICK REL'EF Wilh fl£W METriūū

—radi fer Corns and Callusei__

SHOES —- zse w
FOOT E-Z SHOE SHOP

169 NO. LA SALLE ST.

didelis išpardavimas musų i 
milžiniško stako muzika-

LINIŲ INSTRUMENTŲ 

PASINACDOKIT PROGA' DABAR 
KOL DAR NEISPARDUOH.

TŪBOS, CLAICNF.TAI, TROM
BONAI, SA_XA.PH.ONES, FLŲTES 

fsti "caseB" — <88.00, <17.60.
<46.00 ir <15.00. Visi garantuoti
lengvam grojimui!

KONCERTUI OUPTARAT, 8PA- 
NI8KI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 

J8 5p. .812.60 Iki <36.00, 
striuNiniaT BASAI — <«o.oo' 
<126.00 Ir <160.00. BASO TT»- 
denGalas — <12.00. smiče- 
LIAI 8MUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS'IR CEL- 
LO — <1.60, <8.00, <6.00, <10.00 
lt <16.00. Striūnos dėl vigų vlr8- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — <18.50, <28.60, 
<35.00 ir <50.00. PĖDAIS, HI- 
BOYS, CTMBOLft, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOŪTM PIECE visiems 
brase ir “read” instrumentams
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPBRTYVA«r VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dkllų darinė
toms, Tr laboms, Saxaphones ir 
taipgi Smulkoms Ir Ouitarams.

goldrtrrus .Mušiu -srop 
• 14 Maxwell St., Chicago

1751 W. 471h Slreel

DR. G. SERNER
LIETUMS AKIŲ GYDYTOMS 
25 metų patyrimas

Tek: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Htalso4T

Ofisas ir Aldnlų Dtr&tavt

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

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

r.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

.ės,Jė \raws
gali sutelkti, 

tt amt Ar patyrimo

Dr. John J. Smetam 
Dr. X A Smetona. Jr.

onoaaninraAi 
1801 So. Ashland Aveniu 

gsMIperf 18-toe
ftilcftMSSi U«AL OSSS, CM«< 
. OFISO VAEABDOSt 
tasūMtf 8:SS * m: da 8:SS a n> 

TredUd. Ir Mtod. 8:88 a.. B.Ud r:>ą ą <

Greitą Palengvinimį 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— telkia — * 

SVKES
PATARNA- i 

VIMA8!
— kuris —

Specializuoja
Tame!

Nebūkit mipaii'- 
flotl neranslal* , 
pakinkliais. Oy- 
venklt\lluoR, nūs 
patrūkimo bėdos.

/ —-SPĖČIAU —
Iftklrpkite 8j skelbimą Ir prlduo-

klte mums pirui 30 dienų laiko ir
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO

I*MANK*'LI!*TMĄ 
J ūku Skilvio Muskulų Treatmentą. 

NRRA KO GERESNIO U£

Oroator of Cuatom AppllanrM for 17 yri
3fl S. STATE, RM. 910, STA. 4KM 
Daily 10 A M.-Til S; Mon., Fri.-Tll 0 P.M. 

Natur.iay "TU I, Hnn<Uy I t« k

6ti yra sperlalli canrtntmo bandymas U 
nebus kitose lalkraKluose. Taipgi, «• 
pasiūlymas nebus atkartotas.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDrie 2868 

YALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.. 
Penktų šeėtad. 8:30 iki 9:30 vak 

SakmariienriialM Dagai mutitarimą

W0U 5TLO3O
1945 VVp-t 35* Street

MOST
MODERN

(Y)MIM.FTE

A!»V aNCED PriOlOGRAPm 

POS3IBI.E l’KK ES
l’HONF. LAFAYETTE 2S13

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAŪGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VtRgiriis 0036 

Residencljoe tek: BEVeriy 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5981.
Res.: KENvrood 6107.

DR. A, J. BERTAS!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:30-8:8G
756 Wes( 35th Street *

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Tel. OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road f

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 Wėst 66th Place 

Tel. REPabUe 7868

TeL OANal 0267
Res. tel.: pROspect 0059

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1621 So. Halsted Street 

Rerideadja: 0600 So. Arteslan Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 p.p.

0 IM 0 vai. vnknm.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄVHfrtrf ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.

TAPKITE FINANSINI AI NEPRIKLAUSOMI!
*- * - » * ‘ A-------  —

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 35,000.00 apdrausti j 
Burance Corporation. Mokame 3 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR mftAUSIA

J e. «
I***”?

z* I”: FAnM'Nr.t

Federal Savings and Loan In- 
Jūsų pinigai greitai išmoka-

KEISTUTO SAVINGS and LOJ
YRL. CA£.UMKI? <113 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

FINANSINE IŠTAIGA 
1 —

ASSOCIATION
S2M 80. HALSTED ST.



Ketvirtadienis, geg. 27, 1943 DIENRABTIS DRAUGAS, CHlCAGO, IELTNOIS

3

v

Detroit. Michigan
I AM AN AMERICAN 
DIENA

(Atkelta iš 2 pusi.)

du bonų nupirkta už $25,000. 
Dar ne visi buvo pridavę 
blankas. Vėliau paskelbsime 
visus, kaip pasibaigs šio mė
nesio vajus.

Lietuvių grupę sudarė mo
terys ir merginos, pasipuo
šusios lietuviškais rūbais, 
Raud. Kryžiaus, Motinos 
žva i g ž d ė s, legionieriai ir 
daug kitų atskirų draugijų, 
organizacijų. Lietuviai skait 
lingumu parade užėmė tre
čią vietą. Lietuvių grupe tę
sėsi net per tris blokus.

Garbė priklauso mūsų va
dams, kurie pajėgė sutrauk

Adomas ir Petronėlė Sa- lai turi būt pirmoje vietoje.
lasevičiai-Salas nusikėlė gy
venti į savo naują namą, 
12027 Prairie Avė. Salasevi- 
čiai yra ilgamečiai scenos 
mėgėjai, yra daug atvaidinę 
įvairių veikalų, ypatingai ge 
rai sekasi scenoj šposai krė
sti. Jų sūnelis Edvardas tar
nauja U. S?kariuomenėj. Iš
augintas lietuvišoj dvasioj 
ir kariuomenėj būdamas do
misi lietuvių veikimu.

Aldona Žukauskaitė, gam
tos mokytoja, Studentų ir 
Profesionalų skyriaus rašti
ninkė, susirūpinusi, kad be
veik visi studentai vaikinai 
pašaukti į U. S. kariuomenę. 
Manė, kad dėlto ir skyrius 
priseis likviduoti. Bet veda
ma patriotizmo su kitomis 

ti tokį didelį skaičių lietu- veikėjomis užsibrėžė skyrių 
vių per trumpą laiką. palaikyti ir dar žada spau-

Jie daug dirbo. Jie pasi- j don patiekti straipsnių iš 

šventė tam kilniam darbui, gamtos mokslo.
Jie gražiai pasirodė tarpe
svetimtaučių. Jie pardavė 
daug bonų. Lietuvių vardas 
tą dieną buvo girdimas pa
rade, o vėliau rašomas laik
raščiuose.

Valio Detroito lietuviai! 
Gyvuokite, dirbkite išvien! 
Tegul jūsų darbas neša nau
dos mums ir mūsų tautai!

Rast. J. H. Medinis

Žinių-žinelės
Edvardas ir Eleonora 

Crenshaw (veikėjos Alice 
Savickienės švogeris), kuris 
tarnauja U. S. Navy, gavęs 
atostogų, buvo nuvykę į Los 
Angeles, Calif., kur prieš į 
stosiant karo tarnybon^ g v 
veno. Paviešėję pora savai 
čių su savaisiais Edvardas 
grįžo į savo stovyklą, o Ele
onora gyvens su sesute Alice 
ir, kiek galėdama, prisidės 
prie darbuotės.

Geg. 23 d. Šv. Antano pa
rapijos piknikas pusėtinai 
pavyko. Tačiau parapijų pik
nikai turėtų būti kur kas 
skaitlingesni, kas priduotų 
geresnio ūpo ne tik klebo
nams, bet ir visiems para- 
pijonams, kurie tuomi rūpi
nasi. Kas savo parengimų 
neremia, o dedasi katalikų 
darbuotojais, nėra tikras dar 
buotojas to žodžio prasmėj.
Savo parengimai remti kiek
vieno kataliko yra pirmutinė
pareiga. Mūsų pačių reika- PLATINKITE “DRAUGĄ”

Daug randasi žmonių, gana 
gymiai rengiančių tas grupes, 
kurios katalikus išjuokia ir 
juos išnaudoja. Jie suranda 
jų piknikus, turi gana pini
gų jų šlamštams užsirašyti, 
tikietėliams pirkti, o tas vis
kas panaudojamas katali
kams niekinti.

Vyrai, moterys, laikas pa
matyti, ką remiate.

Britu lakūnai ir dienos 
melu atakuoja nacius

I
LONDONAS, geg. 26. — 

Šimtai britų bombonešių ir 
kovinių lėktuvų šiandie rytą 
praskrido angliško sąsiaurio1 
padangėmis Prancūzijos ir 
Vokietijos link.

Tas reiškia, kad britai la
kūnai dienos metu atnaujina 
atakas prieš pačius pačioj 
Vokietijoj ir nacių okupuo
tuose kraštuose.

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

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

Vargšas, kuris neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji. 
(Tolstojus). /

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų mašinų. Darbas naktimis, 

gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

111 N. Waeker Driv*

O’B*IUUEN
MALEVA

“DRAUGO ” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
AD VERTIS IN G DEPARTMENT 

137 No, Dearborn Street 
Tet. RANdolpb 8488-84S8

HELP WANTED — VYRAI

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dienų ir naktį šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet. •

CHlCAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

SODA POUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5340 Sherklan Rd.

SHIPPINO CT.ERK PAGEkBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shipping room. Drafto 
palluosuotl. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, puikios darbo sųlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfleld “I.” ir C. A. & E. R. R ). 
CHlCAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St., Beltoood, III.

Sergt. Albertas Petrėnas, 
buvęs Atlantic Press savi
ninkas ir vedėjas virš me
tai, kaip tarnauja U. S. ka
riuomenėj lakūnu. Jo brolis 
Edmundas, vedęs spaustuvės 
reikalus, irgi jau šaukiamas 
į kariuomenę. įsotina susi
rūpinusi. Priėjo prie to, kad 
spaustuvę turi parduoti. Biz
nis išdirbtas. Gera proga lie-1 
tuviui mokančiam spaustu
vės darbą. Atlantic Press 
spaustuvė randasi adr. 3625 
Myrtle St. Pirmesnis laimin
gesnis.

Armija pripažįsta 
helikopteriu vertę

WASHINGTON, geg. 26. 
— Po atliktų sėkmingų su 
helikopteriu (lėktuvų rūšis) 
bandymų ant prekinio laivb 
denio armijos viršininkai 
pripažino jo vertę kovai su 
submarinais. Gal visi dides
nieji prekiniai laivai artimo] 
ateity bus aprūpinti šiais i 
lėktuvais.

Helikopteris yra svarbus 
tuo, kad jis gali be įsibėgi- 
mo stačiai oran pakilti ir 
tokiu pat būdu nusileisti. 
Tad ant denio jam nereikia 
daug vietos.

Laivų konvojams šis lėk
tuvas yra svarbus, nes iŠ jo 
galima apžvalgyti jūros apy 
linkės ir stebėti, ar nesimato 
priešo submarinų.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Verte

Plaunama
SIENOMS MALEVA 
- $2.80 Galionas

O’Brien’s Liąuid Vėl ve t—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liąuid Lite—labai žibanti, virtuvėms b* 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel .visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevoti. 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta J 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų ir balta.

fe

Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA jTlEJČaT
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

VYRAMS 
25 -f 45 Metų 

Dirbtuvės darbai, geros darbo są
lygos. Rata 75c. 40 vai. į savaitę.
PROCTER & GAMBLE MFG CO.

1232 W. North Avė.

100% KARO DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams 

Mašinų Operatoriams 
Warehouse Vyrams 

Shippers 
Pakeriams

Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
mokestis dieniniams Siftams 65c Į 
vai. ir naktiniams Siftams 75c j vai. 
ir virSlaikis. Group apdrauda be jo
kio ekstra iškaščio jums.

CRANE PACKING CO.
1801 Belle Plaine 

(Ravenswood Distrlkte)

- Darbininkų
Loduoti ir iškrauti lentas

61c į valandų
Laikas ir pusė po 40 valandų.

EDWARD H1NES LUMBER CO.
2431 S. WOLCOTT.

FREIGHT HANDLERS 
VirSlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP.

Door 5. House 3.
_________ 13TH & CLARK STS._________

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir virSlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS

'‘Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbų dirbti, ptaSome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 Ko Oaklev Avė.. OhlcAgn

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto palluosuotl, reikalingi ISsila- 
vint! prie R.lvet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De- 
fense dirbtuve. (Vienas blokas nuo 
Garfleld “L" ir C. A. & E. R. R ). 
CHlCAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St.. Bellvrood, m.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
■rakandų kaino Sanders, Rubbers, 
Sprayers ir Pagelblninkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Michigan

Geležies Dirbėjai
PATYRĘ FITTERS 

Welderiai ir Pagelbininkai.
MID-CITY

ARCHITECTURAL IRON CO.
5535 S. State St.

VYRŲ REIKIA
Prie lengv.ų, dirbtuves darbų. Pasto
vus darbai, gera mokestis.

U. 8. TOOIj & MFG. CO.
1528 Armltage Avė.

Darbininkų
prie

ABELNU FOUNDRES 
IR MAINTĖNANCE DARBŲ

DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAI
48 Valandų Savaitėje 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO
Paranki I. C. ir busais transportael- 
ja. Employment. ofisas atdaras visų 
dienų pradedant’su pirmadieniu per
dėm šeštadienį taipgi visų dienų.

WHITING CORP.
157th & Lathrop Avė. 

Harvey, III.

AR JI S IEŠKOTE 
KARO DIRBTUVĖS DARBO?
Mes turim Hekautieme įlarhanm

CentorlesK Grinders
Pollshers — lalmnrM — Cratcrs 

Cheekers — Wat<4i,mm — Flremm
Gera Mokestis — Viršlaikis 

Puikios Darbo Hųlygos
Dirbantieji pilnų laiką karo darbus 

prašome ncatsfšauktl.
Atsinešk lt Prirodymus Pilietybės. 

Douglas Park "L” iki durų.
HITRLEY MACHINE CO. 

2145 S. 54th Avė.—Cicero, III.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite 1 Timekeeper’s ofisų:
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5340 Sherldnn Rd.

VYRAI -
Dirbtuves Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit j Employment ofisų

THE CRACKER JACK CO. 
4800 W. 66 th St

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis j savaitę. $30.00 
J savaitę. Turi mokėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit j Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.
MOLDERIAI 
GRINDERS 
CHIPPERS

Core Makers, Paprasti Darbininkai, 
Welderiai reikalingi. Dienų ir naktį 
šiftai, pilno ar dalinio laiko. Em
ployment ofisas atdaras nuo 7:30 
ryto iki 5 popiet.

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzic.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine
z

Boring Mill
Vertical ir Horizontai

Gear Cutting Machines

Grinders
Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

50 — MOTERŲ — 50 
Mes turim (vairiu Dirbtuvės Darbų 

Moterims kurkus Kvalifikuos. 
Mašinų Darbai 

Cheokers — Inspectlon 
Ibiikios Darbo Sąlygos 

Gera Mokestis — Viršlaikis 
Dirbančios pilnų laikų karo darbus 

urašome neatslšaukti. 
Atsinešk it Prirodymus Pilietybės. 

Douglas Park “L” iki durų.

HIJRLEY MACHINE CO. 
2145 S. 54th Avė.—Cicero, BĮ.

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amatų. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sųlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfleld ‘L.” ir C. A. & 
E. R. R.).
CHlCAGO RIVET & MACHINE CO. 
25tli Avė. & Adams St.. Bellvrood, III.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Michigan

MOTERŲ

REIKIA

Lengvi Mašinų Darbai'
Patyrimas Nereikalinga. 

Pastovūs darbai—Gera mokestis.

BARNES METAL
PRODUCTS CO. 
4425 W. 16th St.

MOTERŲ
Dirbtuvės darbams. Prie mašinų as- 
sembling ir mašinų pagelbininkės. 
Patyrimas nereikalinga. Civiliniai Ir 
Defense darbai. Matykit M r. Thomas 
po 8:30 ryte.

PULLMAN COUCH CO.
3750 So. Ashland Avė.

RENDUOJASI

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BUR.EN 0018.

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičlams. Nuo $800 
Iki 810,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavlmų.

JOHN O. SYKORA 
24)1 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453.

NORI PIRKT

Defense -darbininkas nori pirkt leng
vo svorio karų, geroj padėty—1933 
Iki 1940 metų modelio. Mokės Cash. 
Atsišaukit ar rašykit: LOIIIS LEONI 
—2334 WEST 24th STREET.

BU S B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL

5340 Sherldan Rd. '

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 

Press Operatorių 
Rūbų Ir Marškinių Prosytojų

Atsišaukite i
FRENCH HAND LAUNDRY CO. 

2163 N. Clark St.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėje. 
Gera pradinė mokestis. Atsineškit 
prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2329 N. Pulaski Rd.

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

Shakers
5 dienos į savaitę. 
Geriausia mokestis.
Matykit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
800 North Blvd. Oak Park, BĮ. 

Austin 1060 ar Village 8000

VYRAI IR MOTERYS

IŠDIRBĖJAI DIESEL - ELECTRIC 
STRĘAMLTNERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIUS VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIU DARBU;

Welderių 
Mach. Operatorių

Machinisto
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tai
Paprastų Darbininkų, Porterių 

ir Džianitorių.

100% KARO DARBAI 
$40 IKI $55 Į SAVAITĘ 

PRADŽIOJE

Darbininkai Defense dirbtuvėse 
neatsišaukit. Employment Ofisas 
atdaras nuo 8 ryto iki 5 vakare 
išskiriant sekmadieniais ir šven
tadieniais. Mūsų centralinis trans

Kolonijų Žinios
Jokio lietuviu
veikimo

Georgetown, III. — šis 
miestelis lietuviams, gyve
nantiems šiaurinėje dalyje 
Illinois, mažai girdėtas, čia 
seniau lietuvių gyveno daug. 
Randas ir dabar, bet nuo- ' 
savos bažnyčios niekuomet 
neturėjo. Veikimas irgi ma
žas, todėl lietuvių vardas 
mažai kam ir žinomas. Gi
lesnio tikėjimo lietuviai pri
klausė šš. Petro ir Povilo 
parapijai, Westville, III., nes 
tik apie 5 mylios tolumo. Ki
ti niekur nepriklausė, nes 
vietoj kat. bažnyčios nebuvo. 
Dar jau metai, kaip La Sa- 
lette misionieriai kunigai, 
vietos katalikų prašymu, ir 
Peoria vyskupo pritarimu, 
pradėjo aprūpinti dvasinius 
reikalus.

Georgebown, III., skaitoma 
3,235 gyventojai, bet kata
likų atrodo Labai mažas skai 
čiue, nes niekados nepajėgė 
bažnyčios įsigyti. Panašios 
aplinkybės silpnesnio tikėji
mo lietuvius ir lenkus visiš
kai dvasiniu miegu užmig
dė.

Minėtas miestelis randasi 
apie 5 mylias į pietus nuo 
Westville, III., plačiai žino
mo anglių kasyklomis, taip
gi ir istoriniu atžvilgiu jo 
praeitis labai įdomi.

Keleivis

portacijos ofisas pagelbės išrišti, Priežodžiai 
jūsų transportacijos problemas.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet. '

CHlCAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Reikia Merginų
Nuo 18 iki 30 Metų 

Pradinė Motestis 
55c j valandą.

40 valandų savaitė.
PROCTER & GAMBLE MFG. CO. 

1232 W. North Avė.

REIKIA
MERGINŲ

' AMŽIAUS 18 IKI 35
Dirbtuvėje prię lengvų ię švarių 
darbų. Gerai apmokami darbai. 
Malonios darbo sąlygos. Pastovūs 
darbai. Atvykite prisirengusios 
stoti prie darbo.

SCHWEIZER
SWISS EMBROIDERY CO.

3345 N. WOLCOTT.

SKELBKTTfiS “DRAUGE” PIRKITE KARO BONUS!

. ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

GENERAL MOTORS CORP. 
HOME OF THE 8TREAMLINER8

LA GRANGE, ILL.

Vyrai ir Moterys 
17 — 55

Pilno ar Dalinio Laiko
Laikas ir pusė mokama už virš
laiki; taipgi ir bonų pienas. Paty
rimas nereikalinga, švarus ir pas
tovus darbas.

SVARBI PRAMONE 
Gera Transportacija. 

Atsišaukite visą savaitę. 
2425 S. ROCKYVELL ST.

{VAIRUS pilno ar 
DALINIO LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Gera darbinin
kų priežiūra Ir gera ateitis. Geros 
progos pradiniams.

GITS MOLDING CORP.
4600 W. Huron

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Jei kelias į Dievą tikras 
siela jaučiasi patenkinta 

laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes j) turi
savyje. (VI. Pntvys).

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).
Linksmumas žmoguje, kaip 

ir pavasaris: atskleidžia 
gražiausius žiedus.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

’’ -
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Churchillio pareiškimas dėl rustį-japonu 
santykių

z

Daug kas stebėjosi, kad.Sovietų Rusija ligšiol vis dar 
palaiko gerus santykius su Japonija, kuri glaudžiai ir 
stipriai talkininkauja naciams ir fašistams, su kuriais 
patys rusai veda mirtiną kovą. Amerikos visuomenė 
jautėsi lyg ir užgauta, kad Maskva palaiko santykius 
su japonų militaristais, kurie 1941 m. gruodžio 7 d. 
gengsterišku būdu užpuolė Jungtinių Valstybių terito
riją ir kurie veda baisiai žiaurų karą, žudydami ameri
kiečius belaisvius ir papildydami kitas nežmoniškas ne
dorybes ir niekšystes.

Kai Vokietijos naciai užpuolė Sovietų Rusiją, Amerika 
visu kuo gelbėjo rusams. Bet kai japonai įsiveržė į U. S. 
teritoriją, Maskva nė ryšių su Tokio nemalonėjo nutrauk
ti. , *

, Kalbant šiuo klausimu, reikia turėti galvoje vieną 
labai svarbų dalyką. Jungtinėms Tautoms kare prieš 
Japoniją yra būtinai reikalingos Sibire bazės, iš kurių 
sėkmingai būtų galima triuškinti Japonijos miestus, 
jų karo pramonę, susisiekimo priemones etc. Tai grei
čiau priverstų Japoniją ^sąlyginiai pasiduoti.

Tie visi teigimai, apie krtriuos mes jau ne vieną kar
tą esame rašę, šiomis dienomis buvo patvirtinti ir Di
džiosios Britanijos premiero Winston Churchillio.

Jisai, kalbėdamas praėjusį antradienį laikraštlnmxšms 
Vašingtone,

ragino rusų vadus stoti į Pacifiko karo frontą prieš 
japonus. _ '

Premieras Churchillas visai teisingai pažymėjo, kad 
toks žygis — įstojimas į karą prieš Japoniją, patiems 
rusams išeitų į didelę naudą.

Iš šio Churchillio pareiškimo aišku, kad jungtinių 
tautų vadai visuomet pageidavo, kad rusai išeitų į ka
rą prieš japonus. Aišku ir tai, kad Roasevelto-Chui- 
chillio pasitarimuose Vašingtone planuojama žymiai su
intensyvinti ofensyvą prieš Japoniją^

Ką pasakys Maskva į šitokį Anglijos premiero pa
siūlymą, nesunku įspėti. Ji statys didesnius reikalavi
mus pradėti antrąjį karo frontą Europoj. Bet p. Chui- 
chill laikraštininkams davė suprasti, kad tas frontas 
jau dabar yra, nes ašies bombardavimas lėktuvais kas
dien didėja. Didesnių operacijų žeme prieš vokiečius 
Europoje tuo tarpu esą nenumatoma.

Iš to pareiškimo, galima suprasti ir tai, kad juo dau
giau bus kalbų apie atidarymą kito fronto Europos 
kontinente, juo ryškiau bus pabrėžiamas reikalas ru
sams išeiti į karą prieš japonus.

Lietuviai komunistai skleidžia melus
BOLŠEVIKAI PRIEVARTOS BODU LIETUVA
PBISUUNGfi PRIE SOVIETŲ RUSUOS. NEBUVO
LAISVŲ SEIMO RINKIMŲ.

Amerikoje lietuvių komunistų laikraščiai per akis 
meluoja savo skaitytojams, sakydami, jog kai rusai 
bolševikai okupavo Lietuvą, 1940 metais, birželio mė
nesį, tai Lietuvos gyventojai per “seimo rinkimus” ga
lėjo laisvai balsuoti už ar prieš pastatytus kandidatus 
į seimą, ir pasak komunistų pnanešimo, balsavimuose 
dalyvavę 95 nuošimčiai balsuotojų,’ iš kurių 99.89 pro
centai balsavo už Darbo Žmonių Sąjungos išstatytus 
kandidatus. Tokius dalykus gali sakyti tik didžiausias 
melagis ir tokiems pasakymas gali tikėti tik tie, kurie 
neturi savo proto.

TEISYBES ŽODIS

Teisingumas reikalauja štai ką pranešti:
1) Lietuvoje bolševikai 1940 metais, liepos mėnesį,

“seimo” rinkimus pravedė prievartos būdu, nebuvo lais
vų rinkimų. /

2) Buvo išstatytas tik vienas komunistų kandidatų 
sąrašaą į “seimą”; Už šį sąrašą begalima buvo pasisa
kyti prieš, o tik galėjai įmesti kandidato kortelę ir vis- 
kas. žmonės buvo prievartos keliu verčiami balsuoti. 
Nežiūrint to, dauguma žmonių mefe balsavimo korte
les sugadintas arba. į voką įdėdavo kokį popiergalį. Ge
rų balsų buvo gal kokie septyni procentai.

3) Patys bolševikai pripažino, kad rasta labai daug 
sugadintų balsavimo kortelių.

4) Kai kurie asmenys, kurie buvo bolševikų valdžio
je, pripažįsta, kad bolševikai sufalsifikavo “seimo” rin
kimus. >

5) Išrinktas “seimas” turėjo prievartos keliu balsuo
ti už “prisijungimą” prie Sovietų Rusijos.

6) Bolševikai prieš “seimo rinkimus” skelbė, jog Lie
tuva paliks laisva ir nepriklausoma valstybė. O paskui 
bolševikai Lietuvą prisijungė prie Sovietų Rusijos. 

LIETUVIS NIEKAM NEVERGAUS
• - * -r’-" '• M' -

Lietuviai nenori nei bolševikų, nei nacių “globos” 
Lietuviai nori laisvai ir nepriklausomai tvarkytis. Apie 
tai žino platus pasaulis. Tik lietuviški komunistai me
lus .skleidžia ir nori, kad lietuvis būtų bolševikų vergas.

Lietuvis verčiau mirs, bet nieku būdu nebus nei na
cių, nei bolševikų vergijoje. ’ K. Baras

Skolinimas-Nuomavimas Yra "Duoti Ir Imti" Propozicija

SPAUDOS APŽVALGA

fe "

Vatikano ir Rusijos santykiai
Overseas News Agency (O.N.A.) išsiuntinėjo spaudai 

pranešimą, įrodinėjant, kad Maskvai panaikinus ko- 
minterną, susidaro didesnių galimumų pasitarimams 
tarp Vatikano ir Sovietų Rusijos atstovų dėl sudarymo 
konkordato. Ši agentūra daro spėliojimų, kad ta kryp
timi darbuojasi New Yorko arkivyskupas Spellman, 
kuris dabar esąs lyg ir pakely į Rusiją — Teherane. 
Pasitarimai, esą, gali įvykti ar šiame mieste, ar net 
Maskvoje. Esą katalikų žurnalistas Michael Williams 
jau praėjusį pavasarį pranašavęs, kad arkiv. Spellman 
galįs užsukti ir Maskvon.

Ta proga rašinyje įrodinėjama, kokia būtų nauda iš 
sudaryto konkordato tarp Vatikano ir Sovietų Rusijos.

Bet, mūsų* manymu, Rusijoj daug dalykų turės pasi
keisti, kol Vatikanas kalbėsis su jos atstovais dėl kon
kordato. Rusų valdžia turės ne tuščiais žodžiais, bet 
savo veikla įrodyti, kad ji duos Rusijos žmonėms pilną 
religijos laisvę ir nustos variusi priešreliginę propa
gandą. Ir ne tik religijos laisvę — Maskva turės įro
dyti, kad ji Rusijos žmonėms duos visas keturias lais
ves.

•• ' / i .

Lietuvos gynimo reikalu
Dr. Petras Daužvardis, Lietuvos konsulas Chicagoj, 

akylai budi Lietuvos sargyboje, šiomis dienomis jisai 
parašė laiškus į kelis Chicagos dienraščius, energingai 
gindamas Lietuvos nepriklausomybę ir įtikinančiai at
sakydamas į mūsų tautos priešų melagystes. Tokie jo 
laiškai buvo įdėti Chicago Daily Tribūne ir Chicago 
Herald-American. Be to, konsulas neužmiršta padėkoti 
tiems laikraščiams, kurie Lietuvai palankumo parodo. 
Jis parašė gražų laišką “The Register”, įtakingam ka
talikų savaitraščiui, kurio redaktorius prie to laiško dar 
ir tokią pastabą pridėjo:

“The United States government has made no state- 
ment that would indicate a recession from the Four 
Freedoms for any nation. Propaganda in f.avor of 
the propdsed Red grab of the Baltic republics and 
Poland ja, however, distressingly strong, and some 
weaklings who are afraid to face issues are trying 
to argue that»now is not the time to speak forth or 
that the ąuestion is too complicated for us to under- 
stand. It is never the wrong time to speak for justic*, 
and the ąuestion is not complicated — it merely. 
a matter of right or wrong. Furthermore, particularly 
in the case of Pofknd and Lithuania, it happens to 
be a Catholic ąuestion,' on which we will not keep 
silent.

“Pius XII was quoted May 15 in a Vatican broad- 
cast as declaring: “Render unto Caesar the things 
that are Caesar’s and unto God the things that are 
God’s. One would likę to add: Give unto man the 
things that are man’s; give man his freedom and 
pereonality, his rights and religion.”

“The Register” redaktorius tuo pačiu kartu prane
ša gatęs padėką ir iš kun. J. Karaliaus, Kunigų Vie
nybės pirmininko. Laiške kun. Karalius nurodęs, kad 
lietuvių tauta tiek pat kentėjo, kiek ir Graikija ar žy
dai, davė proporcionaliai tiek tikėjimui kankinių, kiek 
ir lenkų tauta, tačiau jų, lietuvių, balsas nebuvo išgirs
tas.

Ir konsulas ir Kunigų Vienybės pirmininkas parodė 
puikų pavyzdį, kaip galima ir kaip reikia ginti Lietu
vos reikalus.

Skolinimo - Nuomavimo 
(Lend Lease) įstatymo už
sienio sistema turi du pa
grindinius tikslus —f— padėti 
laimėti šį karą ir įsteigti 
amžiną taiką.

Šis karas bus laimėtas, 
jeigu visi aliantų tautų re
sursai bus bendrai sudėti 
taip, kad jų kovojančios jė
gos muš priešą kur jam dau
giausia skauda.

i '
Aštuntas bertaininis ra

portas kongresui a,pie Sko- 
linimo-Nuomavimo darbus 
nuo kovo 11 d., 1941 m., li
gi kovo 1 d., 1943 m. paro
do:

1. Per dvej?as metus Jung. 
Valstijos teikė pagalbos li
gi $9,632,000,000. Iš šios su
mos, už $7,831,000,000 iš 
siųsta reikmenų — amuni
cija ir reikmenys karo pro
dukcijai, reikmenys kovojan 
tiems ir karo darbininkams 
mūsų aliantų. $1,801,000,000 
apima vertę reikmenų ir ap- 
.tarnavimų — už gabenimą 
reikmenų laivais ir už laivų 
pataisymus, produkcijas pa
togumui ir įvairius reikme
nų pristatymo aptarnavi
mus-

2. Iš reikmenų, lig šiol iš
siųsta amunicija sudarė 55 
nuoš. arba $4,294,000,000, in
dustrijoms reikmenys ir į- 

, rengimai 27 nuoš. arba $2,- 
088,000; maistas ir kiti žem
dirbystės produktai 18 nuoš. 
arba $1,449,000,000.

3. Iš suteiktų aptarnavi
mų 49 nuoš. praleista, išnuo- 
mavimui ir perėmimui laivų 
nešti “skolinimo-nuomavi- 
mo” reikmenis, dėl oru per
kėlimo linijų ir bazių užsie
nyje. Kitas 20 nuoš. varto
jamas pataisyti aliantų ka
ro laivus ir prekybinį laivy
ną Amerikos yarduose, ir iš
lavinti Jung. Tautų oro jė
gas šioje šalyje. Liekamas 
31 nuoš.» buvo vartojamas 
dirbtuvėse Jung. Valstijose 
kur gamina “ skolinimo-nuo- 
mavimo” reikmenis.

Skolinimo - Nuomavimo 
reikmenys išdalintos seka
mai —

1. Anglijai $4,430,000,000, 
arba 46 nuoš.

2. Rusijai $1,826,000,000, 
arba 19 -nuoš.

3. Afrikai ir Viduryčiams 
$1,573,000,000, arba 16 nuoš.

4. Kinijai, Indijai;‘Austra
lijai ir Naujai Zelandijai $1,- 
244,000,000, arba 14 nuoš.

5. Kitoms tautoms $459,- 
000,000 arba 5 nuoš.

Bet kokį atlyginimą atgal 
gauna Jung. Valstijos , dėl 
šių bilijonų dolerių vertės 
reikmenų ir aptarnavimų?

Jung. Valstijos gauna jai 
reikalingų reikmenų ir ap
tarnavimų.

Kur tik Amerikos jėgos 
randasf svetimose žemėje, 
aliantai jiems duoda reik
menų ir • aptarnavimų. Tuo- 
mi jie atlieka abipusihę pa
galbą. Dalis įrengimų. ku
riuos dalinai vartoja Šiau
rės Afrikos kovose yra Di
džiosios Britanijos parūpin
ta.

Amerikos jėgos, generolo 
McArthur ir admirolo Hal- 
sey žinioje pietvakaruose ir 
Pietų Pacifike gauna mais
to, reikmenų ir aptarnavi

mų nuo Australijos ir Nau
jos Zelkndijos.

Didžioji Britanija ir Indi
ja pristatė reikmenų ir ap
tarnavimų Amerikos pul
kams Islandijoj, Fidži Salo
se, Indijoj, Egipje ir Irane. 
Kovojantieji prancūzai, Bel
gija ir sunkiai spaudžiama 
Kinija parūpino reikmenų 
Jung. Valstijų jėgoms Ek- 
vatorio Afrikoj, C-ongo ir o- 
ro jėgoms Kinijoj.

Sovietų Unija, kaip mes 
visi žinome, muša. Hitlerio 
armijų svarbiausias dalis 
savo žemėje. Rusija nėra po
zicijoj parūpinti ‘lend-lease’ 
pagalbos alijantams žymioj 
sumoj. Bet U. S. S. R. sutiko 
parūpinti abipusinę pagalbą 
Jung. Valstijoms kada ga
lės pagal tas pačias sąlygas, 
kurioms kitos šalys mums 
teikia pagalbą.

Pagal abipusinį susitari
mą Lfend-Lease įstatymo 
Jung. Valstijos gavo seka
mus reikmenis ir aptarna
vimus —

1. Pabaigoje šių metų, An
glija bus aprūpinus mūsų 
pulkus Europos teatre su 
daugiau negu 400,000,000 
svarų maisto. Ji parūpino 
700,000 sunkumo svorio vie
tos laivuose Amerikos mili- 
tarėms operacijoms; davė 
mūsų, pulkams Jung. Kara
lystėj. 1,121,000 laivų tonų 
reikmenims ir konstrukcijos 
reikalams medžiagą kas su
darė kitą 1,595,000 tonų.

• 2. Australijos laivų yar- 
dai stato šimtus Laivelių, 
barkų ir kitų laivų generolo 
MacArthuro jėgoms.

3. Indija pastatė Jungtinių 
Valstijų oro jėgoms daugelį

c-ro bazių, parūpino 3,500,000 
galionų gazolino ir kelis šim 
tus trokų; pastatė sandėlių^ 
ir t..

4. Australija ir Nauja Ze
landija kartu davė daugiau 
kaip 235,000,000 svarų mais
to mūsų pulkams nuo birže
lio ligi gruodžio 1942 m.

Tai tik maža dalis medžia
gų ir a pL. f ravimų, kuriuos 
mes gavome nuo mūsų ali- 
jantų po Lend-Lease įstaty
mu. OWI

Londono lietuvių
laimėjimai ir rūpesčiai

(LKFSB) Nors dauguma ►*<» 
Londono energingesnių lie
tuvių pašaukta karo tarny
bon ar apsigynimo darbams 
tačiau pasilikusieji lietuvių 
sporto klubo nariai daro, ką 
gaįi. Neseniai išleistas šapi
rografuotas laikraštėlis “Re- 
view — Apžvalga”. Redak
torius — J. Degėsis. Jam 
talkininkauja jo žmona ir 
kiti tą darbą mėgstą lietu
viai. Be kitko, laikraštėlyje 1 
sielojamasi,. kad tarp Lon
dono lietuvių vyksta ištau- 
tėjimas. Ten aplinkybės šiuo 
atžvilgiu yra sunkesnės, nes 
lietuviai negali turėti savų 
mokyklų — nedaug lietuvių 
yra, be to — išsisklaidę. La
ibiau , susipratę Londono lie
tuviai labai apgailestauja, 
kad ten bėra galimybių tu 
rėti lietuvaičių seselių vie
nuolyną, kuris paprastai 
daug geros dvasios įneša į 
lietuviškas kolonijas. Vis dėl 
to Londono lietuviai laimin- \ 
gi turėdami savo parapiją 
ir energingą dvasips vadą — 
kun. Matulaitį.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par'or setą nemeskite
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kairį 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. Di-_ 
dclis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

I SPRINGSAI jūsų parlor
IAUKS- I seto yra tQk’e- kaip ma’ 
CIATJ * I tote* Bet dabar tokių jau

I negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNiTUHE COMPANY

231$ YVEST ROOSEVELT ROAD

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
# • 1

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

lau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

''LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė./ Chicago, III. Iv
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PASTARŲJŲ SVARBIU ĮVYKIU APŽVALGĄ
NACIŲ PROPAGANDA MCS NEAPGAUS. — Į VISO
KIUS TAIKOS P ASICLYMUS VIENAS ATSAKYMAS: 
BESĄLYGINIS PASIDAVIMAS. — NACIŲ, JAPONŲ 
IR ITALŲ VADUS LAUKIA BAISI TEISMO DIENA. 

Rašo Elmer Davis, direktorius Karo Ofiso Informacijų

Laimėjimas Afrikoj, gal, 
ne toks svarbus galutiniam 
karo vedimui, kaip 'trys le
miamos kovos 1942 metais 
— Midway, Stalingrad ir E. 
Alamein. Nes jeigu mes bū
tumėm pralošę nors vieną 
šių kovų, pergalės kelias bū
tų buvęs daug ilgesnis ir aun 
kesnis. Visvien pasisekimas 
Afrikoj yra svarbus, ypatin 
gai pobūdis įvykio.

Vokiečiai susilaukė to, ką 
kitiems davė — lenkams, o- 
landams, belgams ir prancū
zams. Ir jie to negalėjo pri
imti. Berlyno laikraščiai skel 
bė, kad jų pulkai Tunisijoj 
kovojo ligi paskutinio šuo
lio. Bet jie turėjo užtektinai 
amunicijos, kada pasidavė. 
Atrodo, kad jie turėjo visko 
pakankamai, išskyrus vieną 
dalyką, būtent ką rusai tu
rėjo, kuomet gynė Stalingra-

gandus, kad jie gali taip pat 
,usitarti su Rusija ir tada 

mumis greitai apsidirbti.
Tikslas tų gandų yra, kad 
,ei mes nenorime jų kom
promiso su Rusija, mes tu
rime daryti taiką su vokie
čiais. Iki šiol niekas nekrei
pė dėmėsio į tas tuščias kal- 
oas, bet jie nepaliaus ir mes 
galime tikėtis taikos pasiū- 
ymų iš satelitų tautų. Bus 
taikos pasiūlymų ir iš neu
tralių valstybių, kurios nori 
taikos savo tikslams.

Mes girdėjome tokių kal- 
oų nuo gen. Franco, Ispani
jos diktatoriaus. Praeitą va
sarą jis pareiškė, kad libe
ralas pasaulis smunka žemyn 
auka savo klaidų. Jis kalbė
jo apie mūsų pasaulį — pa
saulį demokratijos ir laisvės. 
Jis tada buvo įsitikinęs, kad 
ašis viską pergalės. Bet po

dą; ką mūsų marynai turėjo dviejų dienų po Tunis ir Bi-
pradžioje kovos Guadalcanal, 
kai jie nežinojo, ar kada nors 
sulauks reikmenų arba pa
galbos; ką britai turėjo 1940 
m. vasarą, kada jie'vieni ko 
vojo.

Tunisija įrodė, kad prie
šas sustoja, kada jaučiasi 
nugalėtas. Vieną dieną taip 
atsitiks Vokietijoj, kaip bu
vo praeitam kare, kada vo
kiečių tautinė moralė nuby
rėjo, kaip tik jie realizavo, 
jog negalės laimėti. Bet tas 
neįvyks be tolesnių aliantų

zerte paėmimo. Franco stai
ga įsitikino, kad nei mes, nei 
ašis negalėsime laimėti: tai
gi jis pasiūlė taiką. Yra daug 
gerų priežasčių, kodėl Fran
co dabar siūlo taiką. Bet iai 
tai buvo jo paties pasiūly
mai, ar kitų per jo lūpas 
W.ashingtonas nekreipė dė
mesio, nes buvo pareikšta 
jog Amerika ir Britanija pri
ims (tiktai besąlyginį pasi
davimą.

Toksai pasidavimas reiš
kia pražūtį visiems Vokie-

VĖL EIS ( KOVA

•‘Draugas’” Acrne photo

Kovos laivo Califorhia didysis denis skiria vandenį (viršutinis paveikslas), kai šis 
laivas buvo iškeltas iš okeano dugno, kur laivas gulėjo nuo gruodžio 7 d., 1941 metų 
kai japonų bombos jį paskandino puolant Pearl Harbor. Oklahoma (apatinis paveiks 
las) laivas pradėtas atitaisyti, kai jis buvo pavirtęs į jįoną laike Pearl Harbor ataka- 
Tie du laivai yra tarp paskutinių penkių išg elbėtų laivų iš 19 nuskandintų ar sužalotų 
tuo laiku.

Apie ką kalbalaimėjimų Europoje, ne Af- j tijos valdžios vadams, vi- 
rikoje. Ir kada taip įvyks, j siems jų pakalikams, kurie 
“išminčiai” Vokieaijoj tą pa- padėjo kankinti ir žudyti 
jus daug greičiau, negu kiti tūkstančius okupuotuose 
iš šalies. Ir kada pamatys kraštuose. Kaip prez. Roose- . Kauno radijo programą, pra 
to pradžią, norės kaip nors veltas pareiškė praeitą spa- ne«a- kad paskutiniu laiko- 
išsisukti, kad išsaugojus sa- j lio mėn. vadai šių prasižen- tarpiu per Kauno radiją be- 
vo kailį. Jie žino, tie nacių girnų bus nuteisti kriminalio veik negirdėti jokių vietinių 
valdžios vadai, kaip ir mili- teismo sprendimu. Tas taiko- žinių. Nacių tarnautojai tik 
tarės ir pramonės vadai, ku- ma ir japonams ir tiems ita- įkalba apie žydus, po.vande-

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas, kurs seka ir

Baisi žydą padėtis 
nacių okupuotai

Knyga spie Lietuvą
(LKFSB) Londone išėjo iš 

spaudos Dr. V. Raud knyge
lė “The Ealtic States as a

LKFSB) Stockholmo laUt-'1 British Market in Paat and 
rastis “Svenaka Daghladet”:Future” Cia nupasakojamos

Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kun. A. Briška

Pirmieji Alcutan salų 
gyventojai

Rašytojas Sauer savo raš
tuose labai gražiai atsilie
pia apie pirmuosius Aleutian 
salų gyventojus. Jis rašo, 
kad jose gyveno žmonės vi
dutinio ūgio, apvalaus vei
do, mažomis nosimis, juodų 
akių ir juodų plaukų. Vyrai 
ir moterys buvo labai šva
rūs. Moterys labai manda
gios ir gražaus kūno sudė
jimo. Kaip vyrai, taip ir mo
terys dėvėjo brangius kai
lius, gražiai pritaikintus 
kiekvienam asmeniui ere į- 
vairiais pagražinimais.

Iki užplūdimo rusų me
džiotojų salose gyventoji 
skaičius siekė 25,000. Po trc 
čio3 Beringo kelionės, nuo 
1741 m. į salas pradėjo at
vykti rusai viliojami bran
gių žvėrių kailių. Nuo to lai
ko vietos gyventojų tarpe 
prasidėjo nelaimės, vargai 
ir jų nykimas. Bėgiu kelių 
metų iš Aleutų saių taute
lės mažai kas beliko. Vieni 
buvo nužudyti, likusieji pa
vergti. Po 50 metų rusų vieš 
patavimo tos tautos žmonių 
liko 1,100. Toliau Sauer. ra
šo: “Apgailėtinas dalykas, 
kad tie nelaimingi Aleutų 
gyventojai pateko į rusų me
džiotojų rankas, krrie pasi
rodė ne ką civilizuotesnį už 
laukines tauteles, su kurio
mis man teko susitikti.

V I

Katrė antroji, Rusijos ka
ralienė, išgirdusi apie žiau
rų medžiotojų elgesį su vie
tos gyventojais, paskyrė ko
misiją dalykui ištirti. Bet 
iki tyrinėjimas buvo atlik
tas, mažai beliko salų gy
ventojų. Rusų medžiotojai 
kiekvieną kartą atvykę į tas 
salas pirmiausia suruošda
vo medžioklę vietos žmonių, 
juos užmušdavo, o jų gėry
bes susikraudavo į savo lai
vus.

Didžiausia ir svarbiausia 
sala vadinama Unalaska ran 
dasi rytinėje Aleutų salųida- 
lyje. Ši sala yra 67 mylių 
ilgio ir 30 mylių pločio. Ru
sų šventikas (popas) rašo, 
kad šioje saloje gyveno iki 
rusų atėjimo labai svetingi 
žmonės, bet rusams atvykus, 
jų gyvenimas pasidarė ne
pakenčiamas. Negalėdami jpa. 
kęsti medžiotojų žiaurumo, 
gyventojai sukilo, užpuolė 
rusus ir daug jų nužudė. Be 
to, sunaikino tris laivus. Po 
šio įvykio rvsai Aleutams 
atkeršyjo: išnaikino jų sody
bas, o gyventojus surišę po 
du, šaudė taip kad vieną 
kulka abu užmuštų, kad ma
žiau šovinių suvartojus. Ki
tus suvarė į vieną vietą pa
raku išsprogdino. Taip, kad 
laike rusų viešpatavimo 1934 
m. darytame gyventojų są
raše rasta toje saloje tik 
470 tikrų aleutų.

rie juos rėmė, negalės išsi
sukti nuo pražūties. Visi na
cių vadai ir daug militaris- 
tų įmaišyti į šiuos nusižen
gimus prieš nekovojančius 
gyventojus okupuotų šalių, 
kuriuos aliantų valdžios pri
siekė nubausti, nežiūrint, 
kad jie ir pabėgs, neišsisuks 
nuo bausmės ir nuo vokiečių 
žmonių įtūžimo. Nes jie vo

lams, kurie prisidėjo prie ninių laivų karą ir bolševi-
šių prasikaltimų. įJcus. Bal. 20 d. Kauno radi-

„ . > ... . , jas liaupsino Fiurerį, girda-Nacių partijoj kils revo- . , , , , ,x.y . mas okupantų galybę, knti-hucija, ar sukilimas kanuo- , j ,".. ..’ . „ . , kavo Pravdos , kaip jie sa-menes prieš visus vadus, ar- ' t__  „ •, , .. . ke “nervuotumą” ir savaipba kombinacija generolų ir x _ . ., v. nušvietė lenkų-rusų ginčą,biznierių su kokiu nezrnomu' , . T . **• - i ... v žodžiu, okupuotoj Lietuvoj

praneša, kkd Vilniuje visiš
kai panaikintas ghetto, ku
riame 1941 m. buvę per 50,- 
000 žydų. Kur pasidėjo Vil
niaus žydai — nežinia. Zy-

bendros žinios apie šias ša
lis, jų istoriją, prekybą su 
užsieniu prieš karą, svars
tomas klausimas tų kraštų 
ūkinio, ypatingai pramonėm.

Ateitininkai Philadeipfiijos mieste
PASIRODYMAS turėjome šokti prieš pat UŽ
PUSTI V ALYJE darymą programos, apie Ii

Gegužės 8 d. mums buvo vai., tai gavome gerokai pa- 
sunkaus darbo diena, nes tu- silsėti, kas išėjo mūsų nau- 
rejome dukart šokti festiva- dai.
lio programoje ir dar iapil- Miss Q Knotti festivalio 
dyti programą Motinos Die- > direktor6, visą laiką pati ve.
no, minėjime šv. Kazimiero du,. prOgP3maSi lietuvių pro 
pampijos salėje. Pirmas mū- g.amai vegti pakviet8 Vy. 
sų pasirodymas buvo po pie- tautą Beliajų kuris tnlmpai 
tų, mums eilė šokti prisėjo apibudino lietuvių tautas 
apie 4 vai. šokiai pasisekė charakterį ir prieš klekvieną

vardu priešaky, kad tik iš
sisukti nuo pražūties, kuri 
jų laukia. Visi tie išsisuki
nėjimai neapgaus tų, kurie

radiją vokiečiai panaudoja 
kaip jiems patinka savai pro 
pa gandai.

dų likučiai Lietuvoje esą eu.. atstatymo Pokarinė P^elty- j 
mobilizuoti į karo darbus ka su u^s'en'u. Knygelė 31
Vokiečiai žydams duoda tik Pu'laPi0 Jos autorius - bu-
____ ____ . . , . . . , . vęs komercinis patarėjas irpusę maisto davimo, ką ki- *... J ,

n Estijos generalinis konsulas 
tiems, užtat, kaip praneša . Surinkta daug 9ta.i
mūsų korespondentas iš Lon- tistinės medžiagos (kuri dau 
dono, daug Lietuvos žydų1 giausia imta iš anglų of icia- 
miršU badu. 1 linių šaltinių).

gerai. Iš čia net apsirengę 
tautiškais kostiumais sėdo
me į “ yellow cabs ” ir nuvy
kome į Šv. Kazimiero para 
pijos salę, kur mums paruo

dainą bei šokį paaiškino, ką 
tai reiškia. Mūsų programa 
truko apie 20 minučių, nors 
paprastai kiekvienai tautai 
teleidžia pasirodyti tik 10

šė užkandžius ir kur dar pa- mjnugįų Mūsų grupė su so- 
darėme trumpą praktiką. 7 Ugte A Druktenyte padai.
tą valandą Motinos Dienos nav0 « Miškų gėlė” ir “Ant 
minėjime pildėme programą. kalno mūrar. Po dainų

kiečiams pažadėjo pasaulį, o įurėjo gyventi po vokiečių 
privedė prie pražūties. priespauda. Ir neapgaus tūks

Priešas ’ bandys, kaip jauitančių žmonių Anglijoj, kur 
dahar bando, kiekvienu pro- 50,000 vyrų, moterų ir vai- 
pagandos būdu pe r s k i r t i kų žuvo nuo nacių bonabar-

Taip pat atvyko su savo pro kė šie tautiniai šokiai: Suk-
gramos dalimi ir Ivaškienės ^nįSi Kubilas, Kepurinė, Jon

Jung. Tautas. Jie bandys iš
naudoti pavydą ir nepasiti-

davimo. Bet dabartinė nacių' 
propaganda įrodė, jog jie no-

kėjimą tarpe tautų ir pačio- ri apmuilinti žmones mūsų 
se tautose. Jie pzndys viską, j šalyje. Me3 toli nuo jų ir dar 
kas tik galėtų susilpninti a-1 nematėm sėkmės karo. Mes 
liantų karo pastangas. Jie Į visi norėtumėm pamatyti 
bandys įtikinti žmones, kad pergalę su kuo mažiausia au- 
yra nauja Vokietija, saugi ka gyvybių. Taigi Vokietijos 
Vokietija, kad būtų saugu vadai tiki, kad jie galės mus 
mums atšaukti karą ir ne-i apgauti ir pasiūlyti “perga | 
aukoti daugiau gyvybių ki- lę”, kuri nebūtų visiška per- i 
tu susitarimu negu besąly-( galė, bet kuri būtų pradžia 
giniu pasidavimu. t kitos paliaubos ir kuri nesi-l

Jie dar prie to nepriėjo, tęstų net dvidešimt metų. į 
bet jau dabar skleidžia gan- Žinodami tą viską, ' aliantų 
dus Vokietijoje, kad eukš- diplomatai ps reiškė Casa- 
tuomenėa išminčiai galės su- bankos doktriną — nė jokių 
daryti kompromiso taiką eu sąlygų priešui, išskyras be- 
Amerika ir Anglija, kad U- sąlyginį pasidavimą, 
da vokiečiai galės pulti Ru

SĄJUNGININKAI RUOŠIASI PERGALES DIENOS PARADUI TUNISE

"Draugu" Aome photo
Gen. Dw. iEiaenhower (kairėje) ir gen. H. Girand apžiūri Amerikos kariuomenę, priešsiją visais rezursais ir stip-! Platinkite ir paraginkite^ 

rumu. Čionai jie skleidžia kitus užsisakyti “Draugą” milžinišką pergalės disnos paradą, įvykstantį neseniai psliuosuot&m Tuniso mieste.

jaunųjų šokėjų, grupė. Ka 
dangi mes tą patį vakarą 
dar kartą turėjome šokti Na
tional Folk Festivalyje, di
džiulėj muzikos akademijos: 
salėje, todėl pirmieji save 
programą patiekėme.

Mūsų programą sudarė so
lo dainos A. Druktenytės, 
draugovės choro dainos, eilė
raščiai ir tautiniai tokiai.
Tokią programą lietuviai sa
kė pirmą kartą savo gyve
nime matę. Susidomėjimas 
buvo didelis, žmonių buvo 
kupina salė. Pabaigę savo 
programą, su ovacijomis šo- <autą 
kėjus išleido. Ir vėl šokėjai, 
dar nespėję atsikvėpti, šlapi 
nuo prakaito, skubėjo į fes
tivalio programą. Čia jų lau
kė pats svarbiausias pasiro 
dymas, nes šeštadienį dau 
giausia prisirinko žmonių, o 
be to tai buvo paskutinė fes 
tivalio diena. Kadangi mes

kelis, Mikita, Voveraitė ir 
Blezdingėlė. Labiausiai pub
likai patiko Voveraitė ir 
Blezdingėlė. Reikia duoti kre 
ditas V. Beliajui, kuris savo 
amerikoniukus išmokė lietu
viškų šokių, jiems įtaisė lie
tuviukus kostiumus ir k a i 
mums reikėjo didelio būrio 
šokėjų dėl suformavimo V, 
tai prijungė savo šokėjus. 
Be to jis net su svetimtaučių 
grupe jau keliose vietose iš
pildė lietuviškas programas. 
Tuo reklamuoja lietuvių kos
tiumus, šokius ir lietuvių

PCK8KAITŲ “DRAUGĄ

IVKRY 
FA Y DAY

BOMD
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HEW YORKE ATIDARYTA ĮSPŪDINGA PARODA 
ASIES VALDOVU PRIGIMČIAI ATVAIZDUOTI

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ KASDIEN APLANKO 
PARODĄ, KAD PAMATYTI, KOKS BŪTŲ GY
VENIMAS, JEI PATEKTUMĖM AŠIES VERGIJON.

Tūkstančiai ameriki e č i ų 
dalyvavo Rockefeller centre, 
viduryje New York miesto, 
United States Office of Waf 
Information parodos “The 
Nature of the Enemy” ati
darymo iškilmėse. Parodos 
tikslas — įrodyti civiliams 
gyventojams, koks gyveni
mas būtų Amerikoj patekus 
ašies vergijon.

Nacių tiranija vaizduoja-

loje. Uždangalas slėpė žy
mes jo dviejų amputacijų 
Slaugė stovėjo prie jo, o pu o 
lika plojo kada baigė kalbą. 
Po to slaugė jį išvežė.

Miss Eve Curic, autorė ir 
kalbėtoja, gimus Prancūzi
joj, lenkų kilmės, buvo rašy
tojų delegatė. Vienplaukė ji 
stovėjo prieš repliką New 
York bibliotekos. Už jos pe- 
čių krūva sudegintų knygų.

ma piešiniais, statulomis ir Ant viršaus a»škiai
apdegusi Rudyard Kipling 
“France at War”. Tai sim-

gyvais vaizdais. Ant pieši
nių išrašytų nacių žodžių 
baisią prasmę visi supranta. bolis "a*11* Priespaudos.

Mrs. J. Rorden Harriman, 
buvusi A. J. Valstijų minis- 
teris Norvegijoj pasakojo, 
kad net mažiems 6 meru vai
kučiams naciai pritaiko spe- 
cialę partijos uniformą. Ji 
stovėjo prie vaizdo, kuria 
rodė jaunus Amerikos vai
kučius “žąsies žingsniu” ei
nant militarinėje formacijo
je s,u šautuvais ir dujų kau
kėmis.

I
Aukščiausio New Yorko į 

valstijos teismo teisėjas Fer. 
Pecora stovėjo prie vaizdo, 
kuris rodė nacių teisėją nu
teisiantį amerikietį. Jo tema 
lietė nacių teisingumo supra 
timą. Jis prašė amerikiečių 
daryti ir duoti viską, “kad 
prezervuoti Ameriką, kaipo 
šalį, iš kurios laisvė ir teisy
bė spindės į visas pasaulio 
užtemdytas šalis.”

Henry Smith Leiper, Ame
rikos World Council of Chur- 
ohes sekretorius, kalbėjo sto 
vedamas prieš vaizdą tipin
gos baltos kolonijų laikų baž 

ei jos stovyklose ir 1.1. Įspū- nyčios. Jos kryžius sužalo- 
dingas vaizdas — šeši nams- tas, stogas subombarduotas, 
čiai ašies platformos: vergų langai išmušti, durys užkal- 
darbas, panakinimas teisin-itos su užrašu — “Uždaryta 
gumo, koncentracijos stovyk įsakymu Amerikos Gauleite- 
los, išniekinimas tikėjimo, riaus.’’

Vaizdai pastatyti ant juodų, 
į karstą panašių, pedestialų. 
Suv. Tautų vėliavos plevė
suoja, o Prometheus fonta
nas, kuris stovi tarp aukš
čiausių pasaulio dangoraižių, 
buvo tylus kada parodos ati
darymo dieną kalbėtojai pri
minė priešo nusižengimus 
prieš laisvę.

Iškilmės buvo aikštėje tar
pe British Empire Building 
ir La Maison Francaise. Pu- 

t blika be paliovos ėjo iš Fifth 
• Avenue ir kitų gatvių. Sker- 
; sai gatvės stovi garsioji S t.
' Patricks, New York Romos 

Katalikų katedra. Vyrai ii 
moterys uniformose, ofiso 
darbininkai, piliečiai visų rū
šių ir amžiaus užpildė aikš
tę. Kitos minios kalbų klau- 

.sėsi pro langus. Visiška ty
la buvo, kai kalbėtojai piešė Į 
įvykį po įvykio apie išplėši-* 
mą bažnyčių, sudeginimą 
knygų, lavinimą vaikų mar- 
šuoti su dujų kaukėmis ir 
šautuvais, vyrus koncentra-

suvaržymas laisvos minties 
ir militarizavimas vaikų.

John B. Powell, buvęs re
daktorius “China Weekly Re 
view” ir “China Press Shan- 

, ghai”, įnešė daug realizmo 
Jis sėdėjo stumiamoje kėdė
je prie koncentracijos sto- 

• vykios vaizdo ir atpasakojo 
“ apie jo pergyvenimus Shan- 
’ ghai koncentracijos stovyk-

f!

MOKYKLOS VAIKAI ŽYGYJE, KAD IŠGELBĖTI MIESTĄ
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t 6ARY, IND., LIETUVIŲ ŽINIOS
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-Draugas” Acme photo

Mokyklų mergaitės iš Beardstown, III., prisijungė prie kariuomenės jėgų, šteito po
licijos ir savanorių beviltiškam žygyje, kad išgelbėti miestą nuo grasinančios Illinois u- 
pės. Nežiūrint į visuotiną evakuacijos įsakymą, jauniausios purvinos dirba iki kelių 
purine, pripildydamos smėlių maišus, kad pagelbėti išlaikyti užtvanką.

Dar apie išžadykosias
(LKFSB) Dešimties tūks

tančių rinktinių vyrų išžudy
mas, kaip praneša mums iš 
Londono, visuose paliko gi
lų įspūdį. Pagal vienus pra
nešimus, tuos baisiuosius ka
pus užtikę lenkų darbinin
kai, kurie iš Lenkijos buvę 
darbams nugabenti į rytines 
žemes. Ten jiems vietiniai 
gyventojai ėmė pasakoti a- 
pie lenkų kapus. Kapai bu-

“Gerhart Seger, buvęs na
rys Vokietijos Reichstago 
kalbėjo apie vergų darbą. Jis 
stovėjo prieš vaizdą, kuris 
rodė amerikiečius priversti-' 
nam darbe kulkosvaidžių va-. 
romus. Visi kalbėtojai buvo 
perstatomi. Raymond Gram 
Svving, radio komentatoriaus.!

Prie įėjimo į parodą iš; 
Fifth Avenue didelėmis juo- 
-------------------------------------0-—

domis raidėmis užrašyta 
“The Nature of the Enemy”, 
Ant britų ir prancūzų namų 
fasadų 6 pėdų raudonos ir 
juodos raidės, kurios prime
na visuomenei, kad “The E- 
nemy Plans This For You” 
(Priešas šį jums planuoja). 
Viduryje aikštės plasterio fi
gūros, keturios laisvės, ku
rios buvo padarytos Hugh 
Robus, 22 pėdų aukščio ir su
rakintos retežiais. Jos sim
bolizuoja laisvę nuo skurdo, 
laisvę nuo baimės, laisvę kal
bos ir laisvę tikybos.

Si paroda, bus atdara ligi 
liepos 4 d. ir tūkstančiai lan
kytojų iš visos šalies ją ap
lankys. Vaizdus parodai su
planavo Robert Carson,, o 
visą parodą suplanavo Leo 
Rosten, direktorius Namų 
Skyriaus A. J. Valstybių.

lenkų karininkus
vę užlyginti ir apsėti eglai
tėmis, ar pušaitėmis. Pušai
čių ūgis parodąs, kuriuo lai
ku jos buvusios sėtos. Pas 
lavonus nerandama brange
nybių, bet asmeninius užra
šus, laiškus ir iš to esą ga
lima juos atpažinti. Apati
nės lavonų eilės guli kniūpš- 
ti su peršautais pakaušiais. 
Ant jų suversti surištomis 
rankomis užpakalyje, o kai 
kurių ir galvos aprištos jų 
pačių rūbais ir peršautos.

Nieks negali ’ mus paže
minti, išskyrius mus pačius. 
(Holland). ,

(žymiųjų žmonių balsas 
už Baltijos valstybių 
nepriklausomybę

(LKFSB) Iš Stokholmo 
gauta Londone žinia, kad 
švedų spauda rašo paskelb
sianti 63 įžymių žmonių at
sišaukimą, kad būtų pripa
žinta nepriklausomybė Pa 
balčio valstybėms. “Stock- 
holms Tidningen” įžanginia
me rašąs: “Baltijos kraštų 
nepriklausomybė, Rusijos pa 
naikinta, vokiečių nėra su
grąžinta. Užtat Švedija pri
valo kalbėti tų vardu, kurie 
negali prabilti”.

DIRBTUV£s

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
OVARANTUOJAMAS

4/

STREIKUOJA DARBININKAI

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

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TFU: LAEAYETTE 3516

Pirmoji šv. Komunija
Vaikučių pirmoji šv. Ko

munija bus sekmadienį, ge
gužės 30 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Pirmosios šv. Mi
šios bus laikomos vaikučių 
intencija.

40 vai. atlaidai
Gegužės 30 d. per sumą 

mŪ3ų bažnyčioj prasidės 40 
vai. atlaidai, baigsis antra
dienio vakare iškilmingais 
mišparais. Per atlaidus bua 
daug svečių kunigų. Klebo
nas kun. J. Martis kviečia, 
vietos ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti atlaiduose ir nau
dotis ypatingomis Dievo ma 
lonėmis.

Mokyklos baigimo 
programa

Birželio 6 d. vakare vietos 
seserų pastangomis ruošia
ma mokyklos mokslo metų 
baigimo vakaras parapijos 
naudai. Vakaras bus para
pijos svetainėje. Vaikučiai 
rūpestingai ruošiami prog
ramai. Seserys nori, kad jų 
triūsą paremtų visi savo at
silankymu.

Mokykloj mokslas vaiku
čiams bu3 nutrauktas vėliau. 

Dėkoja

Vietos seselės reiškia pa
dėką Moterų Sąjungos 61 
kp. už vykusį Motinų Die
nos parengimą motinoms pa
gerbti. Parengimas davė a- 
pie $80.00 pelno, kuris sese
lėms įteiktas jų namo reika
lams.

Gyvojo Rožančiaus 
draugijos veikla

Gegužės 23 d. dr-ja laikė 
susirinkimą. Pasiųsta Mar
celė Bendzinienė ir Antani
na Navickienė į ARD seimą 
ir $5.00 aukų. Nutarta už
prašyti šv. Mišios 40 vai. 
atlaidų proga ir paaukoti 
gėlėms.

Šv. Mišios šios draugijos

intencija bus 31 dieną gegu
žės mūsų bažnyčioje. Visos 
narės ir nariai prašomi da
lyvauti tose Mišiose šv.

VAINIKŲ DIENA
Ateinantį sekmedienį, Ge

gužės 30 d., įvyksta minėji
mas Vainikų Dienos visoje 
mūsų šalyje. Pagerbsime 
mūsų didvyrius — herojus, 
kurių narsūs veiksmai amži
nai gyvens mūsų šalies isto
rijos lapuose.

Ateinanti Vainikų Diena 
yra mums visiems specialės 
reikšmės. Mūsų šalis karo 
audrose paskendusi. Mūsų 
jaunuoliai stovi prieš prie
šus visuose pasaulio kraš
tuose, statydami pavojuje 
savo gyvastis kad apgynus 
viską ką mes įvertiname 
sulyg mūsų Amerikos gyve
nimo būdo. Mūsų mintys ir 
mūsų širdys yra su tais ku
riems mes Vainikų Dienoje 
išreikšime pagarbą, mūsų 
herojams, mirusiems patrio
tams, mūsų mylimiems šei
mos nariams ir draugams 
kurie apleido šį pasaulį į 
amžinastį.

Taigi, Vainikų Denoje, 
toje vienoje dienoje iš viso 
meto kuri yra skirta pager
bimui mirusiųjų, pagerbki
me juos su gėlėmis, — ženk
lu ramybės ir drąsos, liūde
sio ir atsiminimo. Visur gė
lės kalba universalinę kalbą 
amžino gyvenimo.

• Kitą sekmadienį, kada 
prisidėsite su milijonais ki
tų — vyrų, moterų ir vaiku
čių, kurie pagerbs savo my
limuosius, laikykite omeny
je tai, kad nėra tinkamesnio 
būdo pagerbti mirusius kaip 
su tinkamomis gėlėmis.

(Sk.)

Žmogaus vertė pareina ne 
nuo jo kilmės, bet nuo jo 
doros. (M. Pečkauskaitė).

=3s
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Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedems I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.v

IjaImsI vertM rfitlca moterų kailiniai, ka'llukala papn<>Ata|s arba 
eloth kotai pamkluoria miiemlntomln kainomis.

ATEIKITE IR PAJY8 PAMATYKITE ŠIANDIENI

PE0P1ES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Y arda 2588

Mrs. K. P. Dziubak'ir Duktė, savininkės

V

PAY HOMAGE 
WITH FLOWERS

ON MEMORIAL DAY

This Memorial Day has a special significance . .. 
Our nation it at war .. Our boys are facing foes 
on battle frontt in all parts of the world, risking 
their lives to defend all that we cherish in (he 
American way of life. Our minds and our hearts 
are with them as we pay homage on this Memorial 
Day to out heroic and patriotic dead and to our 
beloved family and friends who have passed to 
the great beyond.

”Drau»M'’ Acme photo

28,000 UAW narių streikuoja Detroit. Chr ysler kalbėtojas išreiškė baimę, kad gali į 
Streiką išeiti dar 85,000 darbininkų Chrysle r Tank Arsenai.

/



Ketvirtidieni3, eeg. 27, 1013

" ENGLISH COLUMN

Excerpts irom The 

LRC50 Bulletin

Outline history of 

Lithuanian IHerature

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Shower išvykstant 

į Detroit. Mich.

Brighton Park.

na buvo įteikta ir M. S. 20 
kuopos narių, nes jos mamy
tė yra ilgametė, darbšti ir 
mylima tos kuopos narė ir 
iždininkė. Dukrelė taipgi nfe-

patauskaitei jos namuose, J seniai prisirašė prie kuopos. 
4607 S. Francisco Avė. drau-1

S. Kla-

By Antanas Vaičiulaitis 
Introduction — cont.

In our time, the Lithua
nian nation is again experien 
cing the heavy boot of 
foreign oppression.

'Thus we see how the 
history of the Lithuanian 
people is mirrored in their 
literature: the battles with 
the Teutonic Knights awoke 
Lithuanians to a realization 
of their potential national 
strength, which was crown-! 
ed by the conąuests of the 
great Medieval Lithuanian 
State; later, oontacts and 
experiences with the Poles 
developed the idea of the 
independence of Lithuanian 
nationalism and culture; f i-į 
nally, the period of Russian 
oppression gavę birth to the 
idea of a free and indepen- 
dent Lithuania, which be- 
came a reality in 1918.

On these three founda- 
tions — United effort, natio- 
nal and cultural indepen
dence, and free' and inde- 
pendent government — are 
based the past, the struggles 
of the present, and the as 
pirations of the future, not 
only of the Lithuanian peo-
Į--ff r», i l • IJ te j j « vy—
ple, būt also of their litera- r-z- 
ture. z

It mušt be stressed here 
that Lithuania, having crea- 
ted and developed her own 
art and literature and her 
own idealistic and sočiai 
world, is, because of her past 
spiritual inheritance, an in- 
tellectual sočiai, and econo- 
mic unit of Western Europe.
She sees her future inexor- 
ably tied with the future of 
Western Europe and with

gė Helen Laurens surengė 
šaunią “bridal shower”. Na
mas buvo pilnas giminių bei 
draugų. Atsilankė giminės 
net iš tolimesniųjų vietų: Ra- 
cine, Wis., Cicero ir kitur. 
Sofija apdovanota brangio
mis dovanomis. Graži dova-

the principles of 
dom of Man.

the Free-

This booklet is perhaps 
the first outline of Lithua
nian literature ever presen- 
ted to the English-spėaking 
public. Although it is, of 
necessity, short, we believe 
that it will serve its purpose, 
since it is only intended to 
give a summary or outline
of all Lithuanian literature' vėse, nes tarnauja karinome 
in one compact form. nė j. A. D.

Klapatauskiertė su savo 
pagelbininkėmis Valantinie- 
ne ir Laurens, svečius pavai
šino: Puota buvo linksma, 
nors ir gaila kaip tėvams, 
taip ir visoms draugėms iš
leisti ją iš Chicago į Detroit, 
kur birželio 5 d. susituoks 
su George Leskausku ir te
nai apsigyvens. Belieka1 
mumis tik palinkėti jai lai
mingos kelionės ir geriausio 
pasisekimo naujam gyvėni-

Gaila, kad jos brolis Stan
ley negalės dalyvauti vestu-

pažymėti, kad So
ft daug draugių. Net 
shower” buvo sureng-

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDUNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

A? f*
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Pramoga seselių Cicero. — Federacijos 12 
• skyriaus susirinkimas bus 
I 30 d. gegužės 1:30 vai. po-

tow» «f Lake. _ Sv. Pran piet' 8 mok'ykl°3 kambary.
Susirinkimasciškia.us Vienuoly no * Rėmė jų 

3 skyr. rengia bunco party 
Kneižių namuose, 5544 So. 
Hermitage Avė. birželio 5 
d*. Bus gražių dovanų.

Kviečiame svečius gausiai 
susirinkti. Kaeižiai žada vi
sus pavaišinti. Rėmėja

PIRKITE KARO BONUS!

■4*

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER .
Everythlng in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS 
and SONS

PASKOLOS 

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKĖ JIMAIS

Factory Represdntotlve.

SHOlYROOMS iN 
MERCHANDISE MAKT
For lt call — 

6051
J

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

yra svarbus, » 
dėlto visų draugijų ir sky
rių atstovai būtinai turi at
silankyti. Išgirsim daug pra
nešimų iš Federacijos ir Į 
draugijų veikimo. Pas mus ■ 
įvyksta didelės iškilmės rug- 
piūčio 1 d. Reikia prie jos 
gerai prisiruošti.

Anastazas Valančius

NAUJAS LIETUVIS ŠIAUČIUS
PATAISYS JCSŲ BATUS BE 

KUPONŲ.

Turi Visokios Medžiagos Taisymui.
Moderniškos Mašinos.

PAULS SHOE REPAŪT SHOP
3318 South Huisted Street

4?

GARI, INDIANA LArDOTtVię IŠTAIGA

PRUZII* PUNCFtAL HOME
Gerianstaa patarnavimas — Moteris patarnaują. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

r \F CI Ti_f
ji VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHfC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk- 
k tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Pachankis -Troost Paminklai
pEter troost monument COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos 

Rankose I
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PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR Peopje PREFER Pachankis Prodnctlons. 

Workmanship and Materials Lnexelled—at Lowest Prioes 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Comtnerce

MODERNI ^vidinė PARODA: REZlDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 59T9 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. BEPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šefitad. ir »ekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 1 
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

BEGEMAN'S-
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuajairias
Nenumesklt senų, sngeduslų Budelninkų. jų negalima, atstatyti, m 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jiims datl 
metų patarnavimų. Jūsų Blg Ben, Llttle Ben ir kiti budelnikat 
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

INSULUOKITE Savo Namus .....
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS llt J CSV VISAI ŠEIMYNAI SĄTVGAS APTUKfiTI 

DAVO PRIE I'AI.ATKYMO SVEPCATOS TO LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKEAESO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS !

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava, 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kitų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimtne, wallpaper, pleis- 
t'flrio ir wallbokrd. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calcl. 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wailboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumblng ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Cenfer Plumbing and Heating 
Supply Cempany, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oomer 55th and State Strcets

VISI TELEFONAI .................................... ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos
Lietuvį
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimus

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

LACHAWICZ I« SŪNUS
2814 WEST 23rd PLAŲE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10736 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2518 

Tel. PULLMAN 1270

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
Of CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

z Triefnnnn:

CanaI 8887
, Ben. J. KAZANAU8KA8 

Sekretorių*

JOHN F. EUDHKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir Natri)

___ }
4665-67 SOUtR HfeRMttA«E AVENTJE

Tel. YARDS 1T<T-7?4flf
4332-34 gOUTTl CALIFORNIA AVENUE 

ifel. LAfayefte 0727
RADI0~ PROGRAMAS — R:00 PinfUM Ir Retvfrūd. rKfc

if Stotie* VPGES (1890), *6 Povilu Aalthfiieru.

KreipkitŠs į - •

ANTHONY B. PETKUSmmmumm
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CI.CERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mfldų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
JŪSų finansiškam stoviui prieinamas.

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4900

t. LIULEVICIŪS
4846 SO. CALIFORNIA AV®. Pkode LAFAYETrE 85jY

P. f. RIDIKAS
ED 8TREET 
Telephone YARDS

8SM SO. HALSTED STREET 710 W. 18th---------

L J. ZOLP
KM* W(HT «K» STKEEr Phon. tARTOt <n«l

MAŽEIKA
8819 UtUANICA A VE.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-81
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Ketvirtadienis, geg. 27, 1943

Naujas pertvarkymas dėl siuntinių 
kareiviams i užjūrį
REIKIA TURĖTI KAREIVIO RAŠYTĄ PRAŠYMĄ DEL 
SIUNČIAMŲ DAIKTŲ IR KARTU LAIŠKO VOKĄ.

Karo departamentas pra
neša, jog daugiau nereikės 
armijos asmenims prašyti 
savo viršininkų užtvirtinimo 
dėl jiems siunčiamų siunti
nių j užjūrį, jei tie siuntiniai 
bus tokios rūšies:

1) Siuntiniai turi būti ne
sunkesni kaip 5 svarų ir ne
ilgesni kaip 15 colių, arba 
36 colių ilgio ir pločio kom
binuotai.

2) Nedaugiau kaip vieną 
siuntinį galima siųsti per sa
vaitę tam pačiam asmeniui 
ar įstaigai ir tuo pačiu ad
resu.

3) Gendama medžiaga ne
galima dėti į siuntinį.

Pagal naują pertvarkymą 
siuntinių įteikėjai turi turė
ti su savim kareivio rašytą

prašymą dėl tų daiktų, ku
rie siunčiami ir Voką, kuris 
turi turėti A. P. O. antspau
dą, iš kur laiškas išsiųstas. 
Jei prašoma daiktai atsiųsti 
V laišku, tada nereikia vo
ko. y

Siuntiniams sveriantiems 
8 uncijas ar mažiau ir siun
čiamiems pirmos klasės paš
tu nereikalinga adresato 
prašymo dėl siunčiamų daik- 
tų.

Apie šį naują pertvarky
mą dėl armijos asmenų siun
tinių siuntimo į užjūrį pra
nešė Chicagos pašto virši
ninkas Emest J. Kruetgen, 
gegužės 25 dieną.

Emest J. Kruetgen, 
Chicagos pašto viršininkas.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

NAKTIES SARGYBA F R1E VANDENS SIENOS

••Draugas” Acme pnoi*

Illinois upės vanduo pakilo aukščiau kaip 27 pėdas prie Beardstown, III., ir trys co
liai yra aukščiau už mediųių. barjerų. Karei viai ir miesto gyventojai stovi ir laukia. Vi
sos moterys ir vaikai yra išgabenti. Jei užtv ara bus išlaužta, tai mieste aukščiausios 
vietos penkias pėdas bus po vandeniu.

Veikli lietuvaitė mėgsta "Draugą"
ai DIDŽIUOJASI LIETUVAITES VARDU. JOS TĖVAI 
GYVENA ROCKFORD, ILL. BAIGĖ KOLEGIJĄ.

narė ir šiose draugijose tu
rėjo aukštesnes pareigas 
(buvo valdybų narė).

Šauni lietuvaitė Krystyne 
mėgsta skaityti “Draugą”, 
o jos tėvas visai negali ap- 
seiti be laikraščio “Drau
gas”.

SVEIKINAM

Mums malonu sveikinti 
gabią ir veiklią lietuvaitę ir 
jos tėvelius .ir kartu linkime, 
kad Krystyne visuomet bū
tų veikli lietuvaitė ir prisi
dėtų prie Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo.

Krystyne, visuomet ir vi
sur garsink Lietuvos vardą 
ir tarp kitataučių. Lietuva 
Jums bus dėkinga.

Krystyne Marle Jusevičius
Krystyne Marle Jusevi- 

čius gegužės 25 dieną baigė 
Mount St. Scholastica Collge 
ir gavo Bachelor of Arta
degree.. *; •

Krystyne M. Jusevičius 
yra gabi, veikli ir šauni a- 
merikietė lietuvaitė, ji di
džiuojasi, kad yra lietuvai
tė. Jos tėvai, Mr. ir Mrs. 
Joseph Jusevičius, gyvena 
Rockford, UI., ir yra uolūs 
šv. Petro , ir Povilo lietuvių 
parapijos veikėjai.

SUMANI LIETUVAITE

. Krystyne Jusevičius yra 
žinoma kaip sumani ir veik
li studentė. Du metus ji mo
kinos Northern Illinois 
State Teachers kolegijoje, 
kur buvo pirmininkė Delta 
Chi Omega Sorority draugi
jos. Mount St. Scholąstica 
kolegijoje Krystyne buvo 
Mu Lambda Beta, angliškos 
draugijos “S” Club, ir Wo- 
naen’s Athletic Association.

Du jaunuoliai
paskendo

Chicagoje pereitą pirma
dienį ežere besimaudydamas 
paskendo vienuolikos metų 
jaunuolis. Jis buvo mišlun- 
gio sutrauktas. Keturiolikos 
metų jaunuolis bandė savo 
draugą gelbėti, bet nepasi
sekė.

Kitas jaunuolis, 14 metų 
amžiaus, paskendo Jackson 
Park ežerėlyje, kai iškrito 
iš laivelio.

S> -•

DABAR

NIEKO SAU 
PIETUS

Moscow. — Į Sovietų Ru
siją atvyko Joaeph E. Da- 
vies. Gegužės 23 dieną Sta
linas Kremliuje suruošė šau
nius pietus, kuriuoss daly
vavo 47 asmenys.

Per pietus buvo įvairių 
valgių, įskaitant ikrus, džio
vintos žuvies sturgeon nuga
rą, silkę, anglų stiliaus roast 
beef, šaltą kumpį, želatiną, 
alyvas, salotus, ridikėlius, 
agurkus ir įvairių rūšių sū
rį.

Po to sekė laukinė paukš
tiena, vištienos zupė, con- 
somme, Sibirijos salmon, 
šnipe ir keptos bulvės, kala
kutas ir cauliflower.f { • Į ,

Po to sekė žemuogių tor-

Kaip gyvena ir ruošiasi dideliam 
žygiui parašiutislai
BROLIS PARAŠIUTISTAS RAŠO LAIŠKĄ SAVO BRO
LIUI KUNIGUI A. SANDŽIUI, “LAIVO” 
‘REDAKTORIUI.

Mūsų naujoj stovykloj daug kitų ginklų, ypač vie- 
daug dulkių, ir čia kaip ty- ną, kuris išsprogdins tuos 
rūmai. Daug dulkių tenka “geltonus paršus” ir jų tan- 
įtraukti. Apžiūrėjau vietą ir kus į padanges.
sužinojau, kad ji didesnė ne
kaip maniau. Net keturi pa- 
rašiutistų vienetai čia ran
dasi. Ši vieta yra netoli Fort 
Bragg, kuri yra viena iš di
džiausių stovyklų šioje šaly
je. Ji susidaro iš sklandytu-

STAIGUS UŽPUOLIMAI

Tėveli Antanai, mes turi
me mokėti kaip išvalyti vi
sus šiuos pabūklus taip nak
ties taip dienos metu. Savo 
pratybas daugiausia atlieka-

vų vienetų. Aną dieną, kada me miškuose. Tą darome at
mes pratybas turėjome miš-! kartotinai diena iš dienos.
ke,’ staiga padangėj pasiro
dė 36 B-24 bomberiai, prie 
kurių buvo

tas ir vanilla ice cream, sal- sklandytuvai. Tai buvo vaiz- 
dainiai, riešutai ir likeriai, das! Jiems beskrendant ko- 

Laike pietų buvo daugiau- Vos užpuolamieji lėktuvai 
šia gerta raudonas ir baltas pašėliškų greitumu pralėkė 
vynas. ir paleido durnų rukus, taip
- Priede buvo pakelta 19 kad mes viens kito nematė- 
toastų, o 18 toastų buvo rei
kalinga išverčant toasto 
tekstą į kitą kalbą. Taigi 37 
kartus pakelta stikleliai.

me.

Mokomės kaip slėptis, ka- 
maflažuotis, slaptai nudėti 

pririšti dideli priešą. Mūsų užpuolimai 
staigūs ir netikėti. Puolame 
tada, kada mūsų nesitiki su-

Mūsų kaipo parašiutistų 
užduotis yra tokia. Mes iš

laukti. ,

Gavau tavo prisiųstas 
knygas ir karikatūras. 
Džiaugiuos kad atsiunti. 
Mes visi jas skaitome. Ačiū. 
Man nieko daugiau nereikia. 
Retai rūkau, gerai paval-

Po pietų Stalino svečiai šokame lėktuvo ir pas’ekę gau, ir kartkartėmis stiklą
v _ ___ —. __  — 1 1 n « nl^i ii Iro n TA

nuvyko žiūrėti “movies” į 
garsų Kremliaus teatrą. 
Kiekvienas svečias sėdo į di
dingą baltą odinę kėdę, kur 
prie kėdės šono buvo butelis 
šampano ir. jptiklinės. Teatre 
buvo ir Stalinas ir Davies, 
buvęs Amerikos ambasado-

Pereitą pirmadienį gydy- rius Rusijai, 
tojo automobilis sužeidė 17, 
metų amžiaus mergaitę. 1 Teiks sutvirtinimo

alaus ištraukiu, kada jo 
galima gauti.

Apie mamą nesirūpinki. 
Aš pasirūpinsiu, kad jai nie
ko netruktų. Nesibijok, Jo
nukas mamytės neužmirš. 
Dar bus užtektinai laiko pa
sirinkti mylimąją. Mano ge
riausia “sweetheart” dabar 
yra mano motina.

Labai džiaugiausi aną die
ną, kad suradau keletą savo

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšie* 
Namv Materijola Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite f mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką Ir ankfitą rfiftf LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
(181 garažą, porčią, vižką, skiepą Ir Metą. 
PASITARKITE SŲ MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. . TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Bekma/1 tentais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 1:30 valandos popiet 
v
*3=

žemę atliekame užpuolimo 
“juodąjį” darbą. Paskui 
sklandytuvų vienetai peri
ma.

' •»
DINAMITAS SAVO 
PRIEŠAMS

Viskas turi veikti laikro
džio tvarka, čia pas mus 
kas nors verda. Nežinau.
Tiek žihau, kad mes esamp 
dinamitas savo priešams.1 draugų iš Mt. Carmel, 
Mūsų darbo valandos sun- Pa _ Jonas Sugintas, kor-sakramentą į

Šiandien Roselande, Visų kios, bet niekas nesiskun 
šventųjųt lietuvių parapijos, džia. Nešame visai mažas 
bažnyčioje, bus teikiamas porcijas, be vandens, ir daug vienete 
sutvirtinimo sakramentas, amunicijos ir granatų. Turi-1 Mano vienetas man labai
Sutvirtinimo sakramentą me įvairių rūšių šautuvus, patinka. Dieve duok kad aš 
priims daugiau kaip šimtas Turiu vieną, kurį pavadinau su ju0 pasilikčiau.

poralas, ir Petras Vaivada, 
1-as saržantas sklandytuvų

asmenų. Sutvirtinimo sakra
mentą teiks vyskupas Sheil.
Krokuvos katedros 
likimas

Iš Londono pranešama, 
jog naciai lenkų Krakuvos 
katedrą pavertė “nacių mu
ziejumi rytuose”.

savo “beibuke”; prie jo yra
IŠSILGAU GIMTOJOir durtuvas. Turiu taip pat 

ir karabiną, kuris užima piž- s NAMELIO 
tolieto vietą, ir jį nešioju Teks parvažiuoti pas ma- 
prie savo šono. Tai moder- mą. Išsiilgęs mamos ir savo 
niškas šautuvas! Be to, ne- gimtojo miestelio. Gimtinėj 
šiojam su savim vieną, ku- gėlės žydi ir kalnai žaliuoja, 
ris paleidžia 450 kulkų į mi- Ar atsimeni kaip mes 
nutę. Šitas šautuvas yra ma- uogaudavome ir grybauda
mi “sweetheart”. Turime ir vom? A!., tai buvo laikai t

LIETUVIAI 
NELAISVĖJE

VFashington, D. C. — 
Navy departamentas, gegu
žės 25 dieną, paskelbė 952 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių marine corps vyrų pa
vardes, kurie yra japonų ne
laisvėje, daugiausia iš jų 
yra nelaisvėje Pilipinų salo
se. Atrodo, jog belaisvių 
skaičiuje yra ir lietuvių. 
Štai jų pavardės: Balakas, 
Victor B., private lst class, 
U. S. marine corps — tėvas, 
Joseph Balakas, 1414 So. 
49th Court, Cicero; Kataus- 
kas, Frank John, private, U. 
S. marine corps — motina, 
Mrs. Lucy Katauskas, 5117 
So. Winchester avė.; Mi
kucki, Walter Frank, priv
ate lst class, U. S .marine 
corps — motina, Mrs. Fran- 
ces Mikucki, 2039 Willow 
str.; Dinapas, Joseph Paul, 
virėjo padėjėjas, U. S. ma
rine corps — motina, Mrs. 
Josephine K. Dinapas, 3824 
Melville avė., East Chicago; 
Miklas Joseph, Richard, pri
vate lst class, U. S. marine 
corps — motina, Mrs. Ro- 
sella Miklas, 2830 East Lay- 

'ton avė., Cudahy; Bareika, 
Stanfey Peter, private lst 
class, U. S. marine corps — 
tėvas, Anthony Bareika, 
1726 29th str., Kenosha.

Perdaug buvo isikau- 
šęs, todėl įvyko 
nelaimė

Pereitą antradienį tryli
kos metų jaunuolis stovėjo 
savo kairės rankos nupiovi- 
fcio (amputacijos) akivaiz
doje po to, kai jaunuolis bu
vo sutrenktas automobilio, 
kurio vairuotojas buvo išgė
ręs “12 Šatų whiskės”. Taip 
automobilio vairuotojas pa
reiškė policijai. Nukentėjęs 
jaunuolis yra iš Melrose 
Park ir jis ėjo iš mokyklos 
ir automobilis jaunuolį per- 
trenkė šaligatvėje.

Policija automobilio vai
ruotoją kaltina už, įsigėri
mą, jo automobilyje rasta 
apituštė kvorta butelio vy
no.

Automobilio vairuotojas 
buvo areštuotas Dr. Louis 
R. Altine ofise, 9752 West 
Grand avė., kur jis buvo nu
vežęs sužeistą jaunuolį.

Pavyzdys patraukė
Roseland, Visų šventųjų 

lietuvių parapijos bažnyčio
je, pereitą šeštadi^iį, kun. 
B. Grinis suteikė krikšto 
sakramentą mergaitei, kuri 
turi apie 20 metų amžiaus.

Sodaliečių draugių pavyz
dys minimą mergaitę atvedė 
prie Kristaus.

Bet aš tikrai tikiu, kad jie 
grįš, vėl sugrįš.

Dieve laimink tave, Tėve
li Antanai! Kas sekmadie
nis išklausau šv. Mišias, ir 
kasdien meldžiuos už jus vi
sus. Prašau gero Dievulio, 
kad aš vėl kada nors sugrį^- 
čiau į tuos namelius Mt. 
Carmel, Pa., kuriuos aplei
dau. —Tavo brolis Jonukas.

kT

'X Henrikas Rabinavičius, 
daug metų išbuvęs Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje ir 
dahar gyvenąs New Yorke, 
šią savaitę lankosi Chicago
je. Svečias yra buvęs Lietu
vos Pasiuntinybės Washing- 
tone sekretorium, generali
niu konsulu New Yorke, pa
tarėju ir einančiu pasiunti
nio pareigas Londone ir 
Maskvoje.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, vakar 
išvyko į Sheboygan, Wisc., 
pamokslams sakyti per 40 
vai. atlaidus, kurie prasidės 
lietuvių Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos baž
nyčioj. Ten pavyzdingai nuo 
seniai klebonauja parapijo- 
nų mylimas kun. M. šlikas.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos dovanų knygutės pikni- 

’ kui, kuris įvyks liepos 25 d., 
jau atspausdintos. Nariai ir 
šiaip Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės Marijos seserų 
vienuolijos prieteliai jų ga
li gauti pas dvasios vadą, 
Kun. J. Dambrauską, MIC. 
klebonijoj. Prašomi pasiimti 
ir platinti. Jau laikas.

X Kapų aplankymo diena 
šįmet pripuola pirmadienį, 
gegužės 31. Šv. Kazimiero 
kapinėse pamaldos prasidės 
10 vai. Mišias laikys kun. A. 
Martibkus, kapinių direkto- 
riato pirmininkas; \diakoną 
bus kun. V. Urba, subdiako- 
nu kun. S. Gaučias. Pamoks
lą sakys kun. A. Valančius. 
Procesijoj pamokslėlius sa
kys kun. J. Jaučius, MIC. 
Per Mišias šv. giedos vargo
nininkų choras. Ceremonijų 
vedėju bus kun. Valuckas.

X Kun. A. Miciūnas, MIC. 
ir kun. A. Mažukna, MIC., 
kurie eina aukštus mokslus 

i Milwa.ukee universitete ir sy 
kiu aprūpina tenykščių lie
tuvių dvasinius reikalus, va
kar buvo sveikinami univer
siteto profesorių ir redakto
rių Catholic Herald-Citizen 
jų trijų metų kunigavimo su
kakties proga. Iš Chicago bu 
vo nuvykę “Draugo” adm. 
kun. P. Cinikas, MIC., ir kun.
Abromavičius iš Cicero.

X Šv. Pranciškaus bažny
čioje, Ind. Harbor, 40 vai 
Atlaidų užbaigimas gražiu 
mišparų giedojimu, kuriame 
chorui padėjo atvykę iš Chi
cago vargonininkai (vargo
nais grojo komp. A. Pocius), 
turiningu kun. A. Martin- 
kaus pamokslu ir įspūdinga 
procesija, visuose* paliko gi
laus įspūdžio.

X Mykolas Vert ei ka, bri- 
ghtonparkietis, sunkiai ser
ga Ir randasi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Jis yra bučernėa 
biznyje partneriuose au U. 
ir D. Bartkais, kurie dabarJ
veda visus biznio reikalus. 
Bučernė randasi adresu 4406 
S. Tatman Avė. M. Vertelka 
yra priežiūroj dr. S. Biežio.

N’

Paragink užsisakyti “Drau
gą”.




