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77 JAPONU LĖKTUVAI SUNAKINTA!
Japonams kliuvo vienoj kovoj su U. S. 
lakūnais Guadalcanal padangėse

Japonams — nepaprastas smūgis; 
amerikiečiai neteko tik 6 lėktuvų
WASHINGTON, birž. 17.

— Laivyno departamentas 
paskelbę, kad vakar ameri
kiečiai lakūnai Guadalcanal į vo lėktuvų skaičius, 
padangėse, Solomons, turėjo 
didelę kovą su japonų bom
bonešiais ir koviniais Zero 
lėktuvais, kurie atūžė ata
kuoti amerikiečių pozicijas.

Gautam raporte nepasa
kyta, kaip tas japonų eskad
ronas buvo didelis, koka bu<-

Madam, Chiang 
įspėja kanadiečius

OTTAWA, birž. 17. — 
Kinų generalissimo Chiang 
Kaišeko žmona čia parla
mente kalbėdama įspėjo ka
nadiečius prieš japonus. Ji 
pareiškė, kad japonai yra 
įgiję daug galybės okupuo
tose teritorijose, kur užgro
bę visus resursus ir jais nau 
dojasi. Anot jos, jie atkak
lūs ir pavojingi. Visko pri
sikrovę jie galės ilgai ko
voti.

Praeitais vieneriais me
tais Kinijoj japonai yra pa
grobę 100 milijonų tonų į- 
vairių žaliavų.

Kinai pliekia japonus 
ties Yangfze upe

CHUNGKING, birž. 17. — 
Kinų karo vadovybė skelbia, 
kad Yangtze upės fronte ki
nų kariuomenė pliekia ja
ponus. Atsiima vis daugiau 
svarbių vietų ir tikisi iš ja- 

A. ponų išlaisvinti vadinamą 
‘ryžių duobenį’, kur japonai 
bandė sunaikinti kinų ryžių
derlius.

KARO EIGA I
PAClFlKAS. — U. S. la

kūnai Guadalcanal salos, So 
1 omon s, padangėse sunaiki
no 77 japonų lėktuvus, 6 
savo tik 6 prarado.

VAKARŲ EUROPA. — 
Britų lakūnai praeitą naktį 
smarkiai apgriovė Pareinlo 
miestą Koelne.

AUSTRALIJA. — Sąjun
gininkų bombonešiai ataka
vo japonų bazę Celebes sa
loje.

ARTIMIEJI RYTAI. — 
Turkija nutraukė santykius 
su Vichy. Spėjama, gal Tur
kija pakils karan sąjungi
ninkų pusėje.

RUSIJA. — Londone gau
ta žinių, kad Vokietija at
sisakius Šiemet sukelti ofen
zyvą prieš Rusiją.

• Gana to, amerikiečiai la
kūnai susimetė atkakliem 
kovon ir 77 japonų lėktu
vus nutrenkė. Tarp sunai
kintų lėktuvų buvo 32 bom
bonešiai, kiti 45 —• Zero./

Amerikiečiai tik 6 savo 
lėktuvus prarado.

Apie tuos 6 amerikiečių 
lėktuvus pažymėta,, kad jie 
dingę. Bet neišaiškinta, ką 
reiškia “dingę”.

Tas yra vienas didžiausių 
japonų oro jėgoms smūgių 
Pacifike.

Reiškia, kad japonai ore 
toli atsilikę palyginus su A- 
merikos ten oro jėgomis.

Rusai atmuša visas 
vokiečių atakas

LONDONAS, birž. 17. — 
Sovietų karo vadovybė šian
die paskelbė, kad Oriol apy
linkėse vokiečių kariuome
nė trečia diena vykdo ata
kas prieš rusų pozicijas, bet 
rusai visas atmuša su dide-1 ' ."-‘t - • •.
liais vokiečiams nuostoliais.

(Ašis praneša, kad O- 
riol apylinkėse rusų vasa
ros ofensyva numatoma).

(Yra žinių, kad Oriol mie» 
tą rusai palaipsniui apsupa 
iš trijų šonų ir jie smogs 
vokiečiams).

Oriol yra už 200 mailių 
pietvakarų link nuo Mask
vos.

Pranešta, kad rusų lakū
nai ir toliau atakuoja gana 
tolokai užnugarines vokiečių 
linijas.

Pusiaunakčio sovietų ko
munikate pažymima, kad už 
40 mailių šiaurrytų link nuo 
Oriol supliekti trys vokie
čių batai i jonai, kurie ten 
buvo pakilę atsiimti nese
niai prarastų keletą sodybų.

Specialiam komunikate so 
vietai sako, kad rusų lakū
nai sudaužę ir sudeginę daug 
vokiečių traukinių Oriol a- 
pylinkėse. Nė vienas rusų 
lėktuvas neprarastas.

Kaukazo fronte karo 
veiksmai apsistoję. Paskelb
ta, kad Juodojoj jūroj ru
sai nuskandino vokiečių sub 
maririą.

LONDONAS. — Britų la
kūnai smarkiai smogė Pa-* 
reinio svarbiajam Koelne 
miestui ir apylinkėms.

PASTATĖ TILTĄ PER 55 MINUTES
’ ” ■ . ........

Acmo pnoto

J. V. kariuomenės inžinierių kompanija iš Camp McCoy, Wis. į 55 minutes per Chi- 
cagos upę, prie State gatvės, permetė tiltą, kurį paskui pervažiavo karinių vežimėlių 
(jeeps) eilė parodyti tilto stiprumą. Tiltas gali palaikyti 10 tonų svorį. Tiltas paskui 
vėl išardytas.

Rumunija šaukiasi paliaubų su 
sąjungininkais; bijo orinių atakų

ANKARA, Turkija, birž. 
17. — Rumunija pasirengu
si atskirai taikai ir besąly
giniai pasiduoti sąjunginin
kams, anot sąjungininkų di
plomatinių šaltinių, kurie 
per užsienių diplomatus ga
vo betarpišką Rumunijos 
prašymą paliauboms.

Ion Antonescu, Rumuni
jos valstybės viršininkas, 
siekia taikos per neutrali- 
nio krašto ambasadorių. 
Antonescu pageidautų, kad 
sąjungininkų lakūnai neatar 
kuotų Rumunijos ir kad šio 
karo metu prarastų Rumu
nijos teritorijų klausimas 
būtų iškeltas taikos konfe
rencijoje ir pavestas arbi
tražui.

Nors neiškeliama aikštėn 
per kokį neutralinio krašto 
diplomatą Rumunija šaukia
si taikos, bet spėjama, kad 
tas diplomatas yra sąjun
goje su nacių pastangomis 
prieš pora metų, kada ašis 
siekė britų vokiečių paliau
bų, kad sudaryti bendrąjį 
frontą prieš Rusiją.

_ Kiek žinomajfciandie Ru
munija yra suremta is rytų 
Rusijos žygiais ir sąjungi
ninkų pradėtos ofensyvos 
iš Viduržemio jūros. Gali-

Norvegai naciai kovoja 
prieš krikščionybę

WASHINGTON (ONA). 
— Norvegų nacių sąjūdžio 
ideologistai, jei juos būtų 
galiiha taip vadinti, vykdo 
kampaniją prieš krikščioniš 
ką religiją. Jie aukština ir 
įvertina “nordikizmą” kai-

mas daiktas, kad netolimoj “politiniai rasinę religi-
ateity Italija turės suklupti
ir sąjungininkų armijos ims ^naciškuose norvegų 
veržtis per Balkanus. 'laikraščiuose dažnai dedar 
munijos valdovai to bijo ir ma prieškrįkščioniškų

Kongresas mažina 
federalines išlaidas

WASHINGTON, birž. 17. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai apie pusę milijono do
lerių metinių išlaidų atkir- 
po nuo nacionalinio darbo 
santykių boardo sąmatos ir 
pravedė 1,086,059,499 dol. 
išlaidų sąmatą darbo depar
tamentui, federalinei apsau
gos agentijai ir vyrų jėgos 
komisijai. Si sąmata apima 
ateinančius fiskalinius me
tus, kurie prasidės liepos 1 
d. Bilius pasiųstas senatui.

jie pageidautų, kad jų kraš
tas daug nenukentėtų ir pa
siliktų savo senose sienose. 
Anot, Antonescu, Transyl- 
vanija ir Besarabija po kar 
ro būsiančios 'kietos proble
mos.

Sąjungininkų diplomatų 
sluoksniuose tvirtinama, kad 
Rumunijos iškeliamas pa
liaubų klausimas bus atmes
tas.

4 kaukuoti vyrai 
užmušė negrą

MARIANNA, Fla., birž. 
17. — Keturi kaukuoti vy
rai įsiveržė čia Jackson aps
krities kalėjiman, ‘ išvilko 
ten kalinamą negrą Celios 
Harrison ir jį užmušė.

Negrui buvo iškelta byla 
už vieno baltodžio žmogaus 
nužudymą ir jis buvo lai
komas kalėjime.

Karo biurams reikia 
bilijonu dol. išlaidu

WASHINGTON, birž. 17. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų aproprijacijų komitetas 
svarsto 18-ai karinių biurų 
metinių išlaidų sąmatas, ku 
rios krūvoje sudaro 2,959,- 
441,604 dol. sumą.

straipsnių. Tais straipsniais 
kartojama sena laisvamanių 
giesmė.

Karo informacijų ofisas 
iš pronaciško norvegų laik
raščio “Ragnarokk” pakar
toja kai kurias ištraukas.

Pav., tie naujoviniai ideo
logistai rašo: “Mes atme
tame krikščionybę, kadangi 
mes atmetame žydus. Ir pa
sisakome, kad krikščionybė 
ir žydai yra neatpainiojami 
talkininkai ir nusistatę prieš

REMKITE “DRAUGĄ*

Taikos demonstracijos Italijoje; 
galimas daiktas, Italija pasiduos

Iš Romos per radiją skelbiama apie 
sąjungininkų pasiruošimus invazijai
LONDONAS, birž. 17. —(Iš Berno, Šveicarijos,

Romos radijas šiandie pa- - gauta žinių, kad pietinėj I- 
skelbė, kad sąjungininkai talijoj pisireiškuaios italų
iš Afrikos į Pantelleria sa
lą (už 60 mailių nuo Sici
lijos) sugabena galybes in
vazinių baržų ir kitų įvai
rių rūšių mažųjų laivų.

Sako, šiaurės Afrikoje są
jungininkai turi sutraukę a- 
pie 5,000 lėktuvų ir daugiau

taikos demonstracijos, kaip 
sąjungininkų lakūnai ėmė tą 
Italijos dalį dažniau atakuo
ti). '/.-y*

Stebėtojai pareiškia, kad 
Italija, rasi, ieško tinkamos 
progos sąjungininkams pa
siduoti, jei ji per radiją taip

kaip vieną milijoną kariuo- atvirai skelbia apie sąjun- 
men^s- gininkų pasirengimą invazi

jai.
Turima žinių, kad Italija 

prieš invaziją turi paruošu
si iki dviejų milijonų vyrų 
kariuomenės. Bet neturi pa
kankamai lėktuvų.

Daily Mail paduoda teori
ją, kad, rasi, vokiečiai • pir
miau susimes prieš Angliją, 
kad tuo būdu sukoneveikti* 
sąjungininkams žygius.

Kanada turės oro 
liniją į Britaniją

0TTAWA, birž. 17. —
Municijos ministras Howe 
parlamente paskelbė, kad 
Kanados transatlantinė oro 
tarnyba susisiekti su Brita
nija bus atidaryta ateinan
čio liepos mėnesio pradžią.

Bus vežamas paštas ir ke
leiviai.

LONDONAS. — Yra ži
nių, kad Turkija nutraukė 
santykius su Vichy vyriau
sybe, kuri nacių kontroliuo
jama.

LONDONAS. — Jugosla
vijos vyriausybės ištrėmime 
premjeras Yovanovič atsi
statydino.r

mus (nacius). Krikščionių 
Dievas yra žydų Dievas ir 
niekad nebus kitoks”.

(Aiškėja, kad naciai ko
voja ne vien prieš krikščio
nybę, bet dar ir prieš Die
vą.

Tik kvailieji tokiomis kvai 
lybėmis gali užsiimti).

Naciai iš olandų atimdinėja radijo 
instrumentus (priimtuvus) •

STOKHOLMAS (ONA). 
— Anądien nacių autorite
tai Olandijoj paskelbė, kad 
visi radijo instrumentai (pri 
imtuvai) j,au atimti iš olan
dų, kurie prieš nacių reži
mą nusistatę. Sako, palikti 
tik tiems, kurie au naciais 
bendradarbiauja.

Instrumentų konfiskavi
mas buvo vykdomas per iš
tisas savaites. Tai priemo
nė, kad olandus patrijotus 
atkirsti nuo susisiekimų su 
pasauliu, kad jie negirdė 
tų ir nežinotų kas pasauly 
veikias!.

Naciai per radiją paskel

bė, kad šimtai tūkstančių 
radijo iš žmonių atimta, 
nes jų savininkai klausėsi 
britų skelbiamų “klaidingų” 
Žinių apie Vokietiją ir karo 
eigą-

Londone olandų sluoks
niuose abejojama, kad na
ciai būtų tą tikslą atsiekę, 
kadangi daugelis olandų tu
rėjo daugiau, negu vieną, 
tų instrumentų. Jie tai anks 
čiau įsigijo gerai žinodami, 
kad naciams radijai bus ne
pakenčiami.

Bet naciams pataikaują 
laikraščiai tvirtina, kad žmo 
nės turėję po vieną ir tas 
iš jų atimta.

LONDONAS, birž. 17. —. 
Yra žinių, kad dėl sąjungi
ninkų rengimosi invazijon,. 
vokiečiai nusprendę šiemet 
nepradėti vasarinės ofensy
vos prieš Rusiją. Sako, o- 
fensyva turėjusi prasidėti 
šio birželio 16 d. Bet nepra
dėta. Aiškinama, ofensyva 
negalima, nes vokiečiams 
Rusijoje karo medžiagos 
pristatymas apsunkintas.

Amerikiečiai puolė 
japonus Celebese

SĄJUNG. VADOVYBĖ. 
Australijoje, birž. 17. — Va 
dovybė paskelbė, kad ame
rikiečiai lakūnai Liberators 
bombonešiais antradienį a- 
takavp japonų bazę Kenda- 
ri, Olandų Celebes. Ten su
kėlė daugybę sprogimų, y- 
pač aerodrome, kur japonai 
turėjo nustatę nežinomą 
skaičių lėktuvų.

Iš Australijos į Kendari 
yra daugiau kaip 1,000 mai
lių tolis.

Japonų lėktuvai dažnai 
švaistosi N. Gvinėjos padan
gėse, bet šį kartą nedrįsta 
atakuoti sąjungininkų ba
zių. Jie atakuoja vietos gy
ventojų sodybas aplink ba
zes.

MADRIDAS — Žiniomis 
iš La Linea, Gibraltare vis 
daugiau prekinių ir karo 
laivų koncentruojama. Kele
tas prekinių laivų iš Ame
rikos atlydėta.

PIRKITE KARO BONUS!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Akto Diena 
Marianapolyje

Birželio 6 d. Marianapo- 
lis tarė atsisveikinimo “su
diev” savo auklėtiniams.

rientų vardu atsisveikinimo 
žodį tarė lietuviškai etud. 
M. Starkus, ir angliškai, 
stnd. R. Brazauskas. Abie
jų kalbos buvo pilnos gilaus 
dėkingumo Marianapoliui, 
nuoširdaus patriotizmo ir

Diena pasitaikė graži, pilna j jaunuoliškos ugnies
Svarbiausias kalbėtojas 

buvo advokatas A. Milleris, 
kuris kalbėjo ir angliškai ir 
lietuviškai. Abiejų kalbų tu
riningumas ir nuoširdumas 
padarė giliausio įspūdžio 
klausytojams. Baigęs kalbą, 
A. Milleris įteikė diplomus 
penkiems High School abi
turientams. Juos gavo: Pra
nas A. Mažeiką,. Ęhiladel- 
phia, Pa., Miltonas K. Star
kus, Hollywood, Calif.,. An
tanas J. Kirmilas, Worces- 
ter, Mass., Juozas P. Valin
skas, Plymouth, Pa., Rai
mundas J. Brazauskas, Wa- 
terbury, Conn.

Baigiantis akto iškilmėms, 
paskutinį žodį tarė kolegi
jos rektorius, kun. dr. J. 
Vaškas, savo ir fakulteto

saulės. i
Iškilmės prasįdėjp 8:30 

v. ryto iškilmingomis šven 
tomis Mišiomis, kurias ce 
lebravo kolegijos rektorius, 
kun. dr. J. Vaškas. Jam pa 
tarnavo dijakonu kolegijo. 
registraras, kun. dr. V. An
driuška ir dijakonu ką tik 
iš Vašingtono atvykęs, ka- 
nonistas kun. K Stadalni- 
kas. Žemesnėje asistoje tar
navo, broliai: J. Vilutis, S. 
Dambrauskas, V. Strimai
tis. Apeigas prižiūrėjo bro
lis P. Remeika. Šv. Mišių 
metu įspūdingai giedojo ko
legijos eboras vadovaujant 
broliui J. Paruliui.

Prieš pat šv. Mišias ri
kiuoti koplyčion įėjo abitu
rientai, nešini vėliavą. Šv 
Mišių metu visi bendrai pri
ėmė šv. Komuniją. Išklau
syti šv. Mišių atsilankė ko
legijos fakultetas, seselės, 
studentai, abiturientų tėvai, 
giminės ir šiaip svečiai.

Pamaldos praėjo pakeltoj 
nuotaikoj. Valandos rimtu
mą kėlė įspūdftfg'as šv. Mi
šių celebravimas, koplyčios 
išpuošimai, ypatingai didžio 
jo altoriaus, kurio šonuose 
stovėjo Amerikos ir Lietu
vos tautinės vėliavos.

Dvyliktą valandą įvyko 
iškilmingi ^bendri pietūs, o 
2 vai. popiet patsai aktas 
po atviru dangum. Grojant 
Amerikos himnui, vėliavo
mis nešini ątėjo abiturien
tai. Čia pat išsirikiavo ir už
ėmė savo vietas.

Be kolegijos ir High i 
School fakultetų narių, ko
legijos rektorius prie gar
bės stalo pakvietė kun. A. 
Petraitį, Šv. Kazimiero pa
rapijos, Worcqster, Mass., 
kleboną ir Millerius, taip 
pat iš Worcester, Mass,

Dienos iškilmes vedė kun. 
dr. V. Andriuška ir pasakė 
pilną entuziazmo įžanginę 
kalbą. Po to sekė meno nu
meris, kurį gražiai; išpildė 
stud. Edgar Page, solo gie
dodamas “Avė Maria’’ ir 
“Salve Regina”. Meistriška* 
jam akompanavo pianu Mil- 
lerienė.

Trumpą^ bet nuoširdžią, 
tėvišką, pilną pamokymų 
kalbą pasakė kun. A. Pet
raitis. Klasės pirmininkas, 
A. Kirmilas, skaitė klasės 
pranašystę, kuri sukėlė ne
maža skanaus juoko. Abitu-

ZOOT RIAJJŠESE DALYVAUJA IR MOTERYS Hartford, Conn., lietuvių kronika
"Surprise” Matai ir 
Teodorai Kripams Prof. Sennas atvyks 

savaitei į Chicagą
(LKFSB) Vienos mokslo 

įstaigos pakviestas skaity
ti paskaitas apie lietuvių li
teratūrą atvyks į Chicagą 
žinomas lietuvių prietelis ir

. x ,, , . lituanistikos specialistas
n,ų, pnetehų draugų vietos |prof Numatoma,

kad garbingas svečias Chi- 
cagoje išbus visą savaitę: 
nuo birželio 28 d. iki liepos 
mėn. 4 d.

Birželio 13 d., lietuvių mo 
kyklos aalėj iškelta “sur
prise” vakarienė M. ir T. 
Kripams jų vedybinio gy
venimo 25 metų sukakties 
proga. Dalyvavo daug gimi-

meninė programa, supinta 
didelis vainikas linkėjimų, 
įteikta jubiliatams dovana. 

Baigė high school

4

Lietuvoje suardyti
V vi
sesi

(LKFSB) Nežiūrint nacių 
kietų bausmių, Lietuvoje nė 
kiek nemažėja gyventojų 
pasipriešinimas. Mūsų korės 
pbndenta3 iš Londono pra
neša gavęs žinių, kad Lie
tuvoje ties Vileika sabota
žo veiksmai padarę itin di
delių nuostolių vokiečiams: 
suardyti šeši tiltai ir nuo 
bėgių nuleisti penki vokie
čių kariuomenės transporto 

traukiniai.

"Draugus" Acme photo
Betty Morgan (kairėje), 22 metų amžiaus, Los Angeles 

padavėja, buvo sumušta ir oupiaustyta trijų “Pachuco” 
mergiočių. Mrs. Amelia Venegas (dešinėje), 22 metų am
žiaus, buvo areštuota po to, kai ji įžeidė šerifą klausinė
jant dėl zoot-suit nešiojimo, pas ją rasta variniai rutuliai.

Bono vajus sekasi
Philadelphia, Pa. — Bir-

vo rašomi ir išduodami vie
toj. Juos išdavė Petronėlė 
Antanaitienė, lietuvių radio 

i stoties WHAT vedėja. Jaiželio 13 d. Šv. Kazimiero
parapijoj įvyko tonų vajus] paliejo Ar^lė Urvakienė ir 

vardu nuoširdžiai sveikinda-į nupirkimui bomberio Phįla- B,arbora Mickūnienė, Julia 
mas naujuosius Marianapo- delphia lietuvių vardu. Bo-
lio abiturientus ir linkėda
mas Dievo palaimos gyve
nimui. Po savo kalbos, pa
darė trumpą pranešimą, kad 
du specialaus ketvirto kole
gijos kurso studentai, E. 
Page ir J. Navickas baigė 
nustatytą kursą ir gavo di
plomus: E&gar Page, Bach- 
elor in Sciences, Jonas V. 
Navickas, Bachelor in Arts

nai buvo parduodami po 
kiekvienų Mišių šv. ir vė
liau svetainėj, kur buvo į- 
domi programa. Juozas Ka
valiauskas vedė programą 
tikrai sumaniai. Kalbėjo 
Pennsylvania universiteto 
prof. Alfredas Senn, kuris 
ragino lietuvius pirkti bo- 
nus. Po to, buvo rodomi ju

Baranauskienė, Amilija No r 
kienė ir Teklė Balčiūnaitė.

Philadelphia lietuviai už- 
sibriežė išpirkti bonų už 
$400,000.00. Iki šiol jau iš
pirko beveik ketvirtą dalį 
tos sumos.

Juozas Kavaliauskas, va
jaus pirmininkas, dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo prie 
So. Philadelphia vajaus ir 
padarė jį sėkmingu. Be to, 
dėkoja klebonui, kun. Ig. Va-

dami paveikslai apie karą.
Po to, visi sustojo ir su- Vėliau turtingą kalbą paaa- 

giedojo Lietuvos himną. Tuo kė Jonas Grinius. Jautriai lančiūnui, kun. Vincui Vė 
baigėsi akto dienos iškil- į kalbėjo taip pat kun. Vin- jr kun/ gt Railai už jų

Mikutis ir Jonukas Kripai 
šįmet baigė high school. Be 
jų, šįmet daug lietuvių bai
gė aukštesnes mokyklas. La 
bai gražu. Visi tėvai turė
tų leisti savo vaikus į aukš
tesnį mokslą. Sekime žydų 
pavyzdžiu. Jei tėvai netu
rėjo progos pasiekti aukš
tesnio mokslo, lai jo nepa
vydi savo vaikams. Moks
las brangus daiktas.

Kunigų permainos

Naujai įšvęstas kun. P. 
Sabulis paskirtas į šv. Jo- 
no parapiją Stamford, o 
kun. J. Matutis — į lietu
vių parapiją New Britain.

Kunigai Gauronskas ir 
Ražaitis šįmet minėjo ku
nigystės 10 metų sukaktį.
Sveikiname. Koresp.

••
nuoširdų pritarimą tam va
jui. , J. K.

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535---------------------------------------------- _n-----------------------------
VALANDOS; I’imiad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Ajitrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
Šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARde 4787 
Namų teL PROapect 1980

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
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.

mes Marianapolyje. J. N.1

Wl)LK STŪMIO
19 4 5 VVest 351** Street

>\ T.J) PHUTOGK

u ESI POSSIRI E PRK ES

O\ t IAE A V EITE 'H1.3

ces Vėžis ir Enoch Liepa. 
Programoj dalyvavo ir ka
reivis Jim Hefferman, ku
ris šiomis dienomis grįžo iš 
Tunisijos sužeistas. Jis pa
reiškė, kad kareiviai viską 
nuveiks, jeigu mes be per
traukos pirksime bonus.

Tą dieną bonų išparduo
ta už $22,025.00. Bonai bu-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gerta ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, Išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEEHS

DIDKLIS IŠPARDAVIMAS MŪSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA. 

L1NIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUBOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEišPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. 8A3CAPHONES, FLUTE8 
su "ca«es” — |»6.00, *17.66,
|46.00 ir 676.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MU1KOS, TENOR BANJOS — 
66.60. 68.60. 612.60 iki 686.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 66000. 
6166.00 ir 6160. C0. BASO Ūfc 
DENOALAS — 616-00. SMICff 
ŪLAI 8MUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS*IR CBL- 
LO — 61-60. 68 00. 66.00, 610.00 
ir 616.00. Striūnos dėl visų virS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —618.60, 688.60. 
6*6.00 ir *60.00. PEDATA RI
BOTA CTMB0LR 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant MOUTH PIBCE vietoms 
brase Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Trlūboma Sazaphones ir 
taipgi 8m ui koma Ir Oultarams.

GOLDSTEIN’H MUŠIU SHOP 
•14 MaxweU S*., Chicago

Skolincrm Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždiniųkas

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-8 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tol. YARdi 8846

DR. G, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Ofiso Tel................ VIRginla 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: ' - 1 ■

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ib 6 
vai. popiot ir nuo 7 iki 8:30 tai. vaL 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vaL dieną

D AB ARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER

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

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATROKIMO

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMIS 
26 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS SEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai (įmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t *

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jm. M. Mozeris. Sec’y. 8286 SO. HALSTED 8T.

nuA LIBEPAl EARMINGS

— telkia — 
STKES

PATARNA-
•VIMASI

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

NabOklt
člotl naranirialn 
pakinkliai* Gy
venkit II u® M nu®
patrBkimo bėdoa.

— 8PECIAL — 
ISkirpklte ft| skelbime ir priduo-

klte mums pirm <6 dienų laiko Ir
mes sutelksime Jums
DYKAI — FI.ERTUOS VEIKIMO

IAMANKATINIMA 
Jūsų Skilvio piuiikulų Treatuieatų. 

N«RA KO OERE8NIO UŽ

Craator of Contom App,lano®s for >7 yra
g« S. STATE, HM. ŪIO, 8TA. 41AA 
Daily 1S AM. TU g, M®o., FH. *TU • F J*.

*T1I 1, ftunday * te «.

Sle yra spaelalla raminimo baidymas Ir 
n®bua utoae laikraMluoea TalpsL *!■ 
paalOlymaa asbua atkartota*

Ofisu Ir Akinių DlrbtuvA

3401 80. HALSTED ST. 
Kampu 34th Street 

Valandų nuo 10 iki 4; nuo 8 fld 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų vlaam gy- 
vsnlasul. Saugokite Jas. įstodami 
Usguamlnuotl Jam modernlAklausla 

kurta regėjimo mokėtos
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO
aktnlų, kurie

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avennt
Telefoskaei^OASrAL1 oai*.

OFISO TALAMDOSi
Kasdtea *;*• a. m. tkl p. a*,

.to asAtaA 6 :BS a. aa. 
iki f:»e p. m.

Telefonas HEMlocJt 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutarti.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDsie 2868

. VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Sakmadleniato [Murai au«itarim«.

Linksmumas žmoguje, kaip 
ir pavasaris: atskleidžia 
gražiausius žiedus.

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite į S-čio puslapio “Clas- 
sified Sekciją”, kur rasite 
uepapristą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

PIRKITE KARO BONUS!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginla 0036
Retidencijoa tel.: BE Varly 8244

«DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vėl.: 1—3 Ir 6-v8:3O P. M 

Trečia dieniais paga: sutartį

Tel. YARdz 5921.
Bes.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8-30
756 West 35th Street

Tel OANal 6188

" DR.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad ir Šeštadienio

, vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee 

Tel. REPablio 7868

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”,

TeL OANal 0867
Res. tel.: PRO«pect 6659

DR. P. I, ZALATORIS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reeldandja: 6606 So. ArtoeUn Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 p.p.

6 IU fi vą). Takuti
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15 GARY, IRD. LIETUVIŲ GYVENIMO tikrasis veiklumas
Šventoji Valanda

Šventojo' Vardo vyrų dr- 
gijos skyrius šv. Kazimie
ro parapijoje gražiai gyvuo
ja.

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 20 d., bažnyčioje pir
mą kartą įvyks nepapras
tos iškilmės: visų Gary 
miesto katalikų parapijų šv.

i tačiau ir be jo moterys gra
žiai darbuojasi vadovystėj 
Mary Radis. Kai kurios mo
terys jau 120 valandų išdir
bo ir 4 davė kraujo, būtent: 
Mary Radis, Grigalienė, Fi- 
dorčikienė ir Supranavičiū- 
tė. Tai tik pradžia. Visi, ku
rie nori paaukoti kraujo 
mūsų kovojančių karių gy
vybės išgelbėjimui prašomi

Vardo dr-jos vyrų šventoji užsiregistruoti pas M. Ra- 
Valanda. Pamaldos prasidės dis (vargonininkę). Ji nu- 
2:30 popiet. Į šias pamaldas
suvažiuoja apie 300 vyrų, 
todėl turėsime daug svečių 
ir daug įspūdžių.

Šv. Valanda mūsų bažny
čioje bus pirmą kartą. Pa
mokslą sakys svečias kuni
gas.

Choro piknikas pavyko
'f

Praeitą sekmadienį para
pijos choro piknikas puikiau 
šiai pavyko. Pelno padary
ta virš $100.00, kurie įteik
ei klebonui parapijos reika
lams.

Choras dėkoja visiems at- 
silankusiems.

Padėka

Varg. Mary Radis ir vi
kis choras reiškia viešą pa
dėką kleb. kun. J. Marčiai 
ir komitetui už parodytą dė 
kingumą ir iškėlimą vaišių 
chorui 40 vai. atlaidų pro
ga. Šis vaišingumas prida
vė daug energijos choro na
riams ir toliau darbuotis. 

Raudonas Kryžius ir mes

Šiuo metu visur R. K. vie
netai darbuojasi. Mūsų -ko
lonijoje nėra tokio vieneto,

rodys vietą ir laiką davi
mui kraujo.

Viena pante kraujo išgel
bės vieną gyvybę...
Katalikių moterų 
suvažiavimas

Garės ir apylinkės visų 
katalikių moterų suvažiavi
mas buvo birželio 15 d., Ga
ry Hotel.

Suvažiaviine aptarta svar 
bieji katalikių moterų rei
kalai.

Iš lietuvių dalyvavo apie 
septynios moterys. Apię su
važiavimą ir nutarimus pa
rašysiu vėliau,

“Draugo” Koresp.

DM Yoii Mace Your

FALŠE TEĘTH
ln a Glass Lašt Night?
Thmnand, do »nd wond«r why tbair (tei

tum r«maln dūli and .uined - why th«f 
Mrite wiU» Odundini danlur. brMth. Ttey 
(•ii to rMlira th»t wot«r »loo. i»not • elMne 
in. •gmt - būt now. tlrara't » »re»t lormulo 
pJrfKMd by ■ tteiti.t. c»ll«d Storo-Kloon 
ih.t thorau(hly clran. f.lra trath liko n»«ic- 
no bruthin»! Simply put • littlo St.r.KIran 
Powd.r in a <!••« oi wate-«oak
your tooth - now thay iparkla.
•ra raaliy daan and look lika 
tha day your dantiit »ąid,
“Doa't thay look natūrai?' Try 
Stara-KIaan - lottt lon< - c<xt» 
only 30p. At all drug«i»t«. _________

Old Farmer'a Racipa: Mi» Allanru and 
Latnon Jule. to pat oulek raliai Irom palna 
•I rhaumatica and nauralpla. Drupttata 
hava Allanru — procara kava lamona.

Atyda Lietuviams!

*

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių, 

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės atakas pa

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.
Joms apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 

gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Hplsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JOSEPH F. BUDRIU, Irrcorporated
FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Halsied St Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Kas neieško veiklumu pa
sižyminčių žmonių? Kas jų 
nemyli?- Visi jų ieško, visi į 
juos myli. Jie visur laukia
mi svečiai, jais visur domi
si. žinoma, taip yra tik su 
tvarkingai ir protingai veik
liais žmonėmis. O tokiais ne 
visada visus veikliuosius ga
lima pavadinti.

Mūsų lietuviškame gyve
nime visur stingą veiklumo, 
kartais net paties noro veik
lumą parodyti. Yra pavyz
džių ir perdėto veiklumo, ku 
rio pasėkoje turime tik nuos
tolius. Nėra ko čia stebėtis, 
nes veiklumą rodo žmonės, 
o šie gi visur daro klaidų. 
Tat ir šioje srityje be klai
dų nebus apseita.

Nėra nė pagrindo vien tik 
lietuvius kaltinti dėl jų ne
veiklumo, nes mes neturėjo
me nė progos kaip reikia su 
savo veiklumu išsitiesti. Per 
dvidešimt nepriklausomos 
valstybės metų daug pada
rėme. Tiesa, neparodėm tiek 
privataus, visuomeninio veik 
lumo, kiek parodė mums gi
miningi latviai, bet gražių 
prošvaisčių būta ir pas mus 
— yra gražių kolektyvinio 
veiklumo pavyzdžių.

Veikli visuomenė bus tik 
tada, kada ji susidės iš veik
lių narių. Veiklumo moks
las daug kaštuoja ir ilgai 
tęsiasi, nes tik ilgų ir kant
rių pastangų dėka galima 
išmokti tikrojo veiklumo^ o 
ne tik nuostolių darymo veik 
lumo vardu.

Tikrasis, gerasis, veiklu
mas turi pasižymėti kelio
mis būtinomis ypatybėmis, 
kurių trūkstant veiklumas 
neneš daug naudos, o daž
nai tik nuostolius.

Pirmiausią tikrasis veik
lumas turi pasižymėti sąmo
ningumų, t; y. žinojimu ką 
veikti. Yra žmonių, kurie 
nuolat kalba apie tai, kad 
reikia veikti ir to veiklumo 
rodo gal net perdaug, bet 
kai jo paklausi ko jis nori 
savo tuo plazdėjimu pasiek
ti, koks yra jo veiklos tiks
las, galutinis jo siekimų taš
kas, tai jis tau nepasakys. 
Jo veiklumui trūksta sąmo
ningumo, tikslingumo, sie
kiamosios žvaigždės. Papras 
tai tokie žmonės nori viską 
padaryti, viską apversti, bet 
pasiekti savo veikimu jie te
gali tik vieno dalyko tikrai: 
jie apverčia tik patys save, 
t. y. susikompromituoja, ne
tenka autoriteto. Tokio veik
lumo žmogų galima prily
ginti gaidžiui nukirsta gal
va: pašokinėjo ir krito.

Antra tikrojo veiklumo žy 
mė yra saikingumas. Bloga, 
kai nežinai kur tavo veiklu
mo tikslas, bet lygiai bloga, 
kada tavo veiklumas nori

turėti daug tikslų. Tada iš
siblaško pajėgos ir nuken
čia viskas: nepasieki nieko. 
Taigi, saikingumo neturėji
mas veiklumą reiškiant yra 
taip pat yda, žlugdanti visą 
veiklumo naudą. Tokius veik 
liuosius dažnai vadina bur
bulų laidytojais — na, ir 
gaudytojais, — nes tikrai jų 
fantazija yra. laki, bet jų 
įvykdymo^ realybė yra spro
gusio burbulo teverta. '(

Žinant ką ir kiek veikti, 
reikia žinoti ir kaip veikti, 
t. y. reikia mokėti savo veik
lai duoti formą, organizaci
ją. Užsibrėžtas tikslas - dar 
gali palikti nepasiektas, jei
gu nebus gerai parinktos 
priemonės tam tikslui pa
siekti. Čia bus labai pravar
tu ir kantrybė bei mokėji
mas su kitais sugyventi, su
siklausyti, nes paprastai ga
li atsitikti, ir dažnai atsi
tinka, kad reikės palaukti, 
reikės kitų nuomones sude
rinti, kitu, galop, savo tiks
lui palenkti, nes ne visos 
priemonės bus tik tavo vie
nos rankose. Kurie savo veik 
loję su šiais dalykais nesi
skaito, atsitinką taip, kad 
jie palieka kovos lauke vie
ni ir visų išjuokti.

Svarbu veikliam žmogui 
būti ir pramatančiu, t. y. ži
noti, nusijausti ir kada sa
vo veiklumą parodyti. Rei
kia žinoti, kad ir kiti nori 
būti ir yra veiklūft, tat rei
kia nusijausti ir mokėti sa
vo veiklą tada pareikšti, ka
da bus mažiausia bereikalin
gų susidūrimų su kitų veik
lomis.

Pati pagrindinė veiklaus 
žmogaus taisyklė yra: šal
tai galvoti, karštai veikti. 
Kol apgalvoji ką veiksi, gal
vok šaltai, ramiai, apsvars
tyk klausimą visapusiškai. 
O kai jau ryžaisi, tai atgal 
nebesidairyk. >

Kiti dar mano, kad veik
lus žmogus turi būtinai bū
ti akiplėša, kitų nuomonių 
mindžioto jas, su niekuo ne- 
siskaitąs. Tai pati didžioji 
klaida ir tikrojo veiklumo 
sudarkymas. Veiklumui pa
rodyti nereikia vaikščioti 
kitų galvomis. Tikrosios vei
klos žmogus — o tokiu yra 
tik tas, kuris ieško ne savo 
asmens, bet bendrosios ge
rovės — visų nuomones mo
kės išklausyti iš jų gerus 
grūdus išlasyti, visus į vie
ną bendrą nuomonę sujung
ti ir visų vali&s vienam ben
dram tikslui palenkti. Kas 
veiklumo lauke eina vienas, 
to veiklumas nėbus vaisin
gas ir to veiklumas nebus 
galimai pavadipti tikruoju 
veiklumu.

O. Labanauskaitė

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVERTI8ING DKPARTMKNY 

127 Ko. Dearborn Street
Tel. RANdolph 2488-0482

HELP VAltTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonna.de kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Shertdan Rd.

HOUSEMEN ir LABQRERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5249 Shertdan Rd.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po S vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 6. House 3.
18TH A CLARK STS.

PRESSMANAS REIKALINGAS—
Dirbti “Draugo” spaustuvėje. Se
numas nesvarbu. Patyrimas ne
reikalinga, išmokinsime. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. At- 
sišaukit tuojau.

DRAUGO RAŠTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ.

. TEL. GANAL 8010.

REIKIA
Sbinping ir Stockroom 

Pagelbininkų ir prie Mašinų. 
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLPS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

Foundres
Darbininkų

GERI PASTOVŪS DARBAI 
DIENA IR NAKTĮ ŠIFTAI 

EMPLOYMENT OFISAS ATDA
RAS NUO 7:30 RYTO IKI 

5 POPIET KASDIEN

Western
Foundry Co.

3634 S. KEDZIE AVĖ.
. , ; • STIPRIŲ VYRŲ
Reikia bieluotl poplero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11, vakare. 
75c į valandą.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N- Kimball Avė.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbera, 
Sprayers Ir Pagelbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. t 1801 S. Mielitgan

DIE CASTERS 
REIKIA

RM& lOOMMMeooocoeoae.
J | 4

I
ŽymOs Radio Programai leidžiami Bndrtko Krautuvės 

WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

IBI*.

z? 25’

HELP YVANTED — VYRAI

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną. Ir naktį šlftai. AtstSau- 
klt asmeniškai, nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirš pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

COREMAKERS
ELECTRIC WELDERIŲ

LATHE HANDS 
CRANE OPERATORIŲ - 
FURNACE HELPERS 
TIME STUDY CLERK

FOUNDRES DARBININKŲ

100% KARO DARBAI
Pastovūs darbai su viršlaikiu. 

SIVYER STEEL CASTINGS 
3100 S. Wood St.

VYRŲ REIKIA
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI PRIE 

MACHINE SHOP DARBŲ. 
100% KARO DARBAI 

SU AR BE PATYRIMO, LAIKAS 
IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ. ATSI
ŠAUKITE Į

GERRARD CO., INC. 
2915 W. 47th St.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Lettcr 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55 

100% KARO DARBAMS
Operuoti lengvus Punch Presus, 
Drill Presus, Tapping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir “piece work.” Atsinefikit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
meri.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKĘNS AVĖ.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikta, prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šlftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd. '

Merginų
Reikia

100% Karo Darbam
■ ... •. fn

Patyrusių ar kurios interesuojasi 
radio darbais. Gera proga po ka
ro. Gera pradinė mokestis su pa
kėlimu darbščioms.

Puiki Transportacija 
HALLICRAFTERS CO. 

2611 Indiana Avė.
COUNTER MERGINŲ

Reikia. Patyrimas nereikalinga. Ge
ra mokestis ir valandos. Valgis 
ir uniformos duodama. Sekmadie
niais nereikia dirbti.

VALYMUI MOTERŲ
Valandos nuo 9:30 vak. iki 5:30 ry
to. Patyrimas nereikalinga. Valgis 
ir uniformos duodama, šeštadienio 
vakarais nereikia dirbti. Kreipkitės 
prie Mlss Fitts.
HARDING’S 21 S. WABASH

JŪS
GALITE BOTI
Gamybos Kareivis 

Dirbtuvėje

FOOTE. 
BROTHERS 

GEAR
& ■ 

MACHINE
CORP.

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

DOCKMEN
PASTOVUS DARBAI 
UNIJOS MOKESTIS

• GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO. 
2222 S. WESTERN AVĖ.

REIKIA
Išsiuntinėjimui Darbininkų 

Ir Machine šapos Pagelbininkų.

UNIVERSAL FORM 
CLAMP CO.

1288 N. Kos'tner Avė.

REIKALINGAS LINOTIPI8TA8 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlplstas (secerts) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie ral| tokį darbą dirbti, prašoma 
kreiptis prie: P. P.. CINIKAS. 11.1.6.

9884 8o. Oakley Avė.. Ohloago

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugai”.

OPERATORIŲ
REIKIA PRIE LATHE IR 

SCREW MAŠINŲ. TĄIPGI 'IR 
ASSEMBLERS. 

PASTOVŪS DARBAI z 
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

ATSIŠAUKITE 
DABAR DEL

SVARBAUS KARO DARBO 
PAGELBESIT GAMINTI
“Front Line” Dalis

UŽMOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. ' 1801 8. Mlchigan

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Batų

Prie single needle Ossan mašinų, 
taipgi ir Welt siuvėjų prie Puri- 
tan mašinų.

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse it mes kooperuojant tu 
savo darblnimcftmis. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC. 
1408 W. Congress

MOTERŲ REIKIA, tarp 20 ir 36 
metų amžinas, prie lengvų Assemb- 
ly darbų. Klek tai patyrimo reika
linga. Gera pradine mokestis ir dar
bas nuolatinis. Valandos nuo 8 ryto 
Iki 4:80 popiet, šeštadieniais, Jei no
rima nuo 8 ryto Iki 1 popiet. Pa
rankioj vietoj su patogiom darbo są
lygom Kreipkitės prie Mr. Grothen- 
dleck.

CHICAGO MUSICAL 
INSTRUMENT CO.

80 E. Adams St.

GAUSIT 
LYGŲ MOKESTĮ 

UŽ
LYGŲ DARBĄ

EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT NAKTIMIS

ATLYGINIMAS UŽ 
GERUS SUMANYMUS

LIBERALINE 
GROUP APDRAUDA

DYKAI GYVASTIES 
APDRAUDA

ATOSTOGOS SU UŽMOKESČIU

NAUJA MODERNIŠKA 
CAFITERIJA

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no- 
rštų Išmokti siuvimo darbą rankomis 
ar prts mašinų.

M. BORN R CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prieždas W. Palutsls.

ATSINEŠKIT GIMIMO 
REKORDĄ

TIE, KURIE DABAR DIRBA 
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSISAUKIT 

Employment Office 
5219 S. Western-blvd.

OFISO VALANDO8; 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet 

VYRAI IR MOTF.RYR

STOREROOM VYRŲ IR MOTE
RŲ, Porterių, Dlšių Plovėjų, Vi
rėjų. Patyrusių ir nepatyrusių. 
Gera mokestis. Matykit Mra. 
Zmeskal.
SEMAPHORE FOUNTAIN

CHICAGO UNION STATION

Tie verti atmiuimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Colonna.de
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raitus ir ypač korespondencijas sulig savu nuožiūros. Korespon
dentų pra&ome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, raiomaia ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laiara&tin #•* 
dedamos

Entered as second-tfass Matter Mareli 81. 1818 tt Chictgo, A 
Under the Act of March 3, 1879.

«3( ______

Dideliu įvykių išvakarės
Visi paskutiniųjų.dienų įvykiai ir gaunamos apytik

rės žinios ir gandai sako, kad gyvename didelių įvykių 
išvakarėse. '• I ; m

Paskelbta, kad .uždaryta Turkijos-Sirijos siena. Ta 
kryptimi koncentruojamos jungtinių tautų karo jėgos. 
Mat, Sirija galėtų būti tuo punktu, iš kurio sąjungi
ninkai pradėtų generalinę Invaziją į Balkanus.

Baimės apimta Rumunija prašo atskiros taikos su 
jungtinėmis tautomis. Turkija nutraukė ryšius su Vi- 
chy (hitleriškąja prancūzų vyriausybe) ir tai yra pir
mas žingsnis prie jos, Turkijos, įstojimo į karą sąjun
gininkų pusėn.

šiais naujais reiškiniais naciai esą labai susirūpinę. 
Pasklido gandų, kad jie rusams taiką siūlę.

Sąjungininkų karo iėgos veržiasi pirmyn. Veržiasi 
nesulaikomąit KaJt. joK^ėlsaaVo koją. Balkanuose, ta
da karas užsiliepsnos visa savo jėga ir baisumu. Per
galė bus sąjungininkų pusėje. Pergalę pagreitins Bal
kanų tautų žmonės, kurie ne tik nesipriešins sąjungi
ninkų atėjimui, bet jiems padės mušti nacius ir fašis
tus. Tie žmonės žino, kad sąjungininkai ateina juos 
išlaisvinti, bet nepavergti. Visos nacių ir fašistų pa
vergtos tautos nekantriai ■laukia tos valandos, kuomet 
amerikiečiai ir Jų sąjungininkai ateis jų vaduoti. Lau
kia tos valandos ir mūsų tėvų kraštas •— Lietuva,

e
Moralinio puolimo reiškiniai

Katalikų Bažnyčia šeimoms perskyrų-divorsų neduo
da, nes jos steigėjas Kristus moterystės ryšį padarė 
amžinu, nesuardomu. Kas šį Bažnyčios įstatymą lau
žo, laužo paties Dievo įstatymą.

Mūsų krašte divorsai pasidarė paprasčiausiu dalyku. 
Bulvarinių laikraščių ir žurnalų godumas kuo plačiau
siai divoraus išgarsinti, šiuo žvilgsniu padėtį dar la
biau pablogina. Tuo populiarisuojamas ir Dievo ir net 
gamtos įstatymų laužymas. Tuo platinama demorali
zacija jaunimo tarpe,

- Ypač yra bloga, kai jaunimo mėgiamos asmenybės — 
Jllmų žvaigždės “išsikrausto iš proto” ir maino žmo
nomis, žmonos — vyrais lyg kokiomis pirštinaitėmis. 
Tai yra apgailėtinas moralinid puolimo, tiesiog puvimo 
reiškinys.

šeima — tai tautos ateitis. Jei ji dora, — ji stipri, 
jei ji gyvena taip, kaip Dievo įsakyta gyventi, — ji 
pastato tautą ant tvirtų pagrindų ir jai ateit) užtik
rina. Pairusi, moraliai nupuolusi šeima. ■— tautos ne
laimė, pražūtis. Kiekviena tauta, kuri nenori išnykti, 
kuri šviesiomis ir drąsiomis akimis nori Žiūrėti j atei
tį, pirmoje vietoje turi rūpintis Šeimų ir dvasinki ir 
fizišku sveikatingumu. Ji turi ieškoti priemonių, kaip 
perspėti ir sudrausti tuos, kurie būdami visuomenės 
priešakyje arba prieš visuomenės akis, nesilaiko Die
vo nurodytų taisyklių, ardo šeimas, patys klimate į 
įupuolimo dumblyną ir savo blogu pavyzdžiu daug 
ritu jin įklampina.

Divorsai — viena didžiausių tauto* ir valstybės ne- 
aimių, prieš kurią reikia kovoti visais galimais būdais.

Anglijos komunistu pasmerkinus
Hfdžionios Britanijos Darbo Partijos konvencija 
'vieni trečdaliais balsų atmetė komunistų partijos pra
šymą afilijuotis — jungtis su Darbo Partija. Nors 
omuniatai visokiausiais būdais veržėsi į Darbo Par
iją. tačiau pasiliko už durų. Krašto saugumo ministras 
lerbert Morrison komunistams ta proga pasakė tol
ybės Žodį. Komunistų partijai jis sąlygą pastatė. Jei 
omuailUi nori būti Darbo Partijos nariais, jie turi 
Įsai likviduoti komunistų partiją. Jis pažymėjo svar- 
ų dalyką, kad d&rbiečių nusistatymo link komunistų 
artijos nereikia maišyti su Didžiosios Britanijos ir

Sovietų Rusijos santykiais. Morrison komunistus pa
vadino politiškais sukčiais, nešvariais bumbukieriais, 
darbininkų vieningumo ardytojais.

Anglijo* darbininkai, matyt, jokiu būdu negali už
miršti komunistų šunybių, kokias jie darė kraštui tuo 
metu, kai anglai per pora metų vieni vedė karą prieš 
Hitlerį. Komunistai Anglijos vyriausybę vadino kapi
talistiška ir imperialiatiška dėl to, kad ji kariavo prieš 
Hitlerį. Jie tiek sabotažavo karo pastangas, kad vy
riausybė buvo priversta uždaryti jų laikraščius ir pa
čią partiją persergėti.

Anglijos komunistams, kuriuos darbiečiai pasmerkė, 
dabar galima pasakyti — ką pasėjote, tą ir piaukite.

Rimto dėmesio verta kalba
Vakar savo dienraščio 2-rame puslapyje įdėjome 

tvarbią korespondenciją iš Los Angeles, Cal., kurioj 
įprašomas istoriškas įvykis to miesto lietuvių gyve- 
nime. Gegužės 23 d. J. E. arkiv, John J. Cantwell pa

šventino naują lietuvių įstaigą prie naujos Los Ange- 
jtys lietuvių 6v. Kazimiero parapijos — šv. Pranciš
kaus Seserų vienuolyną ir koplyčią.

Kadangi šv. Pranciškaus Seserys mokytojaus lietu
vių parap. mokykloj, todėl arkiv. Cantwell savo kal
boje ir vertino tokios mokyklos svarbą. Arkivyskupo 
įžodžius visiems lietuviams reiktų gerai įsitėmyti. Tą 
mokyklą jis pavadino lietuviškumo židiniu, nes jos pa
reiga

tęsti gražias lietuvių tautos tradicijas, palaikyti lie
tuvių kalbą, papročius, lietuviškas dainas, sukelti pa
sididžiavimo jausmą lietuviška kilme.

Arkivyskupas teisingai pasakė, kad žmonės ir tau
tos, nebrangina gražių tradicijų ir papročių, greit iš
nyksta. Tai reiškia, kad jie nebuvo verti vadintis tos 
tautos vaikais.

NEIŠTIRPKITE KAIPO TAUTA...
1 - ■—. • ♦ • 

Toliau arkiv. Cantwell paminėjo, kad kiekviena tau
ta turi ypatingai gražių ir gerų savybių, kurių neva
lia naikinti. Turėdami šiame krašte laisvę, tas savy
bes galime plačiau išvystyti, ką turime gražiausio į 

o krašto gyvenimą piešti.
"Ir jūs, lietuviai, irgi turite daug gražaus savo 

kultūroje ir to neužmirškite ir neištirpkite kaipo 
tauta”../ ■ ' . • '

šiuos gražius žodžius arkivyskupas papildė nuro
dydamas, kad išlikti tautiniai gyvais —- galima tik tar 
da, jei pajėgiama išlaikyti kalba, savas dainas ir pa- 
pročius. • *« j .^-j(oI*:SMIl
NE JĖGOJE TEISYBĖ ..

r

Iš arkiv. Cantwell kalbos matome, kad jis ir su lie
tuvių tautos praeitimi yra neblogai susipažinęs, nes 
jis savo klausytojams priminė Lietuvos istorijoj didin
gus Žygius. Senovės Lietuva, begelbėdama Europą nuo 
agresorių, pati skaudžiai nukehtėjo. Dabar tų agreso
rių ainiai nori praryti, sunaikinti. Dėl to arkiv. Cant- 
well energingai lietuvius paragino —

“Laikykitės ir įrodykite, kad ne jėgoje teisybe, ir 
ne kardo galia jūs išliksite gyvi.”

Vis tik labai yra džiugu, kad mūsų tauta turi taip 
nuoširdžių bičiulių Amerikos arkivyskupų ir vyskupų 
tarpe. Jau ne vieną kartą jie Lietuvai padėjo, ją už
tarė.
PRELATUI *75 METAI '

* Ta pačia proga norime atiduoti pagarbą gerb. pre
latui J. Maciejauiskui, kurio krupoštumo ir energijos 
dėka sunkiausiose ir nepalankiausiose sąlygose suor
ganizuota Los Angeles lietuvių parapija, pakviesta lie
tuvaitės vienuolės mokytojos ir tuo įsteigta naujas 
lietuviškumo židinys.

Neužmirškime, kad prel. Maciejauskas busimąjį lie
pos mėnesį mini savo amžiaus 75 metų ir kunigystės 
52 metų sukaktį. Tad, nei gili senatvė, nei visokie sun
kumai jo nesulaiko nuo kilnių Bažnyčiai ir tautai dar
bų. Arkiv. Cantwell jo gražias pastangas, matyti, la
bai vertina. Mums, jaunesniems, prelato darbštumas 
ir energija turėtų Šviesti gyvu pavyzdžiu.

Atlanto taleris ir Stalinas
Vienybė sako:

“ Negana to, rusų okupacija pastatė Lietuvą tarp 
kūjo Ir priekalo.

“Lietuvoe žmonės, pasislėpę giriose, durpynuose ir 
pelkėse, dirba ir kovoja, kad Lietuva būtų laisva, 
kad ir jei būtų pritaikyti tie patys Atlanto Čarterto 
dėsniai, kurie taikomi kitoms okupuotoms valsty- 
bėmę. Argi didžioji Rusija, kuri iki šiol neabejojamai 

pastebėjo savd padarytą klaidą 1940 metais birželio 
mėnesį ir dabar, užsispyrus, laikysis savo pasiryži
mo pavergti nepriklausomybės trokštančias Balti
jos tautas?

"Rusija turėjo labai grašų obabį: "Mes giname ma
žųjų tautų nepriklausomybę!” Kažin, ar ji laikysis 
to obaleio būsimoje Rooeevelto, Churchillio ir Stali
no konferencijoje, kuri anksčiau ar vėliau turės įvyk*
U?”

Londono lietuvių 
gyvenimas pasidarė 
ramesnis

(LKFSB) Pastaruoju* me
tu retai kada Londoną ata
kuoja vokiečių lėktuvai, tai
gi dabar /daug ramiau, ne
gu 1041-1942 metais. Nak
tys ramios, galima pasilsė
ti. Pirmiau būdavo girdėti 
vokiečių patrankų kauki
mas, kai jie apšaudydavo 
rytinius krantus, o dabar ir 
jos aptilo. Londono lietuvių 
klebonas kun. Matulaitis 
džiaugiasi gavęs žinią, kad 
jo brolis, tarnaujantis ka
riuomenėje, yra sveikas ir 
gyvas. Londone girdisi Lie
tuvos radio stoties prane
šimai, bet tai vis vokiečių 
informacijos ir propaganda. 
Pav., gegužės mėn. pradžio
je Kauno siųstuvas kalbėjo 
beveik išimtinai apie išžu
dytuosius lenkų karininkus 
ir apie su tuo surištus da
lykus. Pora dienų gyrėsi po
vandeninių laivų laimėji
mais, paskui — vieningu 
frontu Europoje, o apie Lie
tuvos reikalus nepratarė nei 
vieno žodžio. Londone labai 
pageidautina literatūra apie 
Lietuvą. LKFSB nusiųstas 
“The Lithuanian Language” 
ir “Lithuanian Literature” 
jau baigiama išsidalinti. Jų 
prašo, kas tik pamato.

lietuvio nuotykiai 
Siaurės Afrikoje

(LKFSB) Anglij os lietu
vis Juozas Balnius yra pa
skirtas kapeliono šoferiu š. 
Afrikoje. Viename laiške jis 
taip aprašo savo įspūdžius 
iš didžiųjų kautynių, likvi
duojant vokiečių įgulas Tu- 
nisijoje: “Per kovą būnam 
pirmoje pagalbos stotyje. 
Kada sužeisti yra atgabenti, 
kapelionas silpniems sutei
kia paskutinius sakramen
tus, paguodžia, suramina... 
Kada kova aprimsta, išei* 
name su kunigu į kalnus ir 
renkame sužeistus, laidoja
me negyvus.,. Yra labai ne
malonus darbas, bet kai 
daug tokio darbo yra, tai 
pamiršti, kas aplinkui de
dasi ir skubi, skubi iki pa
baigi. Kartais priešo artile
rija nedaleidžia, tada naktį 
reikia pasidarbuoti. Kalbė
jausi su daug vokiečių; daug 
iš šių vokiečių per Lietuvą 
ėjo į Rusiją. Vienas Mur
manske sužeistas vokietis 
buvo atvežtas gydytis į Ktu- 
ną. Jis mokėjo pasakyti: 
"Labas. Gerai. Ačiū’’. Nuo 
šio vokiečio gavau jo meda
lį ir laikau atminčiai. Vo
kiečiai nustemba kaip mes 
jiems duodam pavalgyti, pa
pirosų ir elgiamės labai pa
lankiai.” Toliau tas lietuvis 
pasakoja, kaip kareiviams 
malonu gauti laiškus, rašo, 
kaip viai lankia karo pabai
gos ir pažymi, kiek daug 
paguodos jiems teikia reli
gija*

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

Kaip garota kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Kuomu- 
va”).

-Z/

lp.lmenes,
Po svieto pasidairius Spicpirvirvio Duntkos

Bruklyno 
kad 1941 m 
Paukštys vienoj bolševikų 
gaizetoj taip rašė:

“Amerikos Raudonasis 
Kryžius... užsibrėžė gauti 
keistų aukų — žmonių krau
jo. Gal kas turi atliekamo 
kraujo, bet ne darbininkai. 
Jų kraują su prakaitu darb
daviai iščiulpia.”

Perskaitęs tai Jonas Mar- 
mulei pasakė: '

"Kiek aš pažįstu draugą 
Pruseiką, tai pas jį visuo
met buvo daugiau .kraujo, 
prakaito ir net taukų, negu 
pas tuos darbininkus, iš ku
rių tą turtą čiulpia darbda
viai. O dr. Pruseiką juk yra 
100 nuošimčių darbininkas. 
Taigi, ir čia bolševikai me
luoja.”

“V.” rašoma, 
vasario 7 d. V.

Bolševikų gramafonai veik 
tiek pat akli kaip naciai, ku
rie per du metu nepastebė
jo nužudytų lenkų karinin
kų ties Smolensku. Aną die
ną Vilnis sakė “geriausia fe
deracija yra ne dirbtina” ir 
ten pat agitavo už Lietuvos 
“federaciją su Sovietija. Ar 
Vilnis neatsimena kaip pusė 
miliono durtuvų tą federaci
ją dirbino?

Pruseiką klausia: ar Drau
gas atiduos kreditą Komin- 
temui kaip pirmiausia iškė
lusiam Šukį kovot prieš fa
šizmą? Kadangi Naujienos 
sako, Komintemas pagim
dęs fašizmą, tai Draugo re
daktorius, turbut, pilnai Ko- 
minternui atiduos kreditą už 
norą savo vaiką užmušti.

Tarpe dviejų mylimų šir
džių aną dien iškilo piktu
mas. Mergina sako;

— Aš nenoriu tavęs!
— Bet širduk...
— šerap! Neširdžiuok ma 

nęs daugiau! O, kaip būt bu 
Vę gera, kad kuomet tave 
garnys atnešė, tėvai būtų 
garnį pasilikę, o tave lauk 
išmetę...

Kaip tai senovėje būta
Pąįpostas,

Ūkininkas r W šėtfcahčias 
kraujine karves pardavė žy
dams už pusę .kainos. Pa
klausus žydo, kur jie jas dė
sią, žydai atsakę: "Jas at- 
provisim į kilbasinę, kur dir
ba tokias kilbasas, kad ir 
ponai valgo”. (“V.” 1909).

i*

\ ' į *
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

Sukilėlių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labdl geros rii.Mcs moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yords 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO;
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parior setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnitare Kompant- ro/roi 
Jai- Jie PER
DIRBS ir pa
daras JI kair 
NAUJĄ M*<> 
dirbtuvėj. Di
delis pasirtn-' 
klmas visokią 
spalvą apdan, 
galą.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. -Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

tJk

‘ v-

fe.*.
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TĖVYNĖS GINĖJAMS
Garsų sugrojo sutartinė — 
Iėvykim priešą lauk!
Iškilo ginklai Už tėvynę —
Kareivių krito daug....

- «
Švinu išartos žalios lankota 
Kraujuoti ir takai;
O nuo Uralo vilnims plaukia.
Tik raudos ir veiksmai.

Užsnūdo medžiai žalio šilo 
Apvyto ir žiedai...
Kapuose raudos tik netyla —
Jos aidi ir nūnai.

Nutils ir staugęs kietas švinas 
Šešėliuose nakties,
Supiltas meilės kapinynas 
Per amžius mums kalbės...

Didelis Seserų Pranciškiečių 
kultūrinis darbas

Laisvutė

kyklos bandytų samdytis 
mokytojus normaliu atlygi* 

-nimu, tai turėtų išlaidų per 
m&us apie 50,000 dolerių 
daugiau. Ši suma taip di
delė, kad vargu ar lietuviš
kos parapijos išviso įsteng
tų turėti tada savo mokyk
las.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS A
SMUIKĄ PRIBUDINO IŠ KEISTO MIEGO

9li

■ I

■ ■
J M

____.
, “Draugas” Aome photo

Jau trečias mėnuo kai Dorleen Peabody, iš San Diego, Calif. serga keista miego li
ga. Kelias dienas atgal jos muzikos mokytojas ėmė jai griežti smuiką ir nuo to laiko 
mergaitė pradėjo atbusti iš ilgo miego. Čia mergaitė rodoma su savo motina Mrs. Wil- 
fred Peabody (kairėje) ir jos slaugė Irene MacDonald.

čių vedamos mokyklos su
rinko metalo ,apie 22,000 į 
svarų ir daugybę svarų me- Į 
falinių papuošalų. Misijų rel 
kalama jų buvo surinkta pi*

Vokietijos vyskupų protestas įrašytas 
j USA kongreso knyjas

(LKFSB) Prieš kiek lai-. vyskupų žodis prieš nacius 
v. ko Vokietijos vyskupai, sa- visiems padarė tokį įspūdį, 

nigais $725.00, drabužių uz sirjnkę į Fuldą, parašė pro-1 kad, atstovui M. J. Kenne- 
testą prieš nacių vedamą

— ------- r— --------- A religijos persekiojimą ir
lose, sesers pranciškietės , prieglaudai parūpinta nem> | ^monjų teisių laužymą. Tas

$125.00, pašto ženklų apie 
Be darbo parap. mokyk-!300 svarų. Be to - senelių

(LKFSB) Šv. Pranciškaus 
lietuvaičių seserų vienuoly
nas turi apie 180 padariu
sių įžadus seserų, o su nau- 
jukėmis ir kandidatėmis jų 
bus apie 200. Didelė seserų 
dalis yra su aukštuoju iš
silavinimu — baigusios uni-' 
versitetą. Jungtinėse Ame- į 
rikos Valstybėse seserys ■ 
pranciškietės yra įsikūru
sios 27-se vietose, be to 
Brazilijoje dirba tarp lietu
vių, ten yra įsikūrusios tri
jose vietose ir turi 11 sese
rų. šv. Pranciškaus seserys 
veda vieną akademiją, ku
rioje turi 200 auklėtinių, 4 
aukštesnes mokyklas su
270 mokinių, 25 pradžios j knygų 7, angliškų — 2, ben- 
mokyklas (jos net Brazili- dras išleistų knygų egzem- 
joje veda 3 lietuviškas mo-1 plicrių skaičius sudaro 20/ 
kyklas) viso jose 4,500 mo- 000. Pereitais metais vienuo- 
kinių. Jos taipgi dirba pen- lija išplatino apie 15,000 lle- 
kiuose misijų centruose, kur tuviškų leidinių ir apie 1,- 
yra 1,000 auklėtinių ir taip- 500 angliškų. Vienuolija kar 
gi veda 13 katechizacijos tą į metus leidžia “Sa Fra 
centrų, kuriuose yra apie Ac.’*, mėnesinį “Esefay’, 
2,000 vaikų. Taip, kad vien 
jų vedamose mokyklose yra

be to “Magnus’’ ir “Casi- 
miron”. Jų pereitais metais 

daugiau kaip 5,000 auklė- išspausdinta apie 3,000. Be- 
tinių, o priskaitant misijų sirūpindama neturtingais 
ir kitechizacijos centrus, vienuoliai duoda nemoka- 
tas skaičius dar trejetą tūks mai mokslą 25 auklėtinėms, 

" ančių padidėtų. Seserys' o pragyvenimą, knygas ir 
mokyklose diiįbi už labai j drabužius gauna nemoka- 
mažą atlyginimą, kurs vos mai 12 neturtingųjų. Pas- 
pakankamas kukliam vie- kelbu3 vajų rinkimo medžia- 
nudiškam pragyvenimui ir gų, reikalingų apsigynimo 
jeigu tos lietuviškos mo-

dirba Sv. Juozapo Karo mo- ižai Dabužių ir maisto. Se-
kykloj, Hay«, Kansas. To-, serys Paruošž raifc« Plrmai 
liau - devynios seserys dar i ažlnflai ir komunijai a- 
bnojasi ligoninėse. Vienuo- j Pie 1.500' ° įtvirtinimui - 
lynas su mokyklomis turi dv«ubai tiek- t<b suau- 
24 bibliotekas, kuriose yra gusių Pa™ošta prie sakm- 
apie 30,000 knygų. 1942 m.iment>‘ aPie 20°- “ ktų vie-
vienuolija iSleido lietuviSkų nuoliJ°3 darbų' atllkt° pa8‘ 

kutiniu laikotarpiu, tenka 
dar suminėti, kad buvo ati
darytas jų noviciatas Pietų 
Amerikoje, 30 seserų paau
kavo savo kraują sužeis
tiems kariams, 120 seserų1 
baigė pirmosios pagalbos 
kursus, 30 seserų baigė 

Nurslng” kursus, 
Merg. Akademijos 

pastatas Pittsbutghe, pasta
tyti mokyklos namai Pietų 
Amerikoje. Iki šiol seserų 
pranciškiečių yra mirusių1 
septynios, jų tarpe pereitais 
metais mirė sės. M. Lor- 
raine, Armanavičiūtė.

vyskupų protesto raštas bu
vo įteiktas Vokietijos Tiky
bų mlnisteriui, Vidaus Rei
kalų ministeriui ir kancle
rio raštinės viršininkui, ta
čiau jo nuorašas pateko ir 
į užsienį. Drąsus Vokietijos

dy pasiūlius, USA kongre
sas nutarė tą vyskupų laiš
kų atspausdinti savo leidi
nyje — 44 Congres s i o n a 1 
Record’’.

Tįkrasis didvyriškumas y- 
ra matyti pasaulį tokį, koks 
Jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
land.

"Home
baigtas

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

Ragina samdyti lojalius ateivius 
karo Įstaigose

WASHINGTON. — Sam
dymas ateivių Jung. Valsty
bėse, nežiūrint tautinės kil
mės Ir pilietybės, karo įstai
gose, na ginama bendrame

Ateivių samdymui svarbieji 
punktai pabrėžti sekamam 
pranešime

1. Reikia samdyti visus 
lojalius Ir kvalifikuotus dar

pranešime, kurį Išleido Ka- bininkus, nežiūrint tautinės 
ro, Laivyno ir Teisingumo kilmės ir pilietybės. 
Departamenltai ir Laivyno 2. Kontraktoriai gali sam- 
Prekybos Komisija. įdyti ateivius taip kaip «am-

Pranešimas sutrumpina ir Amerikos piliečius, iš* 
palengvina patvarkymą, pa- skyrus aeronatiškuose ir 
gal kurį savininkai valdžios klasifikuotuose kontraktuo- 
lėktuvų ir 4 ‘klasifikuotų’ ’ se-
kontraktų gali gauti leidi-! 3. Kontraktoriai gali sarti-' 
mą samdyti ateivius per dvi dyfcl ateivius prie aeroria-
savaites arba mažiau. tiškų ir klasifikuotų kont- 

raktų, jeigu jie gauna ra-“Net aeronatiškuose ir , . * .,, . ,, . ,
klasifikuotuose kontrsktuo-1 iy ^,1eid‘mą lS vlrtlnlnkn
se, jeigu kvalifikuota, ap- ™IOiloa daParta"’™t° prie 

F kurio kreiptasi.
likantas, kurio darbas yra 
kontraktoriui reikalingas, 
yra ateivis, iapie kurio loja
lumą J.ung. Valstijoms nėra 
abejonės, kontraktorius pri

4. Prieš-diskrlmlnacijOš 
punktas liečia piliečius if 
nepiliečius lygiai.

5. Pries-diskriminacijOS
valo kooperuoti su aplikan- punktas liečia darbą aero- 
tu, kada jis prašo leidimo natiškuose ir klasifikuotu** 
darbui,’ ’ sako pranešimas.

Pranešimas, pasirašytas 
Karo Sekretoriaus Stimson,

se kontraktuose.

G. Patvarkymas gauti lei
dimus samdyti ateivius dėl

Gener. Prokuroro Biddle, aeronatiškų ir klasifikuotų
Laivyno Sekretoriaus Knox kontraktų buvo sutrumpin-
ir Laivyno Prekybos Kami-, tas taip, kad samdininkas
sijonieriaus pi r m i ii i n k o dabar gaus atsakymą leidi-
Land, toliau praneš, kad mui greičiau negu per dvi
jeigu kontnaktorius nesam
do tokio ateivio, tai yri lau
žymas prieš-diskriminaeljos 
punkto ir yra priešingas 
tautiniam nusistatymui.

Toliau pranešimas pabrė
žia, kad samdininkas neat
sakomas už jokius nuosto
lius, jeigu jis gavo iš Val
džios Departamento leidimą 
samdyti ateivį darbui, ku- 

; ris apima planus arba iš
bandymus pagal aerona-tiš- 
kus ir klasifikuotus kon
traktus.

savaites.
7. Samdininkas nebus bau 

džiamas, jeigu geru noru 
jis gaus rašytą leidimą iš 
viršininko valdžios depar
tamento, prieš samdymą a- 
teivio j darbą pagal aero- 
natiškus ir klasifikuotus 
kontraktus.

8. Kontraktoriaus atsako
mybė dėl įstaigos saugumo 
liečia visus nežiūrint jų pi
lietybės. OWI

PLATINKITE "DRAUGĄ“

Pirkite tose krautuvėse, 
darbams, seserų pranciškie- kurios garsinasi "Drauge".

AMERIKOS LĖKTUVAI DAUŽO SARDINIJĄ

"Drausta" A ome yhoto
Alijantams žengiant vis arčiau ir arčiau Europos. Sardinijai ne kas. Amerikos B-20 

lėktuvai daužo Alghero orlaivių stotį Ir bazę Sardinijoje. Trys lėktuvai meta bombas 
į ratu pažymėtą aerodromą, kur sustatyti Malu orlaiviai, ketvirtasis lėktuvas (aukš
čiau dešinėje) ką tik užbaigė “dėti savo kiaušinius",

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu j Dievą Tėvą.
Patašė Vysk. P. Būdys, M. I. C. 215 pust. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................................. . $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra il-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P, Būdys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ...................................... $3.00

5. Misijonieriaus Užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............................................................................ $1 51

4. Kristaus Patarimų keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant Šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ......... .. $1.06

6. melos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laiti/); M. I. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir Si teiks daug suraminimo ją — 
skanautiems. 269 pūsi. Gerais aptaisais.
Kaina ................................................................................... $1.00

5, 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P, Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimfts šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ....................................................,............................ $1.0©

7. Karalienės Prižadas. Nary T. VVaggaffian. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysdaa. Tliiaa 
kiekvienom pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ...................... ................................................ .. 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. ŠpilrUann'Rs. Vertė B. KaSai-
tie. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudj, bet išpažinties 
pasmerktas UŽ žmogžudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia Jam pasakyti. 230 pusi. Kaina* 75c

0. švedė. Jėzaus Širdies lntronizaetja. Parašė Kun. J. 
VšltkeVičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista

, maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Svė. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisau. Kaina ........................................... 35c

Užsakymus siųskite iiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Ookley Avė., Chicago, III.

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
(R MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb-

* PILNAI ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTtOJAMAS dabšr 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 ššvo seniu ant naujų.

ARCHER AVENUE FURHITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
♦140 ARCHER ĄVĘ, TRL.: LAFAYETTE 3516

, ....JT. 2“.~ . 

DAR AR Otriausias LellMs Pirkti Pirmos Mštfee 
Namų Muterljoll VS Daf Žemomis Kalflortibf

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite sta- 
ką Ir aukštą rūšį LENTŲ — MII.LWORK 

MTDGV Ot BaNų RATEruolą 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir lietų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

‘ TĮri .-.l

APfcOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
•- TEIKIAMAS dykai i

STANLEY LITWINAS,
_____  General Manager.

CARR -MOODY LUMBER CO.
PATARNAŪJA LflfrijVUI SALESMANai

3039 SO. HALSTĖD ST. TEl. VtCtOfcY
valanim)®: MkmsdtentaM nuo t ral. ryto iki i> vai. pt«ta.

Kitomis dienomis —- noo 7 valandos ryto iki 1:10 valandos poyiet

1
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K. Pakštas

BARBARAI SIAUČIA LIETUVOJE
Įžangos vietoje i darė į jas spaudimą nusi-

Liūdnoka mum. buvo Lie- jlei,ti brutali4kai Vokietijos

tavoje 1938 m. rudenį; Lie
tuvos dar niekas nebuvo už
puolęs. Bet vokiečių įsiverži
mas į Čeko-Slovakijos Sude-

jėgai.
• ' v
Visos eilės mūsų pasitari

mų išvada: sudarymas vie
nas politinės platformos

tos spalių 1 d. Kaune buvo dviem didžiausiom Lietuvos 
labai teisingai palaikytas di- (partijom — katalikų ir liau- 
džiausių nelaimių pradžia, dininkų. Prie jų užmegstos 
Mane 6-tą vai. ryto tą dieną vienybes
telefonu prikėlė mielas “Ži- miausia

skubiai linko žy- 
tautininkų dalis

dinio” redaktorius Dr. Ignas (vadinami voidsmarininkai)
Skrupskelis, kurs jau nakčia 
sekė Miuncheno nutarimų iš
davas. Jau anksti rytą or
ganizacijų ir kai kurių laik
raščių oficialai pradėjome 
rinktis skubiems pasitari
mams. 'Gilus liūdesys mus 
buvo apėmęs. Daug kas ir 
ašarą nusišluostydavo. La
bai mes gailėjomės čekų-slo- 
vakų, bet spėjome ateisiant 
dar didesnių nelaimių. Mes 
aiškiai vaizdavomės, kad 
mažųjų tautų saugumas at
sidūrė katastrofiškoje padė
ty, kai didžiosios valstybės

ir socialdemokratai. Ruošė
mės kiek įmanydami pasau
linę katastrofą sutikti di
džiausioje lietuviškų širdžių 
vienybėje.-Me3 manėme, kad

TREJUKAI PASIDUODA LAIVYNUI IS ROCKFORDO PADANGES

ai, i , . "Draugus" Aorat pnoio
Kaip tik suėjo metai, šie trys broliai pasi duoda — ginti savo šalį. 17-tame gimtadie- 

nyj\vi8i James ir Martin Guenter (iš kairės dešinęn) iš Pittsburgji, Pa.
pirmiausia mus gali užpulti įsirašo į Amerikos laivyną norėdami savo dalimi prisidėti prie karo laimėjimo.
vokiečiai, bet rusiškų spėti- -- ____________ _______________ _____________________________________________

Taigi agresija prieš Lietuvą aiškaus ženklo iš pačios virtų mes irgi prisibijojome.' d.). Lietuva neturėjo gali- 
Bet valdiškos viršūnės lai- , mybių pasipriešinti vokiečių
kėši visai ramiai, o optimis- 
tiškai, vienybe nesidomėjo...

Po penkių mėnesių visa 
Čeko-Slovakija buvo prary
ta, o Lietuvai buvo tuomet 
atplėštas tiktai Klaipėdos

smakui, nes britai, prancū
zai ir daug žadą rusai labai 
aiškiai pasisakė negalėsią 
mums padėti. Jei būtume pa
sipriešinę — tai vokiečiai 
būt užėmę visą Lietuvą, ne

kraštas (1939 m. kovo 22■ vien tiktai siaurą pajūrį.

Dienų iki

DRAUGO
gL'įį'-. , , / - » - - .

.- f’- ■

4th july Pikniko
« 1 f •“

ish

KURIS ĮVYKS

Sekmai!., Liepos-July 4,1943
GRAŽIAME

BERGMANN’S GROVE
24th & Desplaines — North Riverside, III.

buvo viena pirmesnių jų.
Po tos agresijos man da

rėsi aišku, kad jau laikas( okupacijos tikslais įvesti ru- 
muziejų ir bibliotekų bran
genybes, auksą ir kitas pini
gines vertybes gabenti iš, kilnojamas dvasines ir fi- 
Lietuvos Švedijon, ogi iš ten1 nansines vertybes. Matyt 
Amerikon. Tuo reikalu pir-1 stigo iniciatyvos, patriotiz- 
miausia nusiskubinau pas mo ir atsakomybės jausmo... 
ministerį pirmininką Černių,
paskiau pas kelius kitus mi- 
nisterius. Kalbėjau ir su di
rektoriais: p. Galaune ir 
gen. Nagevičium. Aukštoji 
biurokratija dar buvo rami. 
Kai kurie pripažino tiesos 
mano argumentams, bet jie 
negalėjo pakrutėti negavę

Pirmas “Draugo” piknikas š|met bus Liepos (July) 4 d., Bergmann’s Grove, kuris 
Abal lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cennak Rd reikia važiuoti Iki ga
lį linijos (prie Western Electric Čo.), ten sėsti ) LaGrange gatvekar), kuris priveža 
>rle 1'j.t daržo. Eleveiteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleVolteriu 
zafriotl iki 48 Avė., čia Išlipus sėsti | LaGrange gatvekarį.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washlngton Blvd., Jackson Blvd., Ma- 
liunn St., Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., į vakarus iki Desplaines Avė., ten sukti į 
įietiiM ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS.

40 valandų atlaidai
Rockfordas, nors yra tik 

apie 100 mylių nuo Chica- 
go, bet gamtos — oro at
žvilgiu žymiai skiriasi. Nors 
miestas turi apie 100,000 
gyventojų, bet atrodo kaip 
kurortas (resortas) — pri
mena Lietuvoje Birštono ku 
rortą.

Lietuvių kolonijos šv. Pet 
ro ir Povilo bažnyčia yra 
pietinėje miesto dalyje prie 
Lincoln ir West St. Para
pijiečių tik maža dalis gy- mal 
vena arti bažnyčios, o kiti 
gana tolokai įvairiose mies
to dalyse ir fanuose.

Šiais metais 40 valandų 
atlaidai pasitaikė per dvi
gubas šventes t. y. Šv. An
tano ir Sekmines. Tą pat

“Draugo” skaitytojų šeima 
padidėjo daugiau, kaip 100 
procentų.

Apie kitas Rockfordo įdo
mybes, o jų yra labai daug 
skaitysite kitomis dienomis.

Koresp.

Londono lietuviai 
laukia greitos taikos

(LKFSB) Iš Londono 
mums rašo, kad ten lietu
viai maisto turi pakanka- 

vokiečių atakų mažai
bevarginami ir iš viso įspū
dis toksai, kad jie laukia 
greitos taikos. Visi jie reiš
kia gilios pagarbos Chur
chilliui, kurs yra principų 
žmogus. Jis suprantąs Lie
tuvos reikalus ir daug ką 
darąs Lietuvos naudai, tikšunės, 1939 m. prasidėjęs1 ,. o , x ,,'.x. f I ... j dieną 8 vai. sv. Mišiose bu-

pasaulinis karas ir būvimos VQ -r parapįjos vaikučių naudodamas reikiamą atsar
pirmioji šv. Komunija. Sese- Sumą ir diplomatiją. I/m- 

sų garnizonai irgi nepriver- „ų Kazimieriečių gerai pri-|dono lietuviai labai užgiria, 
tė valdžios gelbėti lengviau raošti vaiku{iai ir mergy.

tės labai pamaldžiai arti
nosi pirmu kartu prie šv.
Komunijos. Klebonas kun.
Kaz. J. Juozaitis pasakė pri
taikintą pamokslėlį.

kad Churchilliui atsilankius 
į USA vietos lietuviai gau
siai į jį kreipėsi su rezoliu
cijomis ir prašymais.

Po metų nežmoniškai žiau
rios bolševikų okupacijos, 
kilo rusų-vokiečių karas ir 
nauja Lietuvos okupacija, 
kurią pagal žiaurumo laips
nį galima būtų padalinti į 
tris periodus:

(Bus daugiau)

KĄ MAČIAU, KĄ MANAU
Eilės žmonių prie krautuvių

Birželio 15 diena. Einu visai nelogiška. Kolektorius
Halsted gatve Bridgeporte. 
Saulė karštai kaitina atrai- 
tytas rankas, o dusinantis 
vėjas net užima kvapą ir 
draiko plaukus. Ties 35 gat
ve mane sulaikė eilės žmo
nių, daugiausia moterų, ant 
šaligatvio. Kas gi čia da
bar, pagalvojau ir panorė
jau ištirti. Gal kokia nelai
mė? Priėjau prie krautuvės 
— negalima įeiti, nes durys 
užrakintos. Maniau, kad tik
rai kas ten nusišovė ar ki
ta nelaimė įvyko, tačiau ne
simatė policijos. Ėmiau įdo
mautis, kągi ten daro tie 
žmonės toje krautuvėje. Pri
spaudžiau nosį prie lango ir 
pastebėjau, kaip žydai par
davėjai maustė moterims 
batelius ant kojų. Ir tik da
bar atsiminiau, kad šian
dien yra paskutinė diena 
pasinaudojant 17 kuponu į* 
sigyti batelius. Tačiau ne
laukiau prie durių eilės, ko) 
atrakins duris ir įleis į krau 
tuvę, — nes žinojau, kad 
žmona jau seniai suvarto 
jo ir savo ir mano kuponus 
Tas įvykis mane privertė 
pagalvoti apie avalynės ra- 
oionavimo sistemą ir jos pa
sekmes.
Batų pardavimo regulia
vimo sistema netobula

Tas faktas parodo, kad 
batų pardavimo reguliavi
mo sistema yra netobula. 
Jau pats išdalinimas į me
tus po 3 kuponus visiemr 
asmenims — ar jis būtų vo* 
gimęs vaikas ar senis, ar 
vyras ar moteris, ar kolek
torius, kuris visą dieną pus
padžiais dilina trotuarus, ar 
fabriko direktorius, kurir 
niekur pėsčias neina — yra

batelius nudėvi su 2-3 sa
vaitėmis, o direktoriui bran
gių batų užtenka 2-3 me
tams.

Lygus padalinimas vy
rams ir moterims batų ku
ponų — verčia vienas nuo 
kito “skolinti” kuponus, ar
ba pirkti iš “black marke- 
to”. ' ' j

Blogiausia, kad kuponai 
yra terminuoti. Tuo tik pa
sinaudoja biznieriai dėl rek
lamos ir paskatinimo dau
giau batelių pirkti. Iki šiol 
kuponai nė kiek nesumaži
no batelių pirkimo, bet dar 
net padidino. Taigi — ne- 
sutaupyta odos, bet daugiau 
išeikvota. Jei ne tas rekla
mavimas, ne ta panika, tos 
kalbos žmonių, kai kurie, 
gal net per pusmetį bate
lių nepirktų, o žinau vyrų 
kurie yra nusistatę nė per 
metus nepirkti nė vienų ba
telių, bet dėvėti pasitaisius 
senuosius, tačiau jo kuponai 
visvien kieno nors bus su
naudoti ir gal tik vien dėl 
pasidabinimo.

Todėl ar ne geriau būtų, 
jei kuponai būtų asmeniniai, 
— jei turi asmenybės įrody
mo dokumentą, gali gauti 
pirkti. Su kito asmens ku
ponu niekas neturėtų teisės 
sau įsigyti batelius. Kupo
nai turėtų būti išduodami 
kasmet, o po metų senieji 
kuponai, nors ir nesunaudo
ti, turėtų išeiti iš apyvar
tos.

Tokiu būdu daugiau būtų 
sutaupoma odos. Gintaras

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

Kas pasiryžo laimėti ar 
Per sumą buvo pradėti 40 tas retai kada esti nu- 

valandų atlaidai. Procesijo- 8a^mas- Corneille.
je aplink bažnyčią dalyva- -----------------------------------------
vo ir Pirmosios Komunijos
dalyviai, kurie savo kuklu
mu dar labiau didino mal
dingumo nuotaiką.

Žmonės gausiai lankė šv.
Sakramentą, nežiūrint į tai, 
k,ad buvo nepaprastai tvan- 
kus-karštas oras. Vakare 
per Mišparus dalyvavo kun.
J. Mačiulionis, MIC., kuris 
celebravo iškilimingus Miš
parus asistuojant kun. kle-

ANO ^SFoi(‘

bromui K. J. Juozaičiui ir, ( 
kun. K. Barauskui.

Sekmadienį kun. K. Ba- 
raūskas pasakė tris pamoks
lus, o pirmadienį ir antra
dienį po du pamokslu. Žmo
nės su atsidėjimu visas tris 
dienas klausėsi turiningų 
pamokslų ir labai uoliai ėjo 
prie Šv. Sakramentų.

Parapijiečiai su uolumu 
išpildė kun. K. Barausko ir 
kun. klebono raginimus uo
liau skaityti katalikišką 
spaudą. Atlaidų dienomis

ACHING-STIFF. 
SOREMUSCLES
For PROMPT relief—rub on Mus- 
terolel Maanage with thia wonderful 
"countrr-irritant” actually bringa 
freah warm blood to aching museles 
to help break up painiu! local con- 
gestion. Better than an old-fashioned 
muatard plaater! In 8 atrengtha. »

EXTRAI EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

KANTF.lt, sav.

MONARCH LIQUOR
3829 So Halsted St. 

Pitone TAROS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fnctory Reprenentatlve.

8HOWROOM8 IN 
HERCHANDISE MART

1 appolnt 
REPUB1LIC MSI

KANTF.lt
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Naciai atkasinėja 
savo aukų lavonus 
ir degina

LONDONAS (ONA). — 
Slaptas lenkų radijas “Swit* 
iš Lenkijos praneša, kad 
naciai atkasinėja savo aukų 
lavonus ir juos degina, kad 
tuo būdu nuslėpti savo vyk
dytų žmonių skerdynių žy
mes.

Tuo pat žygiu tas lenkų 
radijas ragina lenkus patri- 
jolris, kad degintų javus, 
kurie iš žmonių surinkti iš
vežti Vokietijon.

Vietos lenkų sluoksniuo
se pasakojama^ kad vokie
čiai Lenkijoje paskelbė įsa
kymą, kuriuo siekiama iš 
lenkų atimti visus turimus 
vaistus. Visiems nevokie- 
čiams vaistininkams liepta 
atnaujinti leidimus (lais- 
niu»).

Flashes apie (P*‘
K of L Day

K of L Day tikietai Chi-. • i 4
cagoj ir apylinkėse lietuvių 
tarpe tirpsta, kaip aiskry- 
mas karštą dieną. Daugelis

tikietus perka “vvholesale”. 
tai yra ne po vieną, bet pil
nomis knygutėmis, gauna 
bargeną — penkis tikietus 
dykai. Pastaromis dienomis 
ištisas tikietų knygutes do
vanoms Dievo Apvaizdos pa 
rapijoj S. šimulio pastan

gomis: Makauskai, Pikieliai, 
A. J. Normanth, Mortel — 
Sam, Miecynski — Harriet, 
o Brighton Parke: J. Bra

zausko pasidarbavimu: P. 
Slogeris, V. Paukštis, C. Ver 
telka, C. Paplauskas, S. Mil« 
ler. . ' 7 .’S

Žodis Pageant paeina iš' I 
lotynų kalbos. Jis reiškia 
paaukštintą vietą, ant ku- , 
rios buvo ruošiami vaidini- , 
mai žmonėms, o kartais vien 
tik karaliui. ]

Tarptautinis pageant, ku- , 
ris ruošiamas birželio 20 d., i 
3 valandą popiet, Medinah , 
Temple svetainėj, 14 E. Ohio ; 
St., bus spektaklis tikrai ka- ■ 
rališkas. Kas jo nematys, 
gailėsis. Dalyvaus 20 tautų 
su gabiausiomis savo meno 
pajėgomis.

Lietuviai bus representuo 
jami daina. Prof. A. Pociui 
vadovaujant dainuos Sas
nausko vyrų choras. Šokių 
dalį išpildys Šv. Kazimiero 
akademijos auklėtinės, šo
kiams vadovauja Sonija Pi- 
piraitė. Pageant visos tau
tos turės “karalaitę”, iš ku
rių bus atlydėtos, bus išrink 
ta viena tos pageant kara
laitė. Karalaitė bus išrink
ta toji, kuri geriausiai at
vaizduos Amerikos laisvės 
mergelę. r

Yra galima, kad lietuvai
tė gali išeiti laimėtoja. Nes, 
kiek teko patirti, Šv. Kazi
miero seserys daug laiko ii 
pastangų, padėjo papuoši
mui mūs karalaitės. O pra
eitis rodo, kad Šv. Kazimie
ro akademijos auklėtinės vi
sur išeina laimėtojomis. Pa
geidaujama, kad kuo dau
giausiai lietuvių ten daly
vautų.

Įžanga į pageant dykai. 
Tik reikia parodyti,' kad esi 
pirkęs boną bent už $18.75 
nuo gegužės 6, 1943 m., iki 
birželio 20, 1943 m.

Visi, kas pirko ar pirks 
boną per lietuviškas taupy
mo bendroves, per Metropo
litan Bank, arba per “Mar
gučio” radio stotį minėtu 
laikotarpiu, turi teisį gauti 
įžangos tikietą. Prie durų 
tikietai nebus parduodami. 
Neturį tikieto minėtu būdu 
malonėkite įsigyti, atminki-

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kitan lama pilnų patankinimų.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

, SOFIJA MASULIENE
(po tėvais Verpečinskaitė)

Gyveno 5262 So. Halsted St.
Mirė birž. 17 d., 1943 m., 9:00 vai. ryte, sulaukus 55 

metų amžiaus. ‘
Gimus Lietuvoje. Kilo' iš Raseinių apskr., Adakavos 

parap., Giržadų kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime gimines, draugus-ges ir 

pažįstamus, z
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 

So. Lituanica Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birž. 21 d. iš koplyčios 

8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus jr pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės, Draugai-gės ir Pažįstami.
Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Telefonas 

Yards 4908.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

DARGUTIJ'Susirinkimas
šv. Kazimiero Akademi

jos Rėmėjų dr-jos susirin
kimas įvyks sekmadienį, bir 
želio 20 d., 2 vai. p. p., Šv. 
Kazimiero akademijoj. Bus 
tai pirmas susirinkimas po 
seimo. Prašom visų ARD 
skyrių atsiųsti atstovių su-Į 
sirinkiman, nes reiks visoms ; 
bendrai pasitart apie mūsų 
vasaros pikniką liepos 18 d., 
M^į^rąnųiy^yįlloj. s .(

A. Nausėdiene, ARD pirmi 
m \ < V . -5 5 * »

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Pirmiausiai dėkoju dr. S. 
Biežiui už sėkmingą opera
ciją ir už priežiūrą kaip li
goninėj, taip ir namuose. La
bai patenkinta šv. Kryžiaus 
ligoninės tvarka ir malonia 
priežiūra. Ačiū Šv. Kazimie
ro seselėms ir slaugėms. Dė
koju visiems, kurie mane 
aplankė, apdovanojo {ligoni
nėj ir (namuose:, K Kaspa- 
ciūnięuei^ Mm*
V. Saldukienei, J. Bartkams 
O. Kiąunienei, O. Vaitkie
nei, Mrs. E. Liali, Mrs. F. 
Strznecki, S. Narsutienei, O. 
Metrikienei, Moterų Są-gos 

,60 kuopos ir Sv. Onos drau
gystės narėms.

Nuoširdžiausiai ačiū O. 
Kiaunienei ir Mrs. F. Strzy- 
necki už prižiūrėjimą manęa 
ir tvarkos namuose.

Dar tebeini daktaro prie
žiūroj,^ bet kasdien sveiks
tu. Ona Urbelient

jggį|įnA SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.IM VHH KITOMIS DIENOMIS — nuo

'S&SgJABI 9:30 vai. vakare.
▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais nuo 7 iki 8 y. v. 

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

Telefonas — GROvehill 2242

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PftUZIN FU N ERA L HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR UNKSMl'MO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS !■ /'?" .* ‘W*---r ' i y

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJA8 išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kįtų gra,- I 
žiu spalvų.* UNITEX vartojamas ant calcimlne, wall paper, pi mis
terio ir wallboard. Vlehas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mlne nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
prtmer maliavos ant vvąllboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX /ra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plombine & Heattng, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5156 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner Mtb and State Strėeta 

VLSI TELEFONAI ..................................... ' ATLANTIC 4290

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
J. (Įsteigta 1889 m.)

Meniški,; V ertingi ~ ™ ~~

JUOZAPAS M1LA0AUSK1S
Mirė birž. 16 d.. 1943, 9:20
vai. vak., sulaukęs pusės amž.

GimS Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Kuršėnų par., 
Naimiesčio kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną (po tėvais But- 
kevičhitė), 2 sūnus Dominiką, 
marčią Oną ir jų šeimą ir 
Juozapą. 2 dukteris Julią 
Kanchis, tentą Antaną ir Elz
bietą Tasker, žentą Samuel ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių, draugų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avė., Cicero, UI.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
birž. 19 d. iš koplyčios 8:00 
va|. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Kūnai Duk
terys, Marti, Žentai Ir Gimi
nės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

Mumis

rae, kad tikietus mes lietu
viai galime g’uiti perkant 
bonus per lietuviškas taupy
mo bendroves, Metropolitan 
banką ir Margučio radio. 
Pąsistengkite tikietus įsigy
ti iš anksto, nes kiekvienai 
tautai jų duota tam tikras 
skaičius.

Viktoras Balanda

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pach&nkls Prodnctions. 

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WlTH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE

AMBULANCE
Patarnavimai!

Dieną ir Naktį.PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse.
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tek. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

J. LIULEVICIUS

P. I. RIDIKASVALANDOJENULIŪDIMO
Tetephone YARDS 1419

Kreįpkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8119 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoaea YARDS 11S8-&

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Wostom Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

LACHAWXCZ IR SŪNUS
ST 2Srd PLAUK * Phoae CANAL 2515
S: 42 E. 108th 8T.

MICHMJAN AVĖ. Tek PULLMAN 1270

4605-67 SOUTH HERMRAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CAUFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADię PROGRAMAS —8:00 vaL PirroadIrKetvirtad. vak.
• - ii atotiea WQES (1890), n Povilo Oalttmleru.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ,

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phona YAI
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Švento Kryžiaus Parapijos 
PIRMAS METINIS PIKNIKAS

SU VISOKIAIS LINKSMUMAIS IR ĮVAIRUMAIS

Sekmadieni. Birželio (June) 20 d.. 1943
VYTAUTO DARŽE

Nuoširdžiai kviečia KLEB. KUN. A. LINKUS ir TOWN-OF-LAKIECIAI

Italai karo belaisviai neatsistebi 
Amerikos gyvenimo "stebuklais"
BUVO MANĘ, KAD NEW YORKAS SENAI BOMBAR
DUOTAS. — NAVATNA JIEMS ŠALTA KOŠE, CIGA- 
RETAI, ŠALTI GĖRIMAI. — VYSKUPAS O’HARA AP
LANKO STOVYKLĄ.

i Alijantams laimėjus šiau
rinėje Afrikoje ir užėmus 
jau keturias italų salas, vis 
daugiau ir daugiau italų ka
ro belaisvių atvežama į 
Ameriką, kur jie laikomi 
apie 21 plačiai išmėtytose 
darbo stovyklose.

Italai pasiekdami Ameri
ką ne tik atvyko į naują že
mę, bet jiems čia diena iš 
dienos atsidaro visai kitas 
pasaulis. Jie kasdien čia su
siduria su tokiais modemi
nio gyvenimo “stebuklais’

traukę, rankomis pamosavo, 
kad tai visa esą gryna Ame
rikoniška propaganda.

Stebisi “Stebuklais”

Viena didžiausia stovyklų 
italams bėlaisviams laikyti 
tai Camp Atterbury, Ėdin- 
burgh, Ind. Čia italai neap
sakomai mėgsta šaltą košę 
(ice cream), saldžius gėri
mus, cigaretus. Pirmą kartą 
atidarius krautuvę stovyk
loj šaltos košės parduota 35 
galionai. Ypatingą įspūdį

ir kitais faktais, kuriems jiems daro mašinos žolei
italams labai sunku įtikėti.

v
Laikė N. Y. Subombarduotą

Laivui su karo belaisviais 
artinantis prie New Yorko 
miesto, pamatę miestą ita
lai manė matą kokį tai mi
ražą ar šmėklą. Mat jiems 
buvo pranešta ir įtikinta, 
kad New Yorko miestas jau 
senai nuo bombų sulygintas 
sų žeme.
betiki Laikraščiams

Kitą sykį kas nors ita
lams parodė kaip laikraščiai 
buvo paskelbę alijantų per
gales Tunizijoje ir kitur 
Šiaurės Afrikoje. Italai gal
vas linguodami, lūpas su

JAU SĄJUNGININKŲ RANKOSE
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plauti. Italai stovykloje la
bai patenkinti, linksmi, nuo
lat dainuoja itališkas gies
mes ir dainas. Populiariau
sios tai “O Sole Mio”, “O 
Maria” ir “Beer Barrel Pol- Lankosi Vys. O’Hara
ka’ , i

Vieni italai nusistebėjo, 
kad apie stovyklą laikoma 
sargyba ir kad amerikiečiai 
kareiviai nešiojasi ginklus. 
“Mes juk visai nemanom 
bėgti”, italai pasisakė. Kur 
gi čia tau bėgs, kad jiems 
dabar geriau kaip kad buvo 
Italijoje. Beje, sargyba ne 
tik turi ginklus, bet einant 
sargybą, vedžiojasi dar ir iš- 
dresiriuotus šunes.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė? 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kito? 
naudingos maldos.w 1 * A * •

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

........... ............................................. r - ........................................... ...... j------------ l^-^.

r

Pabėgę Liūtai Valandą Gazdino Žmones

"Draugras” Aerae photo

Britų RAF bomberiai skrenda aukštai virš. mažos italų 
Lampedusos salos Viduržemių jūroje prieš pat salos gar
nizonui pasiduodant. Kelias valandas pirm negu britai 
užėmė salą ji pasidavė vienam 22-jų metų britų seržantui 
Sidney Cohen, kuris nežinodamas kad tai Lampedusos 
sala, kurion buvo priverstas nusileisti.

Elizabeth, N. J. — Nese
nai skaitėme 'kaip Indiana 
vienas dramblys, ištrūkęs iš 
cirkos, kelias dienas tran
kėsi, žmones gązdino ir blė- 
dies nemažai padarė. Dabar 
nesenai šeši liūtai sykiu pa
bėgo čia iš cirkos užtvarų 
ir visą valandą baisiai, te
rorizavo žmones netolimoj 
miesto rezidencijos dalyj. 
Cezaris ir Ciceronas

Liūtams pasprukus, ketu
ri buvo greit sugauti, bet 
du dar slankiojo po reziden
cijų dalį iki kol ir jųdviejų 
laisvė užsibaigė. šiuodu 
paskutinieji vadinosi Ceza
ris ir Ciceronas.

Ciceronas beklaidžioda
mas įslinko vienan gara- 
džiun ir kaimynai žmonės 
prislinkę užtrenkė duris. 
Bet Cezaris pasirinko pa

Pastatė tiltą į 55
minutes

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ I
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS ii neblunkančių spal- 
' vų medžiagos ir teikiam: jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!
•PAVASARIO VALYMO^ LAIKAS—
Matykite mus kaslink -Megstinhj Pa
ranku. Draperiea. Grindų Pakloilmna.
Drapea dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 80. HALRTED ST. TELx YARD8 4218

J.

Italams belaisviams Camp 
Atterbury paskirtas ir ypa
tingas kapelionas. Keista, 
kad kapelionas Kun. Mau- 
rice Imhof turi airišką ak
centą, vokišką pavardę, o 
itališką išauklėjimą. Pats 
kariuomenės kapelionų vi
karas ordinaras, Vysk. Jo
nas O’Hara, C. S. C. asme
niškai apsilankė stovykloje, 
kada naujas kapelionas bu
vo įpareigotas.

Gauna Mokestį

Pagal tarptautinę sutartį, 
belaisviams mokama 10 cen
tų per dieną, neskaitant 
$3.00 per mėnesį mokesčio. 
Kurie dirba ypatingus dar
bus, gauna po 80 centų į die-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

sislėpti po vienais laiptais. 
Priėjęs policininkas pasi
žiūrėjo po laiptais ir kaip 
tik tuo tarpu liūtas peršoko 
policininko nugarą ir palin
do po kitais laiptais.

Pašaukta liūtų dresiruo
tojas, kuris tuoj pažino, jog 
liūtas po laiptais tai Ceza
ris, kurį pavyko be didelių 
vargo sugauti. Bet jo drau
gas Ciceronas davė šiek tiek 
vargo. Dresiruotojas įėjo 
garadžiun, kur Cezaris buvo 
uždarytas ir per liūtą per
metė tinklą. Privežta tra
kas su klėtka. Dresiruoto
jas kelis syk sušuko, o ka
da liūtas nepaklausė, jis re
volveriu paleido kelis šū
vius, ir Cezaris strykt įšo
ko į privežtą klėtką.
Taip ir baigėsi liūtų trum

pai pasiskolinta laisvė.

Maudynės Čikagoj

mu

ną. Belaisviams kas mėnesį 
išmokama tik pusė algos. 
Kita pusė dedama atsargon 
ir bus jiems grąžinama vė
liau, kada belaisviai bus pa- 
liuosuoti. *

Belaisviams ne visad tik 
priverstinas darbas. Duoda
ma jiems ir laiko įvairiems 
žaidimams ir pasilinksmini
mams. Sveikatos atžvilgiu 
irgi duodami visi patarnavi
mai.

Bendrai imant, italai be
laisviai stebisi susilaukę šioj 
šalyj dalykų visai priešingų 
visam, kas jiems tenai buvo 
sakoma. Nenuostabu todėl, 
kad daugelis ima save klau
sinėti kas iki šiol jų galvon 
kimšo klaidingas žinias ir 
piešė jiems klaidingus vaiz
dus apie demokratijos gy
venimą.

Chicago trečiadienį turėjo 
naują tiltą, bet tiktai ke
lioms valandoms. Tą rytą 
atvažiavo iš Camp McCoy, 
Wis. kareivių inžinierių 
kompanija ir per 55 min. 
laiko per Chicago upę, prie 
State gatvės, permetė tiltą, 
kurį paskui pervažiavo visa 
eilė kariuomenės vežimėlių 
(“jeeps”). Juos vairavo ka
riuomenės moterų dalinė, 
WAACS, ir pirmame vežime 
važiavo pats miesto mayo- 
ras Kelly.

Tiltas pradėtas statyti 
7:45 ryte, o kaip 8:55 veži
mėliai saugiai jį pervažia
vo. Po to tiltas vėl išardy
tas. 10:05 vai. viskas jau bu
vo atimta.

ši demonstracija paruoš
ta parodyti kaip kareiviai 
kovos metu, prisėjus keltis

atsidarys liepos 1 d.
Chicago Park distrikto 

vedamos maudynės šįmet 
bus oficijaliai atidaromos 
Liepos 1 d. Park’o distrik- 
tas veda 42 maudymuisi 
prūdus (outdoor pools) ir 
12 viešų maudymuisi vie
tų pagal ežerą (bathing 
beaches).

per upes, stato tiltus. Til
tas susidaro iš tam tikrų 
valtelių per kurį permetama 
storos medinės balkės ir 
lentos ir tokiu būdu padaro
mas kelias. Toks tiltas gali 
palaikyti net 10 tonų traką.

Tūkstančiai žmonių, sto
vėdami ant krantų ir žiū
rėdami pro dangorėžių lan
gus, matė demonstraciją.

imkite visus tuos asme- 
kurie skelbiasi “Drau

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
UŽ PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inklmą
Muztkaliikų Instrumntų, Muzi
kaliu Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. 2ledus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWEI.RY — WATCHMAKER 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

—*

Švilpavimas
nepadėjo

Kilus nesusipratimams su 
žmona, Howard Smith drau
gai jam patarė, būti links
mesnis apie namus. Smith, 
kurs gyvena 12552 Elm. St., 
Bluė Island, norėdamas at
gauti žmonos meilę per pen
kias dienas namie švilpavo 
ir stengėsi visada pasirody
ti su šypsena. Bet kas pa
sidarė? Mrs. Smith sakė, 
tai ją vos iš proto neišvarė, 
todėl ji vyrui sudavus! į 
veidą. Vyras ir žmona da
bar bylinėjasi dėl persisky
rimo. Vienas kitą kaltina 
žiaurumą.

Garbingiausia pasaul y j e 
yra mirtis Viešpaties vardu.

ge’
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l bulld,** Tony Cvara tolio Loulo Cohan at Conaolldatad ShAyardo, 
[blorrla Holgbto, N. V,/ ~ .2__________ -

X Kun. V. Urba, Dievo 
Apvaizdos par. vikaras, 
perkeltas vikaru į Svč. Pa
nelės Gimimo par. Marąue- 
tte Parke.

X Kun. A. Valančius, Gi
mimo par. vikaras, nukelia
mas vikaru į Dievo Apvaiz
dos parap.

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., Marianapolis kolegijos 
direktorius, vakar atvyko į 
Chicago.

X Kun. V. Mikolaitis, šį 
pavasarį įšvęstas į kunigus, 
jau gavo paskyrimą — Šv. 
Benedikto parapijon, Blue 
Island, III.

X Vakar aplink mus bu
vo pranešta, kad kun. V. 
Mikolaitis sekmadienį laikys 
Mišias šv. už sielą savo 
mokslo draugo, a. a. kun. J. 
Juškos. Tai buvo klaida. Tos 
Mišios bus laikomos šį ry
tą 10 vai.

X V. Puišytės su Ed. Mie 
žiu jungtuvės bus sekmadie
nį, birželio 20 d., 3 vai. po
piet, Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Vestuvės bus parapijos sa
lėj. Girdėt, ruošiama šauni 
puota.

X Šį penktadienį, birže
lio 18 d. visi Chicago ir a- 
pylinkės lietuviai, kuriems 
tiktai laikas leis, kviečiami 
nuvykti į vidurmiestį ir prie 
Randolph ir State gatvių 
tam tikslui pastatytoje bū- 

-doje nusipirkti karo bonų. 
Bonus pardavinės lietuvės — 
Darius-Girėnas moterų skyr 
ri&us narės. Kas ten pirks 
boną, gaus dykai įrangos 
tikietą į; tarptautinio Page- 
ant, kurta bus sekmadienį, 
birželio 20 d., Medinah 
Temple, prie Ohio ir Wa- 
bash gatvių, 2 vai. popiet.

X Lietuvių šeimininkių 
Raud. Kryžiaus vienetas, va 
dovybėj Sophia Barčus, pra
eitą sekmadienį turėjo pik
niką, kurio pelnas buvo pa
dalintas į keturias dalis. Da
lis to pelno — $100.00 — te
ko Vargdienių Seserų Gil
dai arba Nekalto Prasidėji
mo Švč. Panelės Marijos se
serims. Gildą ir jos valdyba 
reiškia nuoširdų ačiū Lietu
vių Šeimininkių Raud. Kry
žiaus vienetui ir jo vadovei 
Sophia Barčus.

♦
Paragink užsisakyti “Drau

gą”.

PIRKITE KARO BONUS!
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