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..."and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

-Abraham Lincoln
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SICILIJA APSUPTA. MESSINA DEGA
'žymus skaičius submarinų 
jūrininkų karo kalėjimuose

Nepasitenkinimas nacių kariuomenėj 
ir laivyne plečias, pranešama.

STOCHOLMAS, birž. 27 
d. — Norvegų sluogsniai 
šiandie skelbia, jog patiki
mi sluoksniai praneša, kad 
paskutiniuoju laiku šešių 
Vokietijoj submarinų įgu
los sukilo ir atsisakė iš
plaukti iš Norvegijos uosto.

Tai pirmieji gandai apie 
sukilimus Vokietijos laivy
no pajėgose esamose Nor
vegijoje, bet paskutiniai
siais mėnesiais gauta dažnų 
pranešimų apie silpstančią 

* vokiečių kareivių moralę. 
Kai kurie vokiečių kariai 
Norvegijoje buvę sušaudyti.
Bendras pasipriešinimas

Iš pranešimų atrodo, jog 
pasipriešinimas išplaukti iš 
Norvegijos uosto pavojingai 

jkelionei Atlantike, buvęs 
padarytas bendru karininkų
ir jūrininkų nutarimu:

Tie patys pranešimai
skelbia, jog "žymus skai
čius' submarinų jūrininkų ir 
karininkių atvyko Akershus 
kalėjiman (Oslo), kuris šiuo 
metu paverstas karo kalė
jimu.”

^Laivai sužaloti
Norvegų sluogsniai, turį 

patikimus santykius su Nor
vegijos slaptuoju veikimu, 
prideda, jog "paskutinieji 
pranešimai iš šiaurinės 
Novegijos skelbia, kad dide
lis skaičius vokiečių karo 
laivų nuolatiniai būna uos
iuose

(Pirmajam pasauliniam 
kare viena didžiausių Vo
kietijos pralaimėjimo prie
žasčių buvo vokiečių laivy
no pajėgų nepasitenkini
mas).

Stovyklose miršta 
kasdien 300

ISTANBULIS, birž. 27 d. 
— Serbų karininkas, atvy
kęs Turkijon po dviejų me
tų nacių vergijos, pareiškė, 
jog Belgrado, Jugoslavijoj, 
koncentracijos stovykloje 
kasdien miršta tarp 300 ir 
400 serbų. Be to, kas mė
nesį toje pačioje stovykloje 
sušaudoma apie 200 ar 300 
serbų.

Vienoje šių stovyklų, Ja- 
hnice, kuri yra viena griež
čiausių, pirma buvo laikomi 
žydai, bet šiuo metu žydų 
nebesą, nes jie visi jau esą 
išžudyti.

Bet koks nepaklusnumas 
naciams šiose koncentraci
jų stovyklose baudžiamas 
užplakim.u mirtinai.

Slaptas Roosevelto 
laiškas Sikorskiui

LONDONAS, birželio 27 
d. — Lenkų telegrafo agen
tūra šiandie paskelbė, jog 
prezidentas Roosevelbas per 
ambasadorių Anthony J.

ALUS IR UŽKANDŽIAI DARBININKAMS

“Draugas” Acme photo 
Dr. William P. Edmundą, Director of Cleveland War 

Manpower Commission, pateikė mintį duoti darbininkams 
alaus ir užkandžių tris kartus dienoje pagreitinti gamy
bą. A. K. Russ, senas geležies darbininkas pabando pa
siūlymą. Sakosi patenkintas.

Stalinas ragina
ankstyvas atakas

Urnose”... ‘ žmones mano, _ T .•*. , , . v , , Drexel Biddle, Jr. pasiunjog dauguma laivų sužalota . .
tiksliai, kad jūrininkai (vo
kiečiai) galėtų gauti laisvo 
laiko Norvegijoje.”

Darbininku vadai 
prieš nauja įstatymą

WASHINGTON, birž. 27 
d. — AFL viršininkas Wi- 
lliam Green ir CIO virši
ninkas Philip Murray pa
siuntė prezidentui Roose
veltui laiškus, kuriuose pa
sisako prieš kongresą, at
metus) prezidento veto prieš 
įstatymą, panaikinantį
streikus.

Tačiau tuose pačiuose lai
škuose abu darbo organiza
cijų vadai patvirtino did
žiųjų Amerikos darbininkų 
masių pasižadėjimą karo 
metu neskelbti streikų.

Abu darbo vadai prama
to, jog pravestas įstatymas 
ne tik nesumažins streikų, 
bet dar labiau praplės.

KARO EIGA
LONDONAS, birž. 27 d — 

Pranešama, jog Hitleris te
lefonu stengės sužinoti apie 
padėtį Baltro krašte, kai jo 
patarėjai jam patarę į bom
barduotas vietas asmenial 
nevykti.

LONDONAS, birž. 27. — 
Jugoslavijos sukilėlių va
das gen. D raja Mihalovic 
šiandie naujai paskirtas ka- 
roo ministerių naujame Ju-4
goslavijos ministerių kabi
nete, kurį sudarė Mimilos 
Trifunovic, tavęs švietimo 
ministeris.

Bombardavo Vokietijos miestus 
per ištisą savaite

Atakose dalyvavo didelis 
skaičius U. S. ir britų bombanešių

LONDONAS, birž. 27 d. , davo Vokietiją ištisą savai- 
— Šiandie aviacijos minis- i tę ir šiandie numesta bom- 
terija paskelbė, jog britų a- bų vakarinėje ir šianrvaka- 
viacija be perstojo bombar- rinėje Vokietijoje.

Japonu kariuomenė 
Kinijoje silpna

ENSHIH, Kinija, birželio 
27 d. — Kinų generolas

SĄJUNGININKŲ štabas, 
Š. Afrika, birželio 27 d. — 
Trisdešimt šešių valandų 
bėgyje sąjungininkų bom
bonešiai tretį kartą bom
bardavo vieną svarbiausių 
Sicilijos uostų Messiną.

, L Aviacijos atakos ant Me- MEXICO CITY, birž. 27 Chen Cheng. kūno vado- jo Ret_
d. — Čia mirė buvęs sočia-, vaujama kariuomene atre- virtadienj Atakoae sukon. 
listų atstovas Vokietijos mė japonų žygius į Chung- centruota didelis skaičius 
Reichstage, Otto Ruhle. Jam kįngą,' šiandie pareiškė, jog
minis jo žmona nusižudė.

LONDONAS, birž. 27 d. mime premjeras Paul Henri! 
— Maskvos radio paskelbė, Spaak gavo laišką iš užsie 
jog Stalinas dėkojąs prezi- nio komisaro Molotovo, 
dentui Rooseveltui už "au
kštą įvertinimą sovietų pa
siryžimo ir drąsos.” Tuo 
pačiu Stalinas pareiškęs, 
jog šiuo momentu jau esan
čiose sudarytos sąlygos ga
lutinam priešo nugalėjimui.

Stalinas savo laiške pre
zidentui Rooseveltui pareiš-

tęs Lenkijos premjerui Si- 
korskiui slaptą laišką.

Artimi ambasadai sluogs
niai pareiškė, jog ambasada 
nežinanti laiško turinio, bet 
jog tai esąs atsakymas į 
Sikorskio laišką prez. Roo- 
seevltui.

Admirolas Standley 
už bendradarbiavimu

MASKVA, birželio 27 d. 
— Amerikos ambasadorius 
Rusijai adm. William H. 
Standley, kalbėdamas Rau
donojo Kryžiaus pietuose, 
pareiškė, jog ‘‘aš reiškiu 
vilties, kad dabar esąs ben
dradarbiavimas nugalėti 
Hitleriui tęstus ir Japoni
jos nugalėjimui.”

Ambasadorius taip pat 
pažymėjo, jog bendradar
biavimas turi tęstis ir tai
kai sudaryti, nes “pokarinis 
bendradarbiavimas yra bū
tinas, jei mes norime lai
mėti taiką.”

kęs, jog “juo greičiau mes 
bendrai smogsime priešui iš 
rytų ir iš vakarų, juo grei
čiau pasieksime galutino 
laimėjimo.”

Stalinas šį. pareiškimą 
padarė atsakydamas į pre
zidento Roosevelto laišką ’ 
jam pereitą antradienį, ku
rį prezidentas pasiuntė są- 
ryšyj su vokiečių atakos

Brazilu aviacija 
prieš ašies 
submarinus

RIO DE JANEIRO, birž. 
27 d. — Patikimai praneša
ma, jog Brazilijos aviacijos 
orlaivis atakavo ašies sub- 
mariną Atlante, apie 65 my- 
lies nuo Rio de Janeiro. 
šiam kare Brazilijos avia
cija Atlante jau yra nus
kandinusi aštuonis ašies su
bmarinus.

Bus gaminama daugiau 
automobiliu padangų

WASHINGTON, birž. 27 
d. — Gumos direktoriaus 
William M. Jeffers raštinė 
paskelbė, jog nuo šiol au
tomobilių padangų • (tires) 
gamintojams bus leidžiama 
gaminti iš sintetinės gumos 
retai vartojamas automobi
lių padangas.

Iki šiol padangų gamin
tojams buvo draužiama var
toti sintetinę gumą bet ko- 
koims padangoms, išskyrus 
standarizuotas 6.00-16 ir 6 
50-16 padangas.

Graikai nukovė 
500 italu

esamoji japonų kariuomenė 
Kinijoje nebeįsteigs praves
ti naujų žygių, nebent japo
nai atitrauktų paramos iš 
Burmos, pietvakarių Paci- 
fiko ar šiaurinių provincijų.

Ar japonai susilpnins ki
tus frontus, kad pravestų 
naujus žygius prieš Kiniją, 
pasilieka ateities klausimu, 
pažymėjo generolas.

Daugiau orlaivių

Gen. Chen, pažymėdamas, 
jog per seseris metus kinai 
išsilaikė tik savo nepalau
žiamu ryžtingumu, pabrėžė, 
kad galutinam laimėjimui 
prieš japonus yra būtina 
"galingesnė aviacija ir dau
giau didžiųjų karo pabūk
lų.” Jis pažymėjo, jog tik 
vieno nuošimčio Amerikoje 
pagaminamų per metus or
laivių užtektų laimėjimui,

LONDONAS, birželio 27 I bet jis nesitiki3> kad KinMa 
d. - Čia gauta pranešimai tuoa. °riai™s Šautų. (Apa-

Skelbiama, jog šioje ata
koje submarinui pataikyta 

, . , , . ir manoma, kad jis nuskan-
; , , dintas, bet tikrų žinių nėra,
kaktimi.

Panašius laiškus Stalinas ’ , , ■ ■
pasiuntė gen. Chiang Kai- | wUS8l uOfflb&fddVO 
shekui, ir gen. Charles De
Gaulle ir Henri Giraud.

Prez. Eduard Beneš gavo 
panašų laišką iš Kalinino ir 
Belgijos vyriausybės ištrė-

nacių užimtu Brianskų
MASKVA, birž. 27 d. — 

Specialus buletenis skelbia, 
jog rusų aviacija atakavo 
nacių okupuotą geležinkelių 
mazgą Brianską, 210 mylių 
į pietvakarius nuo Maskvos.

apie naujus ašies nepasise 
kimus kovose su Jugoslavi
jos ir Graikijos sukilėliais.

Pranešimai iš Kairo pa
žymi, jog Makedonijoj, su
sirėmimuose su italais grai
kų sukilėliai nukovė penkis 
šimtus italų.

Maskvos pranešimai skel
bia, jog Makedonijoje grai
kai nukovę apie 1,000 fašis
tų karininkų ir kareivių ir 
atėmę 600 šautuvų ir tri3 
pilnus sunkvežimius amu
nicijos. ,

kaičiuojama, jog Amerikoj 
į metus pagaminama apie 
84,000 orlaivių).

Italijos darbininkai- 
paskelbė streiką

NEW YORKAS, birželio 
27 d. — Londono radio pas
kelbė gautas iš Italijos sla 
ptojo veikimo žinias, jog 
Turine, Italijoj, tarp 40, 
000 ir 50,000 darbininkų 
paskelbė streiką, kai vy
riausybė neišlaikė pažadų 
išmokėti darbininkams prie 
dus.

RIO DE JANEIRO, birž.
27 d. — Pranešama, jog ne
toli Valencos, Bhia valsti- i Tuo pačiu laiku sovietų ko
joje susekta Vokietijos šni-1 munikatas paskelbė, jog ka
pų organizacija.

Pranešime skelbiama, jog
organizacijos tarpe buvę 
trys miesto oficialieji žmo
nės ir kiti vokiečių kilmės 
asmenys.

ro lauko veiksmai esą silp
ni.

Skelbiama, jog per pasku
tiniąsias 18 dienų rusų a- 
viacija sunaikinusi tarp 
500 ir 1,000 nacių orlaivių.

GRAND JUNCTION, Co- 
lo., birželio 27 d. — Rio 
Grande Westren Railrod I Italų slaptojo veikimo 
stotyje sprogo du vagonai laikraštis Italia Libero pas- 
pilni amunicijos. Sprogimo kelbė, jog žinios apie strei- 
metu sužeista penki asme- kus sulaikyta nuo kovomė- 
nys. nėšio.

Federalis investigacijos Pirmiausia sustreikavo 
biuras veda tyrinėjimus, garsiųjų Fiat dirbtuvių 
kad surastų sprogimo prie- darbininkai ir vėliau išsip- 

• žastis. (lėtė visam mieste.

Amerikos "skraidančiųjų, 
tvirtovių” ir britų tomba- 
nešių.

Bombardavo japonus 
Kiskos saloje

WASHINGTON, birž. 27 
d. — Laivyno sluogsniai 
paskelbė, jog paskutinio
siomis dienomis Aleutian 
salų aviacijos bombonešiai 
pravedė tris atakas prieš 
japonus Kiška saloje.

Paskutinieji pranešimai 
skelbia, jog Attu saloje yra. 
nukauta virš 1,800 japonų 
kareivių ir belaisvėn paim
ta tik apie pora tuzinų.

Bombardavo japonu 
bazes Burnoje

NEW DELBI, Indija, bir
želio 27 d. — Britų komu
nikatas paskelbė, jog britų 
bombanešiai atakavo japo
nų įsitvirtinimus netoli Ka- 
lemyo, Burmoje.

SĄJUNGININKŲ štabas 
Australijoj, birželio 27 d.— 
Sąjungininkų bombanešiai 
apmėtė bombomis japonų 
penkis aerodromus, kurių 
smarkiausiai nukentėjo Ra- 
baul, japonų bazė šiaurinėj 
dalyj New Britain salos.

Šiaurvakarinėj dalyj di
delės pajėgos olandų ir aus
tralų bombanešių atakavo 
Timor salą,kur sukelta gai
srai'Ponfei ir Dilli aerodro
muose. ,

NEW YORKAS, birž. 27 
d. — Gen. Charles De Ga
ulle, Kovojančių Prancūzų 
sluogsniai pareiškia, još iš 
957 pabėgusių iš Vichy kon
troliuojamų Guadeloupe ir 
Martiniąue salų kareivių, ir 
jūrininkų 885 prisidėję prie 
kovojančių prancūzų.

I
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Mokslo metą baigimą 
prisiminus

kiečių klebonaujant kun. J. 
Lietuvninkui, kurs dabar 
serga ligoninėje. Lietuviai 
čia pasirodė sumanesni už 

| vokiečius. Bravo !-
Laikui bėgant, vadovau

jant gabiam ir energingam 
kun. dr. Mendeliui ir ben-; 
dradarbiaujant kun. Dubins- 
kui bažnyčia tapo viso3 Bal- 
timorės centru.

Čia kasdieną tūkstančiai 
lankosi įvairių tautų ir ra
sių. Čia įvyksta daug atsi
vertimų iš įvairių religinių 
sektų, čia tikrai vyksta di
delis pastoracijos darbas.

Kai kuriomis dienomis po 
devynias novenas laikoma, 
o kasdieną šv. Mišios net 
iki po 12 vai.

Kur tik akį mesi, visur 
graži tvarka. O pati bažny- 

Į čia ma jestotingame savo go-
Vaidinimams pasibaigus, tikos stiliuje, pačiame Bal- 

pasidalinus įgytais įspū- Į timorės vidurmiesty lyg ka
džiais ramiai visi paliko gra I ralienė iškėlusi kryžiumi ap- 
žią svetainę. vainikuotą galvą, žiūri iš

Kalbant apie šią lietuvių aukštybių į visus praeivius, 
koloniją, negalima nepami- kurie renkasi į malonią ir 
nėti Šv. Alfonso bažnyčios, saugią jos prieglaudą pasi
kurtą įsigijo lietuviai iš vo- melsti.

Baltimore, Md. — Birže
lio 16 d. Šv. Alfonso lietu
vių parapijos svetainėje į- 
vyko iškilmingos mokyklos 
mokslo metų baigtuvės.

Pradžioje visko įžanginę 
kalbą pasakė mokyklos at
stovas, paskui svečias kuni
gas ir parapijos vadas kun. 
dr. Mendelis.

Toliau sekė diplomų ir pa
žymėjimų dalinimas.

Po to išpildyta įspūdinga 
ir nėpaprastai gražiai sesu
čių kazimieriečių prirengta 
programa. Visi dalyviai, y- 
pač vaikučių tėveliai, su ne
paprastu atsidėjimu sekė 
scenos judesius ir gėrėjosi 
gražiu programos numerių 
išpildymu.

Albany-Delmar, N. Y. — 
Šįmet birželio mėn. 24 d. 
kun. Baltrus Maliukaitis mi
ni auksinį kunigystės j,ūbi-1 
lieju. i

Jubiliatas gyvena savo 
gražioje privačioje reziden
cijoje, kame yra įrengta, ko
plytėlė šv. Mišioms laikyti.

Jaunas atvykęs iš Lietu
vos čia baigė mokslus ir 
jam teko pirmajam lietu
viui darbuotis Alhany apy
linkėje.

Šiandie, nors amžiumi se
nyvas, bet gražus, linksmas, 
energingas, vaišingas ir vi
sada geroj nuotaikoj.

Valio jaunuolis — jubi
liatas! Ilgiausių metų.

' B. Li bas

Į ,
Didysis altorius su aplink 

jį įvairiai iškombinuctom 
tūkstančių aukų lempučių 
šviesom, net akį veria. Kas 
turėsit progą būt Baltimo- 
rėje, galėšit įsitikinti.

Telaimina Aukščiausias šį 
jaukų Kristaus vienuogyną.

B. Liubas

Remtini Lietuvių Re- 
pi.blikonų Sumanymai

Philadelphia, Pa. — Bir
želio 6 d. įvyko skaitlingas 
Lithuanian American Re- 
publican League of Phila- 
delphia mėnesinis susirinki
mas. Pirmininkavo P. J. Sa- 
tinskis.

Kai organizacija didėja ir 
stiprėja, tai ir naujo veiki
mo atsiranda. Apsvarsčius 
organizacijos būtinus reika
lus plačiai kalbėta apie iš
gavimą “Lietuves Respubli
kos Dienos” Pennsylvania 
valstybėje, tai yra Vasario 
16-tos, kaip jau švenčiama 
Mary 1 and ir Illinois valsty
bėse. Susirinkimas vienbal
siai tam pritarė. Prie to dar 
buvo kalbama apie statymą 
lietuviško paminklo Phila- 
delphia dideliame Fairmount 
parke. Tais reikalais susiži
noti ir susitarti su. kitomis 
grupėmis., ir įstaigomis iš
rinkta komisija: K. Žemai
tis, P. Bukėnas, P. Satins- 
kis, F. Pūkas ir G. Reins.

Vyčių Dienoje pama
tysime lietuvaičių ; 
WAAC5

Šią savaitę Chicagoj tau
tinių grupių tarpe bus ve
dama kampanija, kad gau
ti keletą tūkstančių mergi

Sekantis susirinkimas į- 
vyks liepos 18 d., 3 vai. po
piet, Lietuvių Republikonų 
Susivienijimo Klubo name, 
1218 Wallace St. Lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti. —F. Pūkas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

EXTRA! EXTRA!

nų ir moterų į Amerikos pamatysime ir ne vieną lie- 
pagalbinę kariuomenę, tr.nm tuvaitę įstojusią į tą mote-
pai vadinamą WAACS.

Liepos 4 d., Vytauto par
ke bus Lietuvos Vyčių Chi- 
cago apskrities tradicinė 
diena (K of L Day), kurioj

rų armiją. Pamatysime ir jų 
uniformas ir bus viešnių- 
karįninkių iš tos armijos, 
kurios papasakos apie YA 

(Nukelta į 5 pusi.)

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PEK ŠIOS KARES LAIKAI

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDhJNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiama jums 
APKAlNAVlMĄ VISIŠKAI D lt KAI!

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

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

Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

i.-i . 1

RKMKITE 
SENA 

L1 ETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEK, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pitono YARDS 0054

Dienos iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

KURIS ĮVYKS

--------—

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZ1KA-

1J8IIV 1NSTRUMEMTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABA.K

ROL DAR NEIŠPAKDLOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONE8, FLUTES 
su “cases" — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Vlal garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI dUITARAT, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJCS — 
$6.50, $3.50, $12.50 Iki $35.00.
STItlUNINIAI BASAI — $60.00. 

$126.00 Ir $160.00. BASO U2- 
DENGALAS — $10.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI- 
AMS BASAM 8, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60, $8.00, $6.00, $10.00 ’ 
ir $16.00. Striūnos dėl visų vlrO- 
mlnėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — $18.60, $*$.60, 

$35,00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLS, Ir DRV M 
UEAIJS pataisomi jums palau

kiant. MOUTH PIECE VielenriB 
b rasa Ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lOpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHOtfOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams, Trlūborns, Saxaphones It 
taipgi Smulkoms Ir OuitaramS.

GOLDSTEIN’8 MŪŠIO SHOP 
#14 Maxwcll St., Chicago

Sekmai!., Liepos-July 4, i 943
t

GRAŽIAME

BERGMANN’S GROVE
t

24th Despiaines — North Riverside, III.

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (Julv> 4 d., Ccrgmann's Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti iki ga
lo Hnijos (prie Westenr Electric Co.), ten sėsti j La Grange gatvekarį, kuris priveža 
prie pat daržo. Elevetterta taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiteriu 
važuoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarį.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington lllvd., Jaekson Rtvd., Ma- 
dison St., Roosevelt Rd , arba Cermak Rd., į vakarus iki Despiaines Avė., ten sukti į 
pietus ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

— teikia — 

KVREH

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 

Specializuoja
Tame!

, Nebūkit sunsn- 
eiott nersnslata 
pakinkliais. Oy- 

enklt lluoai nuo 
trūkimo bėdos. 

— SPEOIAL — 
Iškirpkite S) skelbimą ir prlduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums

DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 
IAMAKKATINIM A 

J G* U Skilvio Muskulų Tr««tn,cntą. 

NEKĄ KO GERESNIO U2

TSijJfaa&ti'ice
Crsator of fuitom Applianroa for 27 yrs. 
80 S. STATE, RM. »1O, 8TA. 4 IBS 

Daily 10 AM. ’TII St Mon.. Frl.’TII 0 P.M.
katui-'tuy ’TII 1, Sundnr S te <•

st
V/ L>,Wav

ilvin

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PI1IL I’ALMER ORKESTROS.

Ala yra specialia saralnlmo bandymas tr 
Dobus kitom. lalkraSėluoss. Taipgi, U. 
pasiūlymas n.bu. atkartotas.

i Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas

O^tometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
s6 trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyrių iš priežas 
ties spalvų neregė jimo — (eolo/ 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu iSgydyti.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

8AVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 
DABAKT1N*
MVIDENTŲ 
KATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
i 1J «
LIETUVIS AKIŲ GYDYTAIS 
25 metų- patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.jHUflk Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

3401 SO. HALSTED ST.
, Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

Nedalioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora akių visam gy-

vsntmul. Saugokit* Jas, leisdami 
Itegvamlnuot! Ja* modbrūtVklausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkn.
SS METAI FATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie padalina
visa akių įtempimų. .. «

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

OTTOMEI RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ll-to*
relef<masi DAKAI. AKIS. (fcmp 

OFISO VALAVDOflt 
Ksmllea »:t* a. m. Uti 1:1* p m. 

Trečiai. Ir BeStad. $:■• a. m.

TRU-VISION OPTICAL CO.I
DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. VVEINE, O.D.

AlvIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

O P T O M E T R I S T A I 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TĖL. LAFAYETTE 3535į
VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak.| 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARdi 4787 
Namų tek PROspect 1930

Tai. YARds 8246

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. VIRginia 0036 
Recidencijos tel.: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir 5—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 6122

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 Place ^ 

Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Res. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesiau Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

A iki O vai. vakara

-----------------------------------------
Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra 
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniai*
Valandos: 3 — 8 ponist,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, U

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v»L v*] 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dien

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 Iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso Tei...................VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir šelun. tik euaitariua.

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0064 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDiie 2866 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr., 6 iki 9 vak 
Penkt., fteštad. 8:30 iki 9:30 va]

RakmadieniaiM pagal «n«Hį»rimų,

Išmintis yra širdyje 
kuria turi supratimą.

Kas myli s 
kovoja už jos 

lyra kiluu3 ža

to,
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Partizanai ir agita
toriai Baltgudijoj,
Ryt- Lenkijoj

(LKFSB) Lenkų oficiozas 
Londone birž. 1 d. rašo, kad 
Baltgudijoje, Rytinėje Len
kijoje (o tuo posakiu jie a- 
pima it Vilniaus kraštą) so
vietai yra nuleidę daug pa
rašiutininkų, kurie naikina 
vokiečių karinius įsistiprini- 

Negalėdami sugauti 
tų partizanų, naciai skriau 

džia, baudžia ir šaudo tų a- 
pylinkių ūkininkus. Bet tie 
bolševikų partizanai ne vien 
kovoja su vokiečiais: jiems 
pavesta parengti kraštą nau 
jai komunistų tvarkai. Ka- 
dangi tų kraštų ūkininkai 
nieko nenori žinoti apie bol
ševikų tvarką, tai atvykė
liai ir juos skriaudžia, taip,
kad gyventojai kenčia ir 

*; nuo nacių ir nuo naujų atė
jūnų. Kad apsaugotų savo

- turtą ir ūkius, gyventojai 
. „ sudarę apsaugos dalinius. 
' Lenkai tvirtina, jog Voly- 

nijojė veikiančios Savisau
gos ar Šaulių grupės, viso 
per 16,000 žmonių ir jie 
ginkluoti kariauja su visais, 
kas tik juos skriaudžia: su 
naciais ir su partizanais, o 
abeji — degina ūkininkų so- 
dybas ir šaudo. Bolševikų 
partizanai, turėdami sunku
mų su maistu, plėšia tuos 
pačius ūkininkus, kurių “va 
duoti” jie atvykę Gyvento
jams susidaro nepakenčia
mai sunki padėtis: jie turi 
apdirbti savo ūkius ir dar 

Asu ginklu rankose juos ap
ginti.

Geras katalikiškas laikras 
tis yra geriausias gyvenimo 
draugais, nes Jis visuomet 
tave paguos, pajuokiąs, pa
tars.

.mus.
"rusi

(‘Draugas” Acroe telephoto)

Brig. Gen. Nathan For- 
rest, 38, anūkas pagarsėju
sio Amerikos generolo, pas
kutinėmis žiniomis matytas 
degančiame orlaivyje — virš 
Kiel, Vokietijos, birž. 13 d.

MAGDALENA KLIMIENfi 
(Mylima žmona velionio An
tano Klimo) ipo tėvais Norkai- 
«ė.

Mirė birž. 27, 1943, 11 vai. 
ryte.

Gimė Raseinių apsk., Jur
barko parap.. Žindaičių kaim.

Paliko dideliame nuliūdime 
šešias dukteris, Marijoną. Sirus, 
žentą Kazimierą, Mortą Yure- 
vičienę, žentą Ciprijoną, Oną 
Urban, žentą Antaną Celia 
Wizgird, žentą Benediktą, Be
atriče ir Margaret; 4 sūnus: 
Antaną, Clifford, Juozapą ir 
Staff Srgt. Pranciškų, U. S. 
Army, žentą Antaną Slauter, 
17 anūkų, 7 iroanukus ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas namuose, 
5301 S. Halsted' St. Tel. Bou- 
levard 9408.

Apie laidotuves bus praneš
ta vėliau.

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

Nuliūdę Dukterys, Kūnai, 
žentai, Anūkai ir kiti Giminios

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

15 melu nuo mirties 
kovotojo dėl.
Lietuvos laisvės

(LKFSB) Birželio 28 d. 
sueina 15 metų nuo mirties 
Lietuvos nepriklausomybės 
skelbėjo, Lietuvos Tarybos 
nario kun. Alf. Petrulio. Jis 
buvo gimęs 1873 m., Pane
vėžio apskr. Įšventintas į 
kunigus daug pasidarbavo 
Vilniaus srityje grąžinda
mas lietuviškas pamaldas, 
steigdamas lietuviškas mo
kyklas ir dėl tos savo veik
los daug turėjo nukentėti 
nuo lenkų. Jis buvo vienas 
iš organizatorių 4 ‘Tėvynės 
Sargo”, “Vilties”, “Bažny
tinės Apžvalgos”. Drąsiai 
su lietuviais dirbo- okupaci
jos metuw ir pasirašė Lietu
vos Nepriklausomybės aktą 
(vasario 16 d.). Du kartu 
lenkų žandarų suimtas. Daug 
sveikatos padėjęs lietuvy
bės darbui, drauge būdamas 
uolus kunigas, daug išvar
gęs dėl vokiečių ir lenkų 
persekiojimo, jis mirė 1928 
metais.

Lietuvos laikrašti
ninko sukaktis

(LKFSB) šiemet birželio 
28 d. sueina 50 metų am
žiaus žinomam lietuvių laik
raštininkui P. Radzevičiui, 
kurs yra savu laiku reda
gavęs liet. katalikų dienraš
tį “Rytas”, o paskutiniu 
metu dirbęs valstybinėje ži- 

i nių agentūroje “Eltoje”.

PARDAVIMUI

NAMAS PARSIDUODA—Mūrinis 3 
aukštų 3 fletai po 6 kambarius. 
Užpakalyje mūro cottage 3 kam- 
>arių. Atneša $100 į menes rendos. 
Kaina $8,000. Kreipkitės:

2302 S. LEAVITT ST., 
SEELEY 5387.

HELP AVANTED MOTERYS HELP YVANTED — MOTERYS

“DRAUGO”
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISIHG DEPARTMENT

127 Ko. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 0488-0480

HELP WANTED —- VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

f DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI t 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

Vagis pasinaudojo 
nelaime

Chicago, III. — Staiga su
sirgo vaikas. Motina vaiką, 
2y2 metų amžiaus, nugabe
no į ligoninę. Vaikas mirė. 
Motina paliko namus neuž
rakintus. Kai ji grįžo namo, 
pamatė, jog vagilius pagro
bė jos $43. Moteris tuos pi
nigus buvo paruošusi ap
mokėti buto nuomą ir kitas 
bilas. iltgir

4>

Vata išgelbėjo gyvybę
Keturiasdešimt metų am

žiaus vyras pereitą ketvir
tadienį krovė iš prekinio ele- 
veitoriaus vatos ryšulius. Jis 
dirbo ketvirtame aukšte, 
1243 Wabash avė. Vienas 
didelis ryšulys paslydo ir iš
krito žemyn. Tuo pačiu lai
ku vyras neišlaikė pusiau
sviros ir krito paskui ryšulįį 
Jis nukrito ant vatos ryšu
lio. Vatos ryšulys sulaikė 
vyro kritimą. Jis šiek tiek 
susižeidė.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite i Tlmekeeper's ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5340 Sheridan Rd.

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, CANAL 8010.

INDU PLOVIKŲ 
BUS BOYS 
PORTERIŲ

Gera Mokestis
Valgis Duodamas,

Naktį ir Dieną šiftai 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

HOUSMEN

Reikalingi dirbti privatiniame kliu- 
be. Atsišaukite

UNION CLUB OF CHICAGO
312 S. Federal St.

DARBININKU
Paipų apdengalų išdirbtuvė. Svarbi 
pramonei Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. Pa
togi transportacija.

ACME ASBESTOS CO.,
218 N. Ellzabeth St.

VYRŲ, 40 iki 55 metų senumo — 
Patyrimas pageidaujama, bet nerei
kalinga dirbti prie Proof presų. Ge
ra alga, laikas ir pu-č Už virš 40 
valandų.Matykit Mr. Roth.

J. M. BUNDSCHO, INC.
65 E. South Wat(*r St.

DIE CASTERS 
REIKIA

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 darbu šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga ĮsiŪirbimo.

2742 W. 36th PLACE

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

VYRŲ
Reikia. Patyrimas nereikalinga. 
Dirbtuvės ir paprasti darbai svar
bioj pramonėie. Viršlaikis gera 
mokestis. Atsišaukite į ofisą.

A. H. ROSS & SONS
1229 N. Branch St.

(D1 Vision St. netoli Elston Avė.)

ATYDA VYRAMS 
MUMS REIKIA PATYRUSIŲ 

MAŠINŲ OPERATORIŲ
MOTIOGRAPH, ištaiga, kuri išdir
ba įrengimus krutamu paveiksiu 
visuose teatruose po visa pasauli, 
reikalauia keletos patyrusiu vyrų 
dirbti dieną ar naktį šiftais. prie 
Drill presu, Beneh, Engine ir Turret 
lathes, Hand ir Automatic Screw 
mašinų, Profiiing ir Milling ma
šinų. Taipgi reikia patyrusių meka- 
niškų Assemblers.

Dabar Dėdė Šamas vartoja visą 
mūsų išdirblma. bet karui pasibai
gus mes vis dirbsim pilnu smarku
mu. Tadgi darbai kuriuos mes siū
lome šiandien tęslsi per ilgą laiką 
ateityje.

Mūsų įstaigoj darbininkas labai 
įvertinamas ir viršininkai—kilę iš 
panrastų darbininkų eilės yra drau
giški Ir pagelbstanti žmonės.

Mokestis yra gera ir kelema su
lig natvrimo pagerėlimo. Darbo 
savaitė 4 8 valandų, už 8 vai. mo
kama laikas ir pusė.

Ateikit ir pasikalbėkit su Mr. C. Lade

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
ir MATFRIOLAS dų, paveskite mums juos perdlrb- 

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

G V AR ANT UO J AM A S dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

—ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Faponų nelaisvėje
Washington, D. C. — Na- 

vy departamentas birželio 
25 dieną paskelbė 75 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
navy asmenų pavardes, ku
rie yra japonų nelaisvėje, 
Japonijoje ir Pilipinų salose.

LONDONAS. — Yra ži
nių, kad vokiečiai susimetę 
saugoti Brenner perėją, kuri 
jungia Vokietijos okupuotus 
kraštus su Italija.

_ ! SKELBKITE “DRAUGE”
l-» ■.

REIKIA
Skalbykloj Darbininkių

Feeders ir Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St.

MERGINOS
Užsidirbklt $26 j savaitę laike, mo
kinimo velding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720
OPERATORIŲ

Prie single needle mašinų. Gera pra
dinė mokestis, pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLI BROTIIERS 
1801 S. Mieliigan Avė.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie karo darbų. Soldering, Assem- 
bling. 48 vai. savaitėje. Laikas Ir 
pusė už virš 40 valandų..

UNITED MFG. CO.
6123 N. YVestren Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliarls algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VEITERKŲ
REIKIA

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

MOTERŲ KARO DARBUI
PATYRIMĄ NEREIKALINGA 
DAUG VIETŲ ĮVAIRIEMS 
DARBAMS — KAIP TAI: 

INSPEKTORIŲ 
ASSEMBLERS 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
GERA MOKESTIS — VIŠLAIKIS 
— PUIKIOS DARBO SĄLYGOS— 
CANTEEN PATARNAVIMAS — 
LIGONINES PLENAS — AP- 
DRAUDA VELTUI.

Atsineškite pilietybės įrodymus

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. iki Šeštad.
8:00 ryto iki 4:30 popiet 

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. — CICERO

GERA MOKESTIS

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

RĖKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON ,
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

MAŠINISTŲ
All-around maintenance mekanikų. 
Gera mokestis. Sheet metalo dirb
tuvė netoli Harvey. 14600 S. 
PRINCETON AVĖ. Telefonas — 
INTEROCEAN 9611. Vakarais 
pirm 9 vai. šaukite DOLTON 1416.

PAPRASTŲ DARBININKŲ — vi
duj darbai. Patyrimas nereikalinga. 
Pradinė mokestis 60c į valandą.

CHAMPION TEXTILE 
FTNI8HING CO.
2334 S. Kedvale ■

MOTIOGRAPH 
4431 W. Lake St.

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

16 iki 50 metų senumo reikia nrie 
lengvų dirbtuvės darbų. Atsišau
kite į

MEYERCORD CO.
5339 W. Lake St.

TROKERIŲ IR PRIE
LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
Užtenkamai Viršlaikio 

Jei Norite
Pradinė rata 65c į vai. 97%c į va
landą už viršlaikį. Dirbant kasdien 
be pertraukos gausit karo boną do
vanų.

NATIONAL CHEMICAL CO.
3617 S. May St.

MOLDERIŲ
(SYNTHETIC GUMUI)

PAKERIŲ * 
DŽENITORIŲ 
MATERIAL

, HANDLERS 
100% KARO DIRBTUVĖ

BET BUS"
TAIKOS LAIKŲ ATEICIA 

48 iki 60 vai. į savaitę 
Laikas ir pusė virš 40 vai. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

DIRBTUVĖS
DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Karo Darbai
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
Atsišaukit kasdien po 8 vai. ryto.

CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 
1801 N. Elston Avė.

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi. Stlckers, Trimmers. Rip 
savvyers, Routers, Boring maehlne 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite į

KROLL BROTHERS 
1801 8. Mhhlgan Avė.

DEL

DIRBTUVĖS DARBU
Johnson & Johinson

GAZO MASKŲ DIVIZIJA

4951 West 66th St.
“... Gera vieta dirbti”

MERGINŲ 
MOTERŲ

REIKIA VISIEMS ŠIFTAMS 
PRIE

ASSEMBLY — P0WER SIUVIMO 
CAFETERIJOJ — STOCK MER
GINŲ VEDfiJŲ-DŽENITORKŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

Švari Moderniška dirbtuvė 
"Muzika Laike Darbo” 

Pigus Valgis — Veltui Bušai 
Uniformos Duodamos

REIKALINGAS IJNOTIPI8TAS
“Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlpistas (secerls) greitu laiku. de
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptu prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

0*34 Sn. Oakley Avė.. ChlflMn

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliarls algos pakė
limas. Dieną Ir naktj šiftai. Atalšau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS 
8 ryto iki 4:40 popiet 

ARMY IR NAVY "E” DIRBTUVE:

GEN ERAI, OFFICE 
TYPIST

Interesting detali clerical work. 
With or without experience. Good 
wages. Paid vacation and holidays.

AMERICAN HPRINO & WIRE 
S PEČIAI/T Y CO.

822 N. Spaiilding Avė.

PARDAVftJŲ — MERGINŲ reikia 
— 16 Iki 50 metų, senumo. Dirbti 
pilną ar dalinį laiką. Gera minl- 
mum alga pradžioje. Atsišaukite į

NEI8NER BROS., INO.
1343 Mllwauk(*e Avė.

COITNTER CAFETERIA PARDA- 
VftJŲ — MERGINŲ reikia. Gera 
pradinė mokestis. Patyrimas nerei
kalinga. Lengvi, patogūs darbai. 

NEISNER BROS.. INC.
1343 Mllwankee Avė.

TARNAITfiS IR 
VALYMUI MOTERYS

TAT TIKRA DARBO VIETA. Pa
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet 
Pradinė mokestis $72.00 su pakė
limu po trumpos tarnystės. Atsi
šaukit prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL 
826 S. Waba»h

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

PLATINKITE “DRAUGĄ" SKAITYKITE “DRAUGĄ*

CHICAGOJE
Moterys, mergaitės, 
į talką vienetui!

Talka nieko nekainuoja,, 
neskaitant savo 
pasišventimo
Brighton P ark. — Mote

rų Sąjungos Raud. Kryžiaus 
vienetas yra nuveikęs labai 
daug naudingų darbų Raud. 
Kryžiui. Dabartiniu laiku y- 
ra labai reikalinga banda
žų kareiviams. Taigi, mūsų 
vienetas dirba visu smarku
mu. Bet kądangi reikia daug 
bandažų padaryti, kreipia
mos į Brighton Park mote
ris bei merginas prašyda
mos ateit mums į pagalbą. 
Vienetas susirenka A. Ven- 
geliausko salėj, 4500 S). Tal- 
man Avė., kas įpirmJadienį 
nuo 7 iki 10 valandos va
karais. Te nebūna moters 
bei mergaitės, kuri neprisi
dėtų prie šio svarbaus dar
bo. čia pamokinsime, kaip 
vynioti bandažus, tik pra
šome ateiti j susirinkimą. 
Nieko nekainuoja, tik mūsų 
darbas.

Be to, vienetas ėjo rinkti 
aukų R. K. Karo Fondui. 
Viso surinko $530.00. Rin
kėjos dėkoja visiems už au
kojimą ir malonumą. Iš lie
tuvių buvo šie aukotojai: U. 
Sadauskienė $20.00; po $5: 
F. Lindžius, M. Walters^F. 
Daktoras, A. Kamarauskas, 
dr. ir A. Jenkins, J. Pan
ką,uskas, kun. S. Valuckis; 
$3,00 J. Simanavičius; po 
$2.00: A. Statkus, žaubras,
A. Capas, A. Bartkus, J. 
Gedvilas, A. Yocius, L. Ne- 
biatskis, V. Poška, R. Juras,
B. Karčauskas, Šūkis, S. Go- 
taut, W. Kampikas, A. Mi- 
kaliūnas, C. šatkus; po $1: 
P. Chapas, J. Nagaitis, A. 
Gižauskas, G. Ramakis, B. 
Sanauskas, A. Gambut, J. 
Želatikis, E. Kaminskas, J. 
Švilpa, V. Bargiel, C. "Waš- 
kelis, J. Kudis, A. Gudjonas,
C. Norušis, A. Knatauskas, 
V. Ragaišis, A. Spudville, S. 
Juras, J. Peto, M. Churlis, 
A. Grahčius, Šurna, Gotaut, 
Walski, Makizim, Valentas, 
Jonaitis, J. Jonikas, N. Pas- 
ternokas, dr. Svenciskas, J. 
Pank&uskas, Liauba, G. Ga- 
limski, H. Petkus, A. Bar
kauskas, M. Toleišis, E. Wel 
kius, Česna, T. Lazdauskas, 
A. Kilkius, A. žylius, S. Jo
nikas; $1.50 J. Zepaltas.

Tariame nuoširdų ačiū vi
siems už aukas. Sekančio* 
buvo rinkėjos: E. Statkie
nė, A. Jasper, B. Kampikie- 
nė, S. Junokienė,* B. Vegie- 
nė, B. Mažeikienė, B. Janu
šauskaitė.

Elena Statkienė,
- vieneto pirmininkė

I
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Graikija ir Bulgarija, taip pat, be abejojimo, yra 
programoj, Jų puolimas galimas iš Libijos ir Sirijos. 
Šie žygiai būtų sunkesni, nes pirma reiktų sudaužyti 
ašies oro jėgas.

Per kur invazija Europon bus pradėta, tai karo vy
rų ir strategų reikalas. Bet iš vėliausių karo operaci
jų galima daryti spėliojimai, kokiomis kryptimis eis 
tolimesni karo žygiai. .

DRAUGAS
Ilelna kasdien, iiskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina: Jungt. Vslst. Amerikos Valsytbėse:

"Pergalė pralaimėjimu"
Me
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tanas — — $3.50; Trinas Mėnesiams — $2.00;

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražinama, Jei ne
prašoma tai padaryti tr neprisluuiiama tam tikslui pašto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visut prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig save nuoUOroa. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymame, h- vengiant pole
mikos ar asmeųlškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštln ne
dedamos. r.

Entered as second-Class Matter Mareli 31, 1916 «t Chlcago, M 
Under the Act of March 3, 1879.

Invazijos Europon belaukiant
PIRMIEJI ŽINGSNIAI JAU DAROMI

Akyliau sekant karo eigą, taip atrodo, kad dar šią 
vasarą jungtinės tautos pradės ofenzyvą pasauliniu 
mastu. Bet vargu persvara galės įvykti anksčiau būsi
mo rudens ar net kitų metų pavasarį. Vienu atžvilgiu 
(oro fronte) ofenayva jau yra pradėta. Kiti žygiai gal 
prasidės po kelių savaičių ar dienų.

Ore karas eina. trimis kryptimis. Pati stipriausioji 
oro jėga, kuri daužo priešų pozicijas, yra šiaurės Af
rikoj. Ji naikina italų uostus, lėktuvų stovyklas, kad 
susilpninti priešų apsigynimą — defensyvą. Toji oro
jėga yra vadinama —• AlMed Strategic Air Force.

» :■ k ■"« ■■■>. •, •

KITOS ORO JĖGOS /«. ; ’ ;; "
'l I- ' i- įįJP ■ Y ‘ >

Antroji jėga —^- Mįddle East 'Air Force, inimant Ame
rican Ninth Air Force didžiuosius Liberators, dieną ir 
naktį bombardavo rytinės Sicilijos miestus. Trečioji 
oro jėga, kurios baze yra. Maltoj, daužo Italijos puaiau- 
salį.

Tokią “pergalę” ašiai siūlo buvusia Japonijos amba
sadorius Jungtinėms Valstybėms admirolas Nomura.

Jisai padarė ligšiol karų istorijoj negirdėtą pareiš
kimą. Esą dabar jau nei japonams, nei naciams, nei 
fašistams nebereikia atakuoti, nebereikia ofensyvos. 
Berlyno-Romos-Tokio ašis laimėsianti karą išlaikymu 
tų pozicijų, kurias ligšiol turi .užkariavusi.

Bet ar japonų admirolui ir politikui nežinoma, kad, 
sakysime, jų partneris Mussolinis jau nebeturi užka
riautų kraštų. Jo imperija į dulkes subyrėjo, nes są
jungininkai fašistus išvijo iš visų jų užgrobtų terito
rijų.

Vokiečiai taip pat per aštuonis mėnesius mėgina iš
laikyti užimtas pozicijas rusų fronte, tačiau nepajė
gia. Nepajėgs išlaikyti nė likusių dalių, kurias turi 
UŽgrObę-

O kas atsitiko su tų pačių japonų kai kuriomis už
kariautomis pozicijomis? Ar jie neprakišo Midway, 
Salomons, Guadalcanal, Papua ir Attu salose?

Suprantama, kad adm. Nomura, nesąmonę skelbia. 
Tuo savo pasakymu jis tik “tiešina” ašies žmones, 
kurie, matydami, jog jų vadai karą prakiša, nebe
rimsta ir laukia progos su jais atsiteisti, kaipo savųjų 
tautų išdavikais. . ' . '

Jau, išsiuntinėtas skaitytojams Lietuvių Tautinės Ta
rybos leidžiamo “Lithuanian Bulletin” 4-taą numeris, 
kuriamu randame ilgoką' straipsnį apie vokiečių mo
bilizacijos Lietuvoje nepasisekimą.

Prof, K. Pakštas apie karo pabaigą 
ir Lietuvos ateitiv *

-t- ŠIEMET f»ROF. K. PAKŠTUI SUEINA 50 METU. 
— KELETAS ŽINELIŲ IŠ JO GYVENIMO. — VIENAS 
PAČIŲ GERIAUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ. — VOKIE
TIJA BUS SUTRIUŠKINTA 1044 METAIS, — SPĖJA 
PROFESORIUS, — BET KARAS DAR NESIBAIGS. — 
“IŠ KNYGŲ MOKINASI PROTINGI IR GLUŠ&I; LIE
TUVA GI MOKINASI Iš KONCENTRACIJOS STO
VYKLŲ, KURIOS įRENGTOS DAŽNIAUSIA 
HEROJAMS IR KANKINIAMS”.

Italijos gyventojai galėjo taip jausti, kad invazija 
jau čia pat. Virginio Gayda, Muesolinio spaudos at
stovas, pasakė, kad sąjungininkai sutraukė milijoną ge
riausių vyrų, tūkstančius tankų, penkis tūkstančius 
lėktuvų, kad pulti Italiją. Jis taip pat praneša, kad 
iš Tunisijos gabenami invazijai reikmenys į Pantelle- 
riją. Be to, pusė anglų laivyno esą Viduržemių jūrose. 
Italų spauda dažnai rašo ir apie sąjungininkų laivų 
daugybę, kurie praplaukią pro Gibraltarą.

FAŠISTAI PERSIORGANIZUOJA?

Invazijos pavojams artėjant, pastebėta fašistų par
tijos vidujinis persiorganizavimas. Tam tikra forma 
reiškiasi revoliucija prieš Mussolinį. Birželio 14 d., 
italų spauda praneša, fašistų direktoriatas padarė pa
reiškimą, kuris skamba, lyg ir ultimatumu Mussoliniui. 
Rašte statomas reikalavimas daryti stipresnius prisi
rengimus gintis nuo sąjungininkų, šiame rašte stip
riai (figūruoja (naujasis fašistų partijos generalinis 
sekretorius Carlo Scorza, kuris ligšiol menkai tebuvo
žinomas. . >l ll J .
PER KUR BUS DAROMAS ĮSIVERŽIMAS?

Žinios daugiausiai koncentruojasi Italijos link. Ta
čiau yra vietų, kuriomis vokiečiai yra labiau susirū
pinę negu Italija. Uždarymas sienos tarp Sirijos ir 
Turkijos, paviršutiniškai žiūrint, atrodė tik menkes
nio vietinio pobūdžio' Bet ir tai rodo sąjungininkų rū
pestingą prisirengimą dideliam žygiui. Kai Turkijoj, 
lankėsi anglų admirolas Sir John H. D. Cunningham, 
vokiečiai pradėjo su nepasitikėjimu žiūrėti į Turkiją. 
Jie rimtai bijo, kad Turkija gali įstoti į karą sąjun
gininkų pusėn.

Oro žygiai Sicilijon, kartu su didėjančia veikla Vi
duriniuose Rytuose, kalba apie sąjungininkų naują 
strategiką Viduržemy. Atrodo, kad pirmieji žygiai bus 
daromi į Balkanus. Puolimas eis iš Tunisijos, Libijos 
ir Sirijos.

Puolimas iš Sicilijos galėtų būti efektingMusias. Ta
čiau Italija nedaug tebūtų paliesta. * Puolimai labiau 
liestų Adriatiko jūros rytinį krantą — Albanijon ir 
Jugoslavijon. Tos pozicijos invasijai nėra lengvos, ta
čiau nugalimos.

KĄ PARODO DABARTINIAI ORO JĖGŲ ŽYGIAI?
Visi sąjungininkų oro žygiai lyg ir rodo, kad karo 

jėgos bus nukreiptos į šiaurryčius. Pirmiausia būtų 
okupuota Sicilija, vėliau pietinė Italija, kad ten būtų 
galima įsisteigti bazes žygiams į Balkanus. Ar Ims 
mėginama okupuoti visa Italija, apie tai karo vyrai 
dabar dar gerokai ginčijasi. Daug kas mano, kad Ita
lijos okupacija tik naujų sunkumų jungtinėms tautoms 
atneštu.

Sao Paulo brazilų laikraštis “Mocidade Paulis ta” sa- 
k “ y010l'MMII'BJgOM j vo 54 numery įdėjo ilgą straipsnį apie Lietuvą. Tad, ir

Brazilijoj lietuvių tautos vardas yra gana plačiai gar
sinamas.

Apie "naują pasėdį"
“Tėvynė”, tarp kitko, rašo:

“Gražus būtų pasaulis, jei po karo jis tokiu taptų! 
Ir reikia tikėti, kad jis toks bus, nes demokratiškos 
valstybės už tai kariauja ir to siekia. Pirmoje vie
toje stovi didelė ir demokratiškiausia valstybė Ame
rika su savo prezidentu ir kitais aukštais krašto pa
reigūnais. Reikia tikėti, kad visųpirmiausia visoms 
valstybėms — didelėms ir mažoms — bus pritaikinti 
Atlanto Čarterio ir Keturių Laisvių principai; kad 
visos valstybės taps nepriklausomos ir sutartinai 
veiks, viena kitą respektuodamoe. Tik taip pasiel
gus ir besielgiant prasidės naujas gyvenimas — nau
jas pasaulis.

Tiesa, apie naują pasaulio santvarką buvo daug 
kalbama ir rąžomą ir laike Pirmojo Pasaulinio Ka
ro. Tuomet demokratiškų valstybių vyriausiais šū
kiais buvo: “Kariaujame, kad daugiau karų nebūtų! 
Kariaujame už tai, kad pasaulį padarius geresne vie
ta gyventi!” šitai labai idealizavo ir daug ta linkme 
dirbo tų laikų Amerikos prezidentas W. Wilsonas, 
Keturiolikos Punktų ir Tautų Sąjungos autorius. Bet 
tie šūkiai liko tik Šūkiais. Prezidento Wilsono pas
tangos nuėjo niekais: jį kietaširdiškai “sutrynė” 
politikieriai ir už jį “gudresni” diplomatai. Jo ketu
riolika punktų pasiliko tik ant popieros. Jo suma
nytos ir įsteigtos Tautų Lyges nepripažino net pa
čios Amerikos politikieriai Washingtone. Galų gale 
ta lyga priblėso, kaipo nieko nevertas padaras.

“Tačiau reikia tikėti, kad mūsų idealingąjam pre
zidentui RooseveltUi pasiseks geriau, negu sekėsi 
velioniui Wilsonui. Pasiseks todėl, kad iŠ po šio karo 

.griūvėsiu, ištiesiu, turės gimti kas nors naujo. Kito
kios išeities nebus. Juk žmonės nori laisvo gyveni
mo. žmonės nori geriau ir patogiau gyventi, žmo
nės nori nusikratyti karų baimės ir išnaudojimo. Pa
galiau, gal po šio karo suminkštės politikierių ir 
“gudresnių’ ’ diplomatų širdys, kurios kietos, kaip 
akmuo.”'■ . A. ...' — ■

Remkite tuos biznierius, kurie
garsinasi "Drauge" •

Artinantis 50 m. amžiaus 
sukakčiai mūsų žymiajam 
kovotojui dėl Lietuvos lais
vės, žinomam mokslininkui 
prof. K. Pakštui, LKFSB 
kreipėsi į jį prašydamas bio
grafinių žinių. Profesorius 
tuo reikalu teparašė kelias 
eilutes; tikimės, kad gar- 
bingąsai sukaktuvininkas 
atleis, jei čia mes jas ©u- 
minėsime, nors jos gal ne
buvo skirtos spaudai:

— Klausiate biografinių 
žinių... Jos labai paiprastos: 
atsiradau 1893 m. birž. 29 
d. prie Alaušo ežero, arti 
Užpalių. Dirbau visokių dar 
bų: du metu svetimas kiau
les ganiau, du metu slaptą 
lietuvišką mokyklą lankiau, 
buvau Užpalių žydų bendruo 
menės sekretorium, ritau iš 
miško upėn medžius, buvau 
Banaičio spaustuvės raidžių 
rinkėju, spatidos platintoju, 
pirmos marijonų spaustuvė
lės “direktorium” Chicago- 
je, Illinois farmų artojum, 
aptiekos praktikantu, “Vy
čio” redaktorium, tuom pa
čiu laiku ir studentu, Tau
tos Fondo sekretorium. Var
gau ir kovojau panašiai, 
kaip ir kiti trys milijonai 
lietuvių lir labai esu paten
kintas savo vargais ir sa
vo reliatyvia skurdu.”

' . 1
Laisvosios Šveicarijos 
auklėtinis, Pabaltijo 
garsenybė

Šiemet sueina ir kita prof. 
Pakšto sukaktis: 20 metų 
nuo tos dienos, kai Fribur
go universitete, Šveicarijo
je gavo geografijos mokslų 
daktaro laipsnį. Jau nuo 
pat Didžiojo karo laikų pro
fesorius buvo energingas vi
suomeniniame veikime ir 
plunksnos darbe: 1918-19 m. 
buvo sekretoriumi diploma
tinės lietuvių misijos Švei
carijoje, vėliau dalyvavo, 
kaip Lietuvos delegatas tarp 
tautiniuose kongre s u o s e: 
Tarpparlamentariniame Ko
mercijos kongrese Rio de 
Janeiro (1927 m.), Tarp
tautiniame Geografų Kongr. 
Paryžiuje ir Amsterdame, 
Baltijos Hidrologų konfer. 
Leningrade (1933) ir Hel- 
sinforse (1936). Platesnį 
bendradarbiavimą spaudoje 
išvystė nuo 1914 metų; po
litikos, visuomenės, geogra.-' 
fijos klausimais jo straips
niai buvo spausdinami Lie
tuvos, prancūzų, anglų, llt- 
vių ir estų spaudoje. Yra 
apkeliavęs Europą, Afriką, 
Šiaurės ir Pietų Ameriką, 
dalį Azijos. Nuo 1925 m. 
profesoriavo Kauno univer
sitete, o nuo 1928 m. •— ir 
Rygos univ. Kviečiamas Ka
lifornijos universiteto 1939 
m. atvyko į Jungtines Am. 
Valstijas. Čia įvairiuose u- 
niversitetuose bei susirinki
muose yra laikęs kelis šim

tus paskaitų. Dabar, persi
kėlęs j New Yorką sėkmin
gai vadovauja Liet. Kultū
riniam Institutui.

Žinodamas profesoriaus 
didelį patyrimą tarptauti
niuose klausimuose LKFSB 
kreipėsi į garbingąjį sukak
tuvininką su keletą klausi
mų. Čia ik patiekiama prof. 
K. Pakšto turiningi ir sti
lingi išreikšti atsakymai:

1. Kokia Tamstos nuomonė 
— kada ir kaip baigsis 
jus karas?

Ne tuom pačiu laiku ir ne 
vienodais tikslais didžiosios 
valstybės šin karan įsitrau
kė. Interesų skirtumai ka
ro pabaigoje dar labiau pa
didės... Vokietijos imperia
lizmas suklups 1944 m. Bet 
tuomi karas dar nesibaigs. 
Tuomet ahglo-ąmerikiečhį 
pajėgos turės būt sutrauk
tos į Tolimuosius Rytus ja
ponų imperializmui sutriuš
kinti. Nelengva numanyti 
kaip ilgai tęsis karas prieš 
tautą, kuri nervų neturi ir 
kasdien įsistiprina užkariau
toje Pietų Azijoj. Tačiau per 
metus ar kitus ir Japonija 
turės nusilenkti techniškai 
anglo-amerikiečių galybei. 
Vokietijos galybei žuvus — 
Centrinei Europai dar ne
teks ant laurų ilsėtis, nes 
ją greit užpuls kasdien au
gantis Rusijos nacionaliz
mas. Iš oficialinlų Maskvos 
pareiškimų ir iš įvairių dip
lomatinių versmių žinome, 
kad jau dabar Rusija netai
ko Atlanto Čarterio nei vie
nam savo vakariniam kai- 
mynuŲ Jį ruošiasi atimti 
laisvę Suomijai, Estijai, Lat 
vijai, Lietuvai, Lenkijai ir 
Rumunijai. Taipgi ji turi a- 
petitą Persijos šiaurinei da
liai ir Afganistanui. Prie 
geros progos ji neaplenktų 
ir Turkijos “strateginių” 
dalių. Kadangi nei viena čia 
paminėtų tautų nenorės bū
ti rusų imperializmo sovie- 
tizuota — tai reikės tai da
ryti Raudonosios Armijos 
pagalba. Sunku dabar pa
sakyti, kaip ilgai tęsis ka
ras prieš tų šešių ar aštuo- 
nių valstybių nepriklauso
mybę: gal šešis mėnesius, 
o gal net tris metus. Nes 
juk nežinom iš kur ir kaip 
tos tautos gaus ginklų sa
vo Laisvei ir demokratijai 
apginti. Gal bus .panašumų 
į 1918-1920 metų laisvės ka
rus.

2. Kokios viltys dėl 
Nepriklausomos Lietuvos?

Respublikai, kuriai nesi
randa niekur pasauly vie
tos tuojau sudaryti savo 
valdžią, iškelti savo laisvę 
vėliavą, pasinaudoti už he
rojišką pasipriešinimą na
cizmui normaline “Lend-

Lease” parama, — laisvės 
viltys nėra didelės. Bet jei
gu ir visai vtilčių nebūtų, 
tai geriau neviltyje mirti 
kovose su laisvės šauksmu 
lūpose, negu vergu sveti
mųjų koncentracijos stovyk
lose, visų paniekintam ir 
užmirštam...

Mūsų tautos padėtis ypa
tingai tragiška. Nežinau, ar 
šį tragizmą sugebės atvaiz
duoti ateities Šekspyrai. Da
bartiniai pasaulio rašytomi 
dar bejėgiai suprasti tra
gizmą tautos, kurios žodį 
vokiečiai bando sudeginti, 
kurios dainą ir raudą ban
do į kurčius pelenus pavers
ti, kurios teises net pati de
mokratija bando “padoriai” 
nutylėti. Lietuvos laisvės 
viltys nėra didelės*. Bet mea 
einame prieš visas vliltis. 
Mūsų valia ir troškimas lais
vai gyventi paniekina pačią 
mirtį. O laisvais mirti no
rinčių bus ir daugiau greta 
mūs; jų bus mažiausia še
šios tautos, visos šešios de
šimtys milijonų gyvų esy- / 
bių, nuo Arktikos iki Juo
dųjų jūrų. Pats svarbiausias 
uždavinys — išlaikyti pa
kenčiamą vieningumą ir 
draugysitę tarp šitų šešių 
dešimtų milijonų, vienybę 
mirtinose laisvės kovose.

, Tuomet auką >
•euprasir parems-dar nema
ža . eilė misų laisve gyvali 
suinteresuotų tautų: mili
jonai švedų, norvegų, ven
grų, jugoslavų, bulgarų ir 
turkų. Gal ant galo ir di
džiosios demokratinės val
stybės išties mums pagava 
bos ranką, kai matys mūsų 
"visų kraujo upėse gimstan
čią vienybę. Betgi būkime 
realistai: mums gręsia pa
tys didžiausi pavojai, kokių 
dar niekad nebuvo tūkstan
čio metų herojiškose Lietu
vos kovose: jei dabar Lais
vės neatgautume, tai būtu
me fiziškai išnaikinti 
kiai organizuotos moderniš
kos barbarijos, kurios dar 
nesupranta labai sotus ir 
išglebęs pasaulis. Iš knygų 
daugelis mokinasi: protingi 
ir glušai. Lietuva gi moki
nasi iš koncentracijos sto
vyklų, kurios įrengtos daž
niausia herojams ir kanki
niams.

3. Kaip USA lietuviai 
galėtų prisidėti prie 
demokratijų pergales Ir 
Lietuvos atstatymo?

Jeigu dar yra apie 50,000 
patriotiškai nusiteikusių lie 
tuvių šioj šaly, tai jie duo
dami po vieną dolerį į me- J 
tus politiniam laisvės dar- Zi 
bui, galėtų to darbo našu
mą padidinti beveik dešim
tį kartų. Išdygtų tikras in
formacijų biuras ir vietoj 
kuklaus biuletenio eitų ne
blogas angliškas žurnalas,
Bet mes nebeturime jjėgų 
savo pačių didelio turto trj-^ 
piniius naudingam darbui pa-M 

kreipti, nors kai pašaukia 
— tai mes savo kraują lie- 
j»ame visuose žemės kampuo
se. Ir čia mūsų tragedija, 
tik dėl jos nesididžiuoju, 
bet" akis žemyn nuleidžiu: 
gėda man ir visiems, kurte 
duosnumą laiko dar šiokia 
tokia dorybe. i
• ■■■ ■ i ’> n ~

B Iuiti



Pirmadienis, birž. 28, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VYČIŲ DIENA
(Atkelta nuo 2 pusi.)

ACS gyvenimą ir joms už- 
, dėtas Karo Departamento 
I pareigas. Jei iki liepos 4 
dienos atsiras bent 25 kan
didatės, tai Vytauto parke 

. bus suruošta ir “induction”. 
[Tai būtų begalo įdomus da
lykas.

Patriotinė programa 
liepos 4 paminėti

Vyčių dienoje, Vytauto 
parke 3 vai. popiet, bus iš
pildyta patriotinė programa 
Amerikos Nepriklausomy
bės sukakčiai paminėti. Pro

gramoj dalyvaus Darius-Gi- 
rėnas Drum and Eugle Corp, 
apskrities, Moterų Sąjungos 
21 kp. ir Brightcn Park so- 
daliečių Glee Club chorai, 
dain. K. Sabonis ir k. Kai 
bas pasakys apskrities dva

sios vadas kun. J. Grinius 
žinomi kalbėtojai kun. K 
Barauskas, L. Šimutis, J 
Daužvardienė ir žymesni vy- 
čiai-kareiviai tuo metu atos
togaują namie.

Sužeisti kareiviai į dieną paskelbė 179 Junj 
nių Amerikos Valstybių 

Washingt'Jn, D. C. — Ka- reivių pavardes, kurie b
ro departamentas birželio 25 sužeisti kovoje.vestuvės

Marųuette Park. — Bir
želio 19 d. bus atmintina 
Stanislovui Žukauskui ir Jo- 
sephine Zakarauskas. Tą 
dieną Gimimo Panelės Šv. 
bažnyčioje liko surišti mo
terystės ryšiu.

Stanislovas yra sūnus Sta 
nislovo ir Uršulės Žukaus
kų iš Brighton Parko ir Za- 
karauskaitė — duktė Raubų 
iš Marąuette Parko.

Vestuvės įvyko Dariausi 
Girėno salėj .‘Dalyvavo daug 
giminių ir svečių. Be linkė
jimų, jaunavedžiai gavo 
daug dovanų.

Jaunasis Stanislovas pa
sižymėjo įvairiam sporte. Y- 
ra buvęs narys Lietuvos Vy
čių 36 kuopos basket-ball ir 
soft-ball ratelių. Jaunoji bu
vo veikli Marąiiette Parko 
jaunimo tarpe.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
x Suknelių Prieinamomis 

I Itfgi Kainomis 1
Vestuvės įvyko Šv. Anta

no parap. salėj. Dalyvavo 
kleb. kun. Ig. AlbaviČius, vi
karai, kun. Juzaitis, Justi
nas Mackevičius »u žmona, 
Vladas Ivanauskas att šei
ma, giminės, draugai ir pa
žįstami. Jaunavedžiai gavo 
daug linkėjimų ir dovanų. 
Po vestuvių išvyko trum
pam “honey-moon”.

Lt. Domime Varnas prieš 
išvykdamas į kariuomenę 
buvo pirmininkas Lietuvių 
Piliečių Darbininkų Pašal
pos klubo. Taipgi buvęs pir
mininkas Liet. Vyčių Chi
cagos apskr. ir Liet. Vyčių 
36 kuopos. Yra narys Ko- 
lumbos Vyčių Archbishop 
Quigley kuopos.

Jaunoji yra buvus Liet. 
Vyčių Chicagos apskr. cho
ro narė ir narė Daughters 
of laabel. Labai veikli Cice- 
ros jaunimo tarpe.

Geriausių linkėjimų nau
joms porelėms ir lai to
liau veikia lietuvių jaunimo 
tarpe. Red Cherry

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir jus savo ap 
dėvėtą par'or setą nemeskite < į
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani-/tU 
jai. Jie PER-
DIRBS ir pa- ^Z^Oi K Įg ■
darys jį
NAUJĄ savo^R X
dirbtuvėj. D i W
delis pa-sirin->? 't. 
kimas visokią
spalvą apdan, /f z • • -
galą. LJl—

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais art* 
clotti kotai parsiduoda nužemintomis, kainomis.

A'ir.rKiTE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENIPLATINKITE “DRAUGĄ

PEOPLES CLOAK and BRIDAL 5HOP
1711W. 47th Street Tel. Yards Ž5

Mrs. K. P. Dziabak Ir Duktė, savininkės
SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

AUKS
CIAIIKainos mAROUTITTelefonas SEELEY 8760

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.Cicero. — Vestuvių šv. 

Antano bažnyčioje varpai 
suskambėjo birželio 19 d. 
Lt. Domiriic Varnas ir He- 
len Juzaitis. Moterystės Sa
kramentą suteikė kun. K. 
Juzaitis iš Rockford, III.

parsiduoda 2810 WEST ROOSEVELT ROAD
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

ĮMĮjĮ fiuHl KITOMIS DIENOMIS — nuo KRB 9:30 vai. vakare.

▼ ' EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė./ Chlcggo, IIL

Telefonas — GROvehill 2242

MALEVO8 IR SIENOMS 
POPIERŲ 

KRAUTUVĖJE
G AKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME'
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

STIKLAS — KUISIAI 
POPŲyRA APKACRPOM DYKAIDidžiausia Lietuviu
1817 3. Halsted St

Phone: ( ANAI. 18GGWasMngton, D. C

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk- 
ainius daiktus

KAfNASS 1

Turime didelį 
pa s i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dą ir kitą visokių muzikalių 
daiktų.

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

25 dieną paskelbė 83 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie 
yra dingę kovoje.

INSULUOKIT Savo Nmus Dabar!!!
SU BLOWN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PAI^VIKO VfcSUM# VASAROJ 
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDO# 

Materijolais—Darbas—Patarimas—-Vertybė užtikrinta Atsakomingg 
Kompanijos.
Cash Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus. jūsų nuosavybę ir Kišenę. 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS, VALVES, MALIAVO 
BOILERIŲ PATAISYMUI DALIŲ, TANKŲ, ELEKTROS IR HARI 
WARE REIKMENŲ.

— Pašaukit dėl Veltui Apkainavlmo— 
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava t 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PUKSIATYAtAS IŠTIRTO PRODUKTO
‘NO DftIP” -------- “NO DftIP”

$1.90 už Galionų-----SpecialS Nuolaida Perkant Daug. — Nėfeus da,
giau biėdės nuo šlampanCių paipų, drėgmės, tankų, lubų ar oro j 
rauktuv.v,—Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

LENGVA UŽDftTI — NEREIKIA SPECIALIŲ ĮRANKIŲ 
Uždekit su senu galu brušiu ar šluotele.

Dėl IiLsuIacijos, Plumbing ir Heatlng, Taisymo ar Reilunem*, Mat} i

South Center Plumbing and Heatin<
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARF1ELD BLVl 
N. W. Corncfr 55tb and State Streeta

VISI TELEFONAI ..................................... ATLANTIC 429©

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi .......................................
PAMINKLAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in tbe line of 

Furniture

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATLHMAJ4ER 

— M L SIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

Ši Firma Virš 50 Metą
Tos Pačios Šeimos

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
• PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctions. 

Distributors of MonteRo “Mest beautiful” Granite 
BUY U. S: WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

Faetory Representative.

SHDWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPTJBLIC 6051

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Haitį.
PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

NARIAI 1
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias! 
Visose Mieste 

Dalyse.
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 Sonth Troy Street 
r Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; še&tad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

1646 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKA
Phones YARDS 1188NULIŪDIMO VALANDOJE

LACHAWICZ IR SŪNUS ’
ST t3rd PLAUK Phone CANAL 251
S: 42 E. H»th ST.
. SdemOAtN AVĖ. Tel. PULLMANKreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSJOHN F. EUDEIKfS

Laidotuvių Direktorius
L BUKAUSKAS

10821 SO. MICtalGAN AY& Plono PULLMAN 666LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODRRNI8KOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So» Westem AveM Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA A^B.

Fe L RIDIKAS
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plrmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

)S«FR*VIN Wi'.LIAMS 
j Paints '
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faktoriaus P. Tumasonio išleistuvės NIEKO SAU BOTAGAS Nežino ar buvo vedę ar ne?
Petras Tumasonis, ilga- 

tetis “Draugo” redakcijos 
irys, birželio 25 dieną, pa
traukė iš redakcijos parei- 

Tą pačią dieną “Drau- 
administratorius Kun.

Cinikas, M. I. C., suruošė 
faktoriui Tumasoniui iš- 

sistuves-vakarienę.

Išleistuvėse dalyvavo
)raugo” redakcijos, admi- 
3tracijos nariai ir p. Tu-

>nio artimieji draugai, 
išleistuves atsilankė ir p. 

‘ Daužvardis, Lietuvos kon-
Chicagai.

SKalbas pasakė p. P. Dauž- 
’.rdis, Lietuvos konsulas,

P. Cinikas, M. I. C., 
•raugo” administratorius,

Dr. J. Vaškas, p. L. 
tis, ‘ ‘Draugo” vyriau- 
redaktorius, ir p. J. Ku

likauskas. Visi jie iškėlė p. 
Tumasonio nuopelnus ir dar
bus spaudoje.

Marijonų provincialo Kun. 
Dr. K. Rėklaičio vardu Kun. 
J. Vaškas padėkojo p. Tu* 
masoniui už didelius nuveik
tus darbus spaudos srityje.

Visi prašė, jog p. P. Tu
masonis, nors jis ir išvyks
ta gyventi farmoje, nepa
mirštų “Draugo” ir jame 
bendradarbiautų. *

Ponas P. Tumasonis savo 
kalboje pareiškė, jog jis 
“Draugo” nepamirš ir uoliai 
rašys įvairias žinias, ypač 
žiemos laiku.
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Chicago, III. — Pereitą 
penktadienį Market park 
maudynėje paskendo 9 me
tų amžiaus vaikas.
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Prekes, Kurias yra Sunku Gauti, 
Čionai Rasit!

IŠPARDAVIMAS
Rakandu, Rankiniu Laikrodėlių, Deimanto žiedų. Elektriniu Dul
kių, Valytuvų. Snringsų. Mairaslų, Sofų, Gasiniu ir Anglinių Pečių, 
Kombinaci iu Pečfai su Gaza ir su Anglimis. Gerų Parlor Setų, 
Karpe tu. Daining Room Setu. Lietuvišku Rekordų, Kaldrų, Blan- 
ketų, Kliionkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 Tūbų Philco Radijas gražiame kabinete, naujos radijos. ku

rioms nereikia nei dratu priiungti ............................ $69.56
R Tubų Philco Chair Side Radio, 1943 metų modelis .... $89.50 
Radiios su fonografu, kurios automatiškai pačios nermaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kuriu nereikia mainvti. 
už ................................ ...................................... $149.50 iki $450.00

Zenith 12 tubų, 1943 Radi.ia su F. M., už ........................ $149.50
• 17 tubų Meisner Radija už ................................................. $129.50
16 tubų Radija gražiame kabinete už . .............................. $185.50
Zenith 9 tūbų Consoies, .......................................................... $72.50

• Crosley. 10 'tubu F. M. Console ......................................... $149.50
■Philco 11 tubų Console, Remote Control ............................ $89.56
Gvarantuotos oerdirbtos radijos Consolese po ................... $24.50
Rankiniai Laikrodėliai no •........... .............................................. $9.95
Militariški. rankiniai laikrodėliai, vvriški ir moteriški po $14.95
Waterproof Rankiniai Laikrodėliai po .... ....................... $29.50
Bulovą ir Klein Laikrodėliai po ............................ $24.95 ir auk.
Auksinės Rašomos Plunksnos no ............................................. $2.10

Didelis nesirinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro 
kroliu, Sidabrinių šaukštu ir Peilių, Rogers.

8 milimetrų Eastman Movie Camera ....................... .. $49.50
,16 milimetrų Eastman Movie Camera su skūriniu keisu $99 50 
16 milimetrų Eastman Movie Projector $112.00

milimetru Eastman Movie Projector ............................ $55.00
Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami antHĮkvnn.
linis šaldvtuvas “Coolerator” atrodo gražiai, padarytas, už

laiko ledą ilgai, maistas negenda. Galima vėliau padaryti 
elektriniu ..................... ........................................................... $69.50

TRTGYKTTE 2TEMTNT PEČIU DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
Coles Hot Blast Pečius už ................................................. $19.50
Percelain Moore’s Circulating Heaters $59.50, $99.50, $119.50 
;Gas Range Victor už .............................................................. $59.50

mralow Gaų ir Coal Pečiai po ......................................... $119.50
iglnal 4 su gazu, 4 su anglims Skylės už ................... $159.50
»re’s su gazu ir anglimis po ............................ $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:
U coli snringsai no ......................................... $8.95 ir $11.95

iri Vatiniai Matrosai no ................................ $10.00 ir po $19.50
įtvs geriausi springsai ir vatiniai matrosai po ........... $39 50*
alkams Lovelės no $15.00. Vaikų lovelėms matrosai po $3 75 
Budriko milžiniškas stakas rakandų, užpirktu tuokart, kada 

dirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant
ki 40 nuoš. Jums apsimokės ir iš toliau atvažiuoti 
75 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materijolo,

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50. $124.50 ir no $195.00. 
Už sena Parlor Setą duodame nuolaida. Taipgi jūsų parlor 

eta no^’rbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
o $12.95
50 S-šmotu Bedroom Setų po .................... $80.56 ir po $145.00
•5 7-šmotai Dining Room Setai po .................................... $99.50
25 5-šmotai Dinettes po ................................ $39.50 ir $69.50
"idelės Sofos, Studio Couches po .................................... $42.50

(12 Linoleum po .................................................. $3.95 ir po $5.95
jardu platumo Linolejos po ......................................... 89c jardui
prastos linolejos po ..................................................... 32c jardui
12 Marvell Carpets po ................. ...................................... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
ant 3 lotų, 3 aukštai, viskas po vienu stogu,

Baltas nuosavas namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE, 
3409 S. Halsted St.

Radio Programai leidžiami Budriko:
WCFL 1000 k. Sekmadienio vakarais 9 valandą. 
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio vakarais 7 valandą.

“'Draugas" Acme photo

Rep. Leslie C. Arends, respublikonas iš Melvin, Hl„ 
naujos mažumos vadas žemesniuose rūmuose, su botagu, 
kurį jam draugai padovanojo, kad pagelbėtų sutvarkyti 
partijos rangas (ranks).

Kovos vaizdas Attu saloje
NARSUS SERŽANTAS, KURIS SUDOROJO JAPONUS. 
PULKININKAS JĮ PABUČIAVO.

jis ieškojo daugiaū amunici
jos, bet jos nebuvo. Tada 
jis pagriebė savo durtuvą ir

Attu saloje vyko smar
kios kovos amerikiečių su 
japonais. Amerikiečiai kovą 
laimėjo, salą atsiėmė.

Čia norime papasakoti 
vaizdelį iš Attu kovų. r

Vienas vyras negavo tik
ro kariško lavinimo manev
ruose, nes jis sirgdavo nuo 
ąžuolo gilių prisilietimo. To-I
dėl jis buvo paskirtas kom
panijos klerku. Bet jam te
ko dalyvauti pėstininkų ko
voje ir jis parodė kovoje ne
paprastą sugebėjimą ir drą
są. Jo vardas — Sgt. George 
Mirich, 28 metų amžiaus, 
Klamath Falls, Ore.

Jis nušovė šešis japonus, 
o šeptintą užmušė su šau
tuvu. Jis paėmė vieną mūšio 
vietą vien savo rankomis.

Kovos vieta buvo viršūnė, 
pusė kelio į užpakalinį šoną 
Fish Hook kauburių. Kalno

paaiškėjo, jog durtuvas bu
vo sulaužytas japonų kul
kos. Tada jis su šautuvu 
drožė japonui ir jį užmušė. 
Tai buvo septintas jo už
muštas japonas.

PAMOJO RANKOMIS

Kada Mirich pabaidė reika
lą su japonais, tada jis at
sistojo ant kalno krašto ir 
pamojo savo draugams ran-» 
komis. Jis kvietė juos at
vykti. Draugai atėjo. Mirich 
šiek tiek pasilsėjo ant ak
mens ir paskui padėjo savo 
draugams baigti valyti ko
vos vietą. Likusioje veiklo
je dar dvi japonų kulkos pa
teko Mirich’ui į tą pačią 
ranką.

Kada viskas buvo baigta

Viena pora moterystės 
gyvenimą išgyveno 13 me
tų. Pereitą antradienį jie at
ėjo į teismą pasibėdavoti 
savo nesusipratimais. Mote
ris turi 52 metų, o vyras 59 
metus amžiaus. Dabar eina 
ginčas dėl pinigų ir turto.

Moteris prieš keletą sa
vaičių užvedė divorso bylą. 
Byla staiga buvo nutrauk
ta, kai teisėjas sužinojo, kad 
toji pora buvo išėmusi tik 
vedyboms leidimą. Todėl ki
lo klausimas dėl jų vedybų 
ryšio.

PRAŠO GRĄŽINTI NAMĄ

Dabar moteris prašo, kad 
vyras grąžintų jai dviejų 
flatų namą, kuriame jis gy
vena. O vyras prašo, kad 
moteris jam grąžintų $23,- 
024.99, kuriuos jis davė lai
ke 13 metų naminiuose rei
kaluose.

Teisėjas paklausė: “Ko
kia čia pinigų suma, ar tai 
dėl apsirėdimo ir rūbų ne
šiojimo.”

O moters advokatas pasa
kė: “Kodėl tu neskaitai mo
terystės džiaugsmo, kurį tu
rėjai per 13 metų, ar už tai 
neturi atsilyginti? O šalia 
to, reikia nepamiršti, kad ji 
dirbo per 13 metų namų dar
bus.

VYRAS NUSISKUNDĖ

Vyras teisme nusiskundė, 
jog jo buvusi žmona jį ap
gavo, kad ji išėmė tik vedy
bų leidimą ir nepaaiškino, 
kad tai dar nėra vedybos.

Tų dviejų asmenų byla 
bus nagrinėjama birželio 30 
dieną.

Tiedu asmenys gyvena 
Chicagoje.

Katalikams reikia
daugiau veiklumo

Chicago, III. — Vyskupas 
Sheil, rašydamas “Novena 
Notės” laidoje, birželio 28 
d., ragina katalikus mesti 
apsileidimą ir uoliai daly
vauti šių dienų pasaulėžiū
rų (įsitikinimų) kovoje. 
Anot jo, neužtenka vien 
šaukti, jog reikalinga šian
dieniniame gyvenime labda
ra ir artimo meilė. Dabar 
revoliucinis amžius. Krikš
čionybė buvo didžiausia pa
saulinė revoliucija. Tat rei
kia smarkiai veikti ir kovo
ti, kad išsaugojus tuos žmo
niškumo idealus, kurie už
tikrins pasauliui geresnę ir 
šviesesnę ateitį.

“Šiandien susidūrėm su 
tikrove, prieš kurią visos 
musų svajonės bejėgės”, — 
toliau vysk. Sheil pabrėžė. 
“Todėl turime pasirinkti 
veiklų gyvenimą”.

mu

, su japonais Sgt. Mirich ir 
pašlaitės apdengtos sniegu,jo kompanįjonai (draugai) 

nužengė žemyn ir sutiko Lt.ir buvo labai slidu lipti, taip 
kaip per taukus. Mirich’s 
kompanija užpuolė japonus 
iš šono, paskui tiesiai.

Japonų kulka užmušė jo 
draugą, pirm negu pradėjo 
kovą. Kita kulka palietė Mi
rich’ui į kairę ranką, prieš 
pradedant kovą.

SERŽANTAS ŽENGIA 
VIENAS

Kompanija žengė du kar
tus. Skynęs sau kelią į prie
šo poziciją rankomis ir ko
jomis, kitaip sakant roplo- 
jo. Granatos pasipylė ir pri
vertė pirmą kartą leistis at
gal iš aukštumos. Jie atsi
gulė ant nugaros ir nušliau
žė. Paskui vėl žengė į kovą 
ir vėl granatos privertė grįž
ti... bet ne Sgt. Mirich. Jis 
prisiglaudė kelis momentus 
prie kalno pašlaitės. Ir pas
kui vienas užžengė į aukštu
mą. Vienas ėjo nuo vienos 
prie kitos foxhole ir nušovė 
ten esančius japonus. Jis 
praėjo tris foxhole ir nušo
vė šešis japonus. Paskui nu
ėjo prie kitos foxhole (sky
lės) ir jis ką tai ieškojo.

Paskui buvo sužinota, kad

Col. John (Mickey) Finn, jų 
komandos oficerį.

Pulkininkas priėjo prie 
seržanto, apkabino jį ranko
mis ir pabučiavo.
Paskui pulkininkas paklau
sė:

‘George, ką tu nori už tai, 
esi atlikęs?”

*Well, pone, aš perilgai 
vaikščiojau corporalu”, — 
atsakė George Mirich.

“Jūs dabar esate seržan
tas”, — pasakė pulkininkas.

Šešias dienas
Chicago area likerių pa

kavimo krautuvės bus per 
savaitę atidaros šešias die
nas. Vidurmiestyje likerių 
pakavimo krautuvės bus už
darytos sekmadienį, o mies
to pakraščiuose pirmadienį.

“Skubėk į pagalbos stotį 
ir tegu apraišioja sužeistą 
ranką”, — pareiškė pulki
ninkas.

Reikia nepamiršti, jog 
George Mirich buvo kompa
nijos derki*, jis užlipo į ko
vos lauką corporalu, o iš ko
vos lauko grįžęs tapo ser
žantu. Šalia to, reikia pasa
kyti, jog jie yra geras žaidė
jas kėglių. Jis vienas sumu
šė 300 geimų, kada buvo ga
zolino stoties vedėjas, Kla
math Falls.

Vaikas eksplodavo 
tanką

Chicago, IU. — Pereitą 
penktadienį eksplodavo po
žeminis tankas Albany ir 
Belmont avė. Eksplozija ap
degino šešių metų mergaitės 
veidą ir keletas vaikų buvo 
įstatyta į pavojų.

Tankas buvo dalis gazoli
no stoties, kuri buvo prieš 
metus apleista. Visas gazo
linas buvo išimtas, bet buvo 
palikusių gazo dujų.

Kada šešių metų mergaitė 
ir kiti vaikai žaidė, vyresnio 
amžiaus vaikas atidarė tan
ko paipos viršų ir įmetė į 
paipą degantį degtuką. Įvy
ko sprogimas, kuris išmušė 
aštuonių pėdų pločio ir dvie
jų pėdų gilumo skylę. Kai- 
minystėj nuo tanko eksplo
zijos tuzinas langų išbirėjo.

Galėjo gyventi
Chicago, III. — Pereitą 

penktadienį rastas pasikoręs 
basemente 70 metų amžiaus 
vyras. Jis pirmiau buvo par
davėjas.

Ilgai gyveno
Sterling, IU. — Whiteside 

kauntėje, pereitą ketvirta
dienį, mirė 100 metų am
žiaus moteris.

Birželio mėnesio mėlynos 
stampos K, L ir M dar pasi
lieka galiojančiomis laike 
pirmųjų septynių dienų lie
pos mėnesį.
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PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
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TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 ' Jo*. M. Mozeris, Soc'y. 8288 SO. HALSTED ST.

X Br. Rusteika, bostonie- 
tis lietuvis, Hinsdale kunigų 
seminarijos studentas, ap
lankęs Chicagoje savo dėdę 
ir draugą J. Zaikį, išvyko a- 
tostogų į Bostoną. Rudenį 
jis vyksta į Indiana, kunigų 
seminarijon.

X Ona Stulginskaitė iš 
Waterbury, Conn., tenykš-. 
tės Vyčių kuopos veikėja, 
šiomis dienomis vieši Chica
go j. Manoma, kad pasiliks 
iki Vyčių Dienos, liepos 5, 
Vytauto parke. Ji paliko 
pikniko garbės narė įsigy
dami ištisą knygutę dova
noms. Vyčių Dienoj tikimės 
ir -daugiau svečių-viešnių iš 
arti, toliau ir net toli.

X Kazys Gervilis, kurį 
kaip jau buvo rašyta “Drau
ge”, ištiko paralyžius (kai
rę kūno pusę) tebguli Cook 
County ligoninėj (Ward 45). 
Draugai ir pažįstamieji pra
šomi ligonį aplankyti. Se
niau yra buvęs Vyčių veikė
jas, net vienais metais cen
tro sekretorius.

X Jack Juozaitis, teisėjo 
J. Zūrio bailifas, pavyzdin
gai vadovauja jo paties at
gaivintai L. Vyčių 112 kuo
pai. Nariai priimami ritua
lo nurodymais, kas kiekvie
nam naujam nariui daro į- 
spūdžio. Be to, Juozaičio ir 
J. Vilkišiaus pasidarbavimu. 
L. V. Chicago apskr. dienai, 
kuri bus liepos 5, Vytauto 
parke, gauta daug naudos.

X Petras Kondrotas, 6918 
So. Maplevvood Avė., be abe
jo, bus draugų pasveikintas 
vardinių proga. Ir So. Chi
cago “Draugo” rap. reiškia 
savo nuoširdžius vardinių 
sveikinimus. Linkime svei
katos ir ilgiausių metų.-Kon 
drotai yra nuolatiniai dienr, 
“Dnaugo” skaitytojai. Au
gina sūnų Stanislovą.

X Viktorijai Tūbelienei, 
50151/2 Kenmore Avė., Au
gustina ligoninėj 411 Dick- 
ens St., šį rytą padaryta o- 
peracija. Ligonė yra mūsI
dienraščio bendradarbė — 
DKK narys ir dalyvauja vi
suomeniniam veikime. Prieš 
išvykdama į ligoninę įsira
šė į Liet. Vyčių Dienos gar
bės nares tik apgailestavo, 
kad pati negalėsianti daly
vauti tradicinėj Vyčių die
noj. Beje, ligoninėj ji turės 
privatų kambarį, dėl to ap
lankyti ją bus galima bile 
kada.

• X P. Fabijonaitis, buvęs 
vestsaidietis, žymus Labd. 
Są-gos veikėjas, tūlą laiką 
gyvenęs pietų Kalifornijoj, 
dabar išvyko į šiaurinę Ka
liforniją -J- San Francisoo. 
Pakely aplankė taip pat vest- 
saidiečius Petraičius (adv. 
.J. Petraitis San Diego turi 
valdžios darbą). San Fran- 
cisco, sako, naktys šaltos, 
esti dažnus vėjai, o dieno
mis nuo jūrų užeina, mig

lios, kurios saulę aptemdo. 
Gyventi bet gi. sako, gera.
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PIRKITE KARO BONUS!
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