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Nuskandinama trisdešimt 
iubmariniį j mėnesi, Churchill

Anglijos pastangos bus nukreiptos 
prieš japonus po laimėjimo

LONDONAS, birž. 30. — 
[inistras pirm. Churchill 
.andien pranešė apie skau- 
ų smūgį submarinų kare, 
ien gegužės mėnesyje, 
not Churchill, virš 30 na- 
ų submarinų nuskandinta.
Savo ]

yginį Vokietijos, Itali- 
os ir Japonijos pasidavimą. 
?aipgi jis pažadėjo, kad vi
los Anglijos jėgos bus nu
kreiptos prieš japonus kai 
šis bus palaužta.
Taip pat jis sakė, kad vi- 

ą Vokietiją apmėtys bom- 
•omis. Nurodė, kad Italijos 
gi nepraleis nepaliestos.
Jis prašė tolimesnio An- 

lijos ir Amerikos bendra-

v—

darbiavimo išgelbėti pasau
lį nuo “skausmų ir sumiši- 
mo.

Graikijoje vyksta 
kalboje reikalavo plačios riaušės

- I LONDONAS, birž. 30.
Pranešama, kad Atėnuose ir 
kituose Graikijos miestuose 
prasidėjo dideli gyventojų 
sukilimai, šios šalies gyven 
tojai neapkenčia nacių val
džios. Jie deda viltis, kad 
sąjungininkai greitai puls 
Europą ir grąžins laisvę vi
soms nacių pavergtoms tau
toms.

DAUG KEPA DUONOS

Tex.
"Draugas” Acme phote

vagonas, prikrauti su kviečiais, nukrito nuo geležinkelio, netoli Fort Worth,41
Tik dalis kviečių buvo išgelbėta.
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Amerikiečiai išlaipinti penkias 
mylias nuo Munda bazės

Munda aerodromas, matomai, bus 
naudojamas ateities ofensyvai

WASHINGTON, birž. 30. 
— Laivyno departamentas 
praneša, kad Jungtinių Vai-

v

' stybių karo jėgos pradėjo 
naują ofensyvą prieš japo-

■n

Streiku eiga
II 
keršijo sukilėliams už riau
šes. Daug areštavo, sukišo į 
kalėjimus arba sušaudė.

Iš patikimų šaltinių nuro
doma, kad tai buvo pasek
mės Amerikos lakūnų puo
limo, kuriame lapeliais api
pylė miestą. Lapeliuose bu
vo parašytas prez. Roose- 
velto paraginimas smarkiau

Ašis, sakoma, aštriai at-

eitelis tvarko 
ivazijos apsauga
LONDONAS, birž. 30. — 
andie pranešama, jog vy- 

iausias Vokietijos kariuo- 
įenės vadas feldmaršalas 
Zilhelm Keitei sudaręs va- 
arų Vokietijoj antiinvazi- ___
“ štabą, kai tuo tarpu teld k” 7>ieš'7kupamūs' 
ia r salas Erwin Romme^a- 
ovauja ekspediciniai apsau .. , . -.
ai Ronos slėnyje pietinėj Norvegai mmejo 
fancūzijoj.

PITTSBURGH. — Nepai
sant visų imi jų vadų pasta n 
gų angliakasiai visgi negrį
žta darban. Iš 130,000 strei
kuojančių mainierių apie 
50.000 dirba kietos anglies 
kasyklose.

TRENTON, N. J.—Plieno 
išdirbėjai John A. Roeb- 
ling's Sons dirbtuvėje šian
dien nutraukė darbą dėl 
‘‘bendro nepasitenkinimo.”

Edenas ragina 
Mussolini priimt 
besylyginę taikę

KARO EIGA

30. —

■ a t

Pranešimai pažymi, jog nepriklausomybe 
eitelio pasitraukimas iš; 
usijos fronto aiškiai rodo 
skiečius atsisakius naujos 
ensyvo3 rytų fronte.

J.—1,000 
darbinin- 
šiandien. 
su aukš-

LONDONAS, birž.
Užsienio sekretorius Antho- 
ny Eden šiandie kreipės į 
Mussolini, kad jis priimtų 
“besąlyginį pasidavimą, ku
ris jam siūlomas.” Anglija 
nekelianti ir nemananti kel
ti Romos bombardavimo 
klausimo.

30

at-

nūs. Kariuomenės daliniai 
išlaipinti Rendova saloje 
apie penkias mylias nuo ja
ponų oro bazės Munda.

Jei Munda bazę pasiseks 
užimti bus puikioje pozici
joje pradėti smarkią ofen- 
syvą.

Nuo karo pradžios šioji 
sala jau 150 kartų buvo ap
mėtyta bombomis, šie ame
rikiečių puolimai trukdė ja
ponams vartoti tą bazę.

Karo žinovai jau nuo ank
styvo pavasario dėjo pas
tangas dėl šio žygio.

NEW YORKAS, birž. 30. 
—Berlyno radio šiandie pa
skelbė pranešimą iš Tokijo, 
kuriuo tvirtinama, kad są
jungininkų aviacija daran
ti plačius pasiruošimus, 
anot japonų, matomai, nau
jai ofensyvai į šiaurę nuo 
Australijos.

Japonai tvirtina, jog pir
miausia, liepos ir rugpjūčio 
mėnesiai yra geriausi avia
cijos ofensyvai, o antra, 
girdi, “sąjungininkai ren
gias trečiai ofensyvai,” nes 
jiems nepavykę “pralaužti 
japonų įsitvirtinimus iš In
dijos į Burmą.”

Pasak Tokijo, užėmę Attu 
sąjungininkai ne b e m a n ą. 
kad Aleutų salos būtų ver
tinga bazė tolimesnei ofen
syvai. (

AUSTRALIJA, birž. 30.— 
Pranešama, kad sąjunginin
kai nepaisant blogo oro ap
mėtė bombomis tris japonų 
pozicijas Naujojoj Gvinėjoj. 
Sukelti dideli nuostoliai.

Naujas Jugoslavu 
ministru kabinetas

0
1

SOLOMONS. — Amerikie 
čių karo daliniai išlaipinti 
Rendova saloje, apie 5 my
lios nuo japonų bazės Mun- 
da.

LONDONAS. — Anglijos 
ministras Churchill prane
šė, kad vien gegužės mėne
syje nuskandinta virš 
priešo submarinų.

KINIJA. — Kiniečiai
siėmė svarbų Yangtze upės 
uostą Owchikow. Kovos dar 
tebesitęsia.

VIDURŽEMIO JŪRA. — 
Sąjungininkai smarkiai su
bombardavo Reggio di Ca- 
labria ir Messina. Šie mies
tai yra svarbūs Italijos uos
tai.

EUROPA.—^Flying Fort
resses (skraidančios tvirto- 

' vės) apdaužė nacių bazę Le

LONDONAS, birž. 28. — 
Jugoslavijoj krizės metu iš
rinktas naujas ministerių 
kabinetas. Tačiau kroatai 
liekasi nepatenkinti. Abejo
jama, ar naujas kabinetas 
ilgai ištvers, nes jau ir pas
kutinėmis žiniomis kai ku
rie kabineto nariai atsisakė 
savo vietų.

Kalbėdamas žemesn i u o- 
siuose Anglijos parlamento 
rūmuose Edenas pareiškė, 
jog jis manąs, kad “žmoni
jai būtų naudinga, jei Mus
solini suprastų, kad jo kra 
tui yra geriausia priimti be
sąlyginę taiką.”

bombardavo italu 
strategines bazes

28. -

Mans, Prancūzijoje.

Nauji kiny laimėjimai

Lei
Pakels mokesčius

28. —

žiauriai nukentėti.

Mt.
para-

To- 
kad

RUSIJA. — Sovietų bom
ba nėšiai bombomis apmėto 
Orei miestą. Mieste sukelta 
15 gaisrų.

birž. 30.— 
agentūra 

jog kinų 
laimėjimų

LONDONAS, birž. 30. —
Anglija pradeda naikinti 
įvairiausias nuo invazijos 
apsisaugoti priemones, ku- 8tolių, numušė kelis vokie-

Knox pareiškė, jog karas 
bus veltui kovotas, jei ne
bus sudaryta pasaulinės 
ekonomijos ir ekonominio 
užtikrinimo.

n81oijų numušė Kelis voKie- 
rios buvo skubiai sudarytos čių lėktuvus. Visi bombane- 

PIRKITE KARO BONUS! 1940 metais. šiai sugrįžo į savo bazę.

LONDONAS, birž.
Gauta žinia, kad šiomis die
nomis pasipriešinimas nacių 
valdžiai okupuotuose kraš-

Defective rage

aky apylinkėse 
ventojai nerimsta 
STOKHOLMAS, birž.

LONDONAS, birž.
Norvegų valdžia ištrėmime 
praneša gavusi žinių, kad 
nepaisant nacių grąsinimo, 
Norvegijos žmonės minėjo 
savo Nepriklausomybės die
ną.

,1 I
30. Gegužės 17 d. norvegai 

Į paskutiniosiomis dieno- ketvirtą kartą vergijoje mi- 
S smarkiai subombarduo- nėjo savo Nepriklausomy 

Naciai įspėjo 
apie demonstracijas. Vis 
vien įvyko didelios demons
tracijos.

I

Bochum - Gelsenkirchen bės sukaktį. 
Btriktą pasiųsta specialūs 
iriai stormtruperių, kad 
umalšintų rimtą neramu- 
1 gyventojų tarpe.” 
’askelbta didelis skaičius 
rties bausmių, nes vietos 
ventojai po bombanešių 
■kų pradėjo smarkiai pie
tauti. Nacių kariai patro- 
oja atakų paliestas vie- 
j ir strateginėse vietose 
tatyta didieji kulkosvai- 
ai.

eikai plečias
WASHINGTON, birž. 30. 

IBureau of Labor Statis- 
cs praneša, kad gegužės 
ėnesyje būta 395 streikų, 
alandžio mėnesyje irgi 
ek pat. Tačiau gegužės mė
*yje daugiau žmonių da- dėl, galimas daiktas, 
zavo tuose streikuose. ' padidins taksus.

. HARRISON, N. 
Crucible Steel Co. 
kų sustojo dirbę 
Sako, ieško darbų
tesniais atlyginimais.

BAYONNE, N. J.—Dar
bininkai Dodge-Alcott Co., 
aliejaus ir vaistų išdirbėjai 

i šiandien nutraukė darbą. 
Jie nori, kad jiems primo
kėtų bonus.

BAYONNE, N. J.—Strei
kas sęsiasi Best Foods Ine. 
dirbtuvėse.

KV. posėdis Chicaęoj
CHICAGA, birž. 30 d. — 

Šiandie pas Jo Prakilnybę 
Kun.’ Prelatą Krušą įvyko 
Kunigų Vienybės Chicagos 
provincijos posėdis, kuriame 
plačiai pranešė apie Kunigų 
Vienybės centro veikimą 
garbingas svečias iš Rytų, 
Kun. Dr. J. Končius, 
Carmel, Pa. lietuvių 
pi jos klebonas.

NEWARK, N. J., birž. 30.
—Treasury General Coun- 
sel Randolph E. Paul šian
dien pranašavo, kad padi
dins asmeninių uždarbių 
mokesčius (income tax).
1944 metų pradžioje Savo gg|g^Į prieŠindS

Karas gali nusitęs! 
4 melus, Knox

CORONADO, Calif. birž.
30.—Pereitą naktį laivyno 
sekr. Knox pareiškė, jog 
prieš Jungtines Valstybes 
ir jų sąjungininkus yra il
gas ir sunkus karas, kuris 
gali nusitęsti per tris ar ke
turis metus, kol ašis bus 
sunaikinta.

-

Kalbėdamas apie pasiek
tus laimėjimus sekr. Knox 
pažymėjo, jog jis raginąs, 
kad mes rengtumėmės ka
rui, kuris gali tęstis dar 
tris ar keturis metus.

Naciai keršija
LONDONAS, birž. 28. — 

Iš patikiamų šaltinių prane
šama. jog naciai savo kerš
tą išliejo ant žydų. Tokiu 
būdu, esą, jie atsilygins už 
dviejų didžių tvenkinių nu- 
sprogdinimą. Tvenkinius su
sprogdino britų lakūnai. Da 
bar žydai nekaltai nuken
tės.

pranašyste jis pagrindiniai 
rimtais nurodymais. Pasak 
jo valdžia skolinasi pinigų 
iš bankų. Be to, dabartinių 
mokesčių pajamos toli gra
žu nepadengii karo išlaidas, tuose vis didėja. Belgai vyk 
Tat, reikia kaip nors šukei- do sabotažą, už ką jie turi 
ti reikalingus pinigus.

Atakavo Prancūziją
LONDONAS, birž. 30. — 

Amerikos Flying Fortresses 
smarkiai apdaužė svarbią 
nacių bazę Le Mons, Pran- 

i cūzijoje. Sukėlė nemažą nuo

SĄJUNG. VADOVYBE š. 
Afrikoj, birž. 30. — Didieji 
britų tombanešiai sudavė 
naujus smarkius smūgius 
italams. Subombardavo Reg 
gio Di Calabria, vieną iš 
svarbiausių italų pozicijų. 
Puolime padaryti nuosto
liai apsunkins susisiekimą 
tarp Sicilijos ir Italijos.

CHUNGKING,
— Kinijos žinių 
šiandie paskelbė, 
kariuomenė po
Yangtze upės slėnyje, atsi
ėmė iš japonų vieną upės 
uostų.

Tuo pačiu laisu karo bu- 
letenis paskelbė, jog kinų 
kariuomenė susirėmė su ja
ponais šiaurrytinėj Kiangsu 
provincijos dalyje, kur yra 
Shanghajus ir nukovė ar 
sužeidė virš 1,000 japonų.

Nacių pašto 
sistema irsta

LONDONAS, birž. 28. — 
Gautos žinios, kad vokiečių 
pašto sistema pradėjo irti. 
Irimas taip išsiplėtė, kad 
valgio siuntimai retai pa
siekia savo tikslą.

Vokiečių kareiviai Norve
gijoj jau nebevartoja paštą, 
bet vežasi siuntinius su sa 
vimi.

Prašo palengvint 
nėsos suvaržymus

MASKVA, birž. 30.—Ru
sų lakūnai smarkiai apdau
žė nacių laikomus gelžke- 
lius ir bazes Orei apylinkė
je. Daug pridaryta žalos. 
Paliko visą apylinkę lieps
nose.

Chicagos krautuvininkai 
pasiuntė kongresui prašymą 
palengvinti mėsos pardavi
nėjimo suvaržymus.

Jie prašo, kad visiems bū
tų lygiai pirkti ir parduoti 
mėsa žmonėms. Taip pat, 
kad tarp žmonių būtų ly
giau padalinta mėsa.

Apart to jie nori, kad bū
tų palengvintos kaikurios 
pardavinėjimo sąlygos.

Split by PDF Splitter
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IS DETR01T LIETUVIU VEIKIMO
Baigė universitetą

ALFONSAS C. MIKAIS

1 
k
I

joj. A. Balkienė yra sena 
narė Moterų Sąjungos 54 
kuopos.

Ilgiausių metų.
Ona Aksomaitienė

Išleistais seserims 
Pranciškietems

J. ir R. Mikniai savo puoš
nioj rezidencijoj iškėlė šau
nų baliuką sūnui Alfonsui, 
kuris su pasižymėjimu bai
gė University of Detroit 
Bachelor of Mechanical En- 
gineering laipsniu.

Alfonsas, kaip ir dauge- vjsų seselių

Birželio 25 d. šv. Antano 
parapijos mokykloj Alto- 
rinės draugijos surengtos 
išleistuvės seserims Pran
ciškietėms puikiai pavyko.

Seselių darbuotė Šv. An
tano parapijoj tikrai įver
tinama. Už tai ir susirinko 
skaitlingai draugijų ir or
ganizacijų atstovės, gerašir
dės moterys, 
prisidėjo 
gumoje 
biais.

Sesuo

Kariuomenė pagelbės ‘ 
ūkininkams r>jkenlė 
jusiems nuo potvynio

Omaha, Nebraska. — Vy-' nukentsję 
potvynių.

AUKŠČIAUSIA KAREIVIO ALGA

Acme photo

Pvt. Cyril G. Wolfe, 42 metų amžiaus, gimęs Dės Moines, į 
Iowa, kuris gauna per mėnesį algos $203.50. Iš to mokes
nio yra užlaikomi jo žmona, motina ir dešimt vaikų. Jis 
dirba instrumentų pataisymo stovykloje, Aberdeen, Md.

riausias 7-tcs kariuomenės 
tarnybos štabas praneša, 
kad daugiau kai 2,000 ka- 
reivių pagelbės ūkininkams 
sutvarkyti savo ūkius, kurie 
nukentėjo nuo potvynių ge
gužės mėnesį, išsiliejus iš 
savo krantų Misscuri upei.

Trys kareivių grupės bu- 
paskirtos toms parei

goms į sekanč.as vietas: 
Jefferson City, Westphalia

jos gausiai 
ir aukomis, dau- 

įvairiais rankdar- ZiniŲ-žinelės
M.

lis šios šalies jaunuolių, šio kojo 
mėnesio pabaigoj išvažiuo- Aukomis

Alfonsą vardu 
nuoširdžiai dė-

mėnesio pabaigoj išvažiuo
ja į Dėdės Šamo tarnybą. Youdzukinas, 
Navy Officer Training mo
kyklą.

Susirinkusieji pasveikinti 
jgraduantą tapdovanojo įvai
riomis dovanomis ir linkėjo 
geriausio j pasisekimo savo 
šalies ir savo tėvų šalies 
laisves gynimo darbe. Prie 
šios progos noriu priminti 
kad Alfonsas yra blaivus ir 
dievotas jaunuolis.

Dūdele
Į

Graduslian puota 
pas A. Balkus

Birželio 6 d. Leonard Bal
kus baigė Catholic Centrai 
High School su pasižymėji
mu: laimėjo aukso raktą
(gold key for excellence). 
Po spalvingų mokslo metų
baigimo iškilmių, grįžęs na- koja, 
mo nustebo radęs pilną na
mą svečių ir viešnių, suva
žiavusių iš arti ir toli, kad 
pasveikinus jį jo džiaugsmo 
dieną.

prisidėjo: M. 
Bacanauskas, 

Lozauskas, A. Busvvink. Mic 
kus, L. Tautvidienė, Petraus 
kienė, Pradevvitz, P. Gos- 
cievskienė. M. Shinkunas. V. 
Sakalauskas, Pecakonis, A. i 
Ambrosienė, G. Silaikienė, 
A. Saltienė, P. Yermakienė. 
H. Zvirdzen, A. Vogler. A. 
Jurgelaitienė, A. Owens, B. 
Bender. J. Ribak, M. Pan- 
gonienė, A. Jankauskienė. 
M. Zirinienė, M. VVenzberg. 
V. Colbert, Aleksis, A. Mar- 
kavich, Parimskienė, O. Ši
monienė. J. Sakalauskienė, 
J. Bender.

Ketvirtadienis, liepos 1.1943. 
/ 
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NEW YORKAS, birželio
praae-

ir Tuscumbia. šios vietos afciomč
yra prie Missouri ir Ossage alSlvniC
upių. Kariuomenė taip pat 
gelbsti ir kitose vietose ūki
ninkams, kurių ūkiai yra'

nuo pavasario į pietvakarius nuo 
hai buvo kinų atkovo

29. — Britų radija 
i ša, jog svarbus kinų
Hangchow, apie 100 čių

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje^

I 
J

— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
AKDKNGALLS iš atplunkančių spal

vų medžiagos ir tjikiama jums 
APKA1NAV1MĄ VIS.sKAI DYKAI!

‘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.: YARDS 4718

y

Ačiū klebonui kun. I. F. 
Boreišiui už prisidėjimą prie 
pramogos ir visoms daly
vėms.

Altoriaus draugija ir ren
gėjos visoms nuoširdžiai dė

Rengimo komisija:
A. Boris
N. Zvirgzdin
A. Ambrasienė

Šv. Antano parap. mokyk
lą šįmet baigė šie vaikai: 
Thomas Plunkett, Rose M. 
Bacckian, Robert Boris, Con 
stance Corruthers, Frank 
Janashoskas, Stanley Jas- 
kevičius, 
Bemard 
Curda.

Dėkui 
kietėms
gas vaikučių mokinime.

Julė H. Medinienė, da 
buotoja ir korespondentė iš
vyko atostogų pas sesutę į4 
Canada. Pasilsėjus, be abe
jonės, dar daugiau darbuo
sis lietuvių tarpe.

Theresa 
Simles,

Bender,
Thomas

I

Prancišseselėms
už dideles pastan-

Jonas Piragis, žinomas se 
nas biznierius Šv. Antane 
parapijoj, vardadienio pro
ga savo ūkin birž. 27 d. bu-- 
v o susikvietęs artimesnius 
draugus, kurie ne tik buvo 
pavaišinti, bet ta pačia pro- ( 
ga pasigerėjo tyru oru. Prie; 
Jono dar prisidėjo ir Petrai' 
Jackūnas. Mat, abu darbuv 
jasi biznyje — valgomųjų 
daiktų krautuvėje.

Tarpe svečių buvo jo te
ta C. Bonitskienė iš Green- 
field, Mass., ir sąjungietė A. 
Lipskienė - Kaminskienė iš 
Gary, Ind. Ji prieš keletą 
metų buvo pirm. Moterų Są- 
gos 54 kp., Detroite.

Graduantas, nors dar jau-, 
nas (16 metų), dirbo Insur- 
ance Co.
Jis yra 
pradžios 
so prie
čios choro. Tuomi jis teikia 
garbės ir pasididžiavimo vi
sai giminei ir draugams.

Tėvai yra geri katalikai 
veikėjai šv. Jurgio parapi-

Ir vasarą reikalingas

ofise liuosu laiku, 
baigęs Šv. Jurgio 
mokyklą. Priklau- 
Šv. Jurgio bažny

Šįmet šv. Jurgio parapi
jos pradžios mokyklą baigė 
Lorraine Kaslaitis, Lillian 
Steponavičius ir Delphine 
Steponavičius. Šios trys mer 
gaitės pardavinėjo ‘ Drau
gą” ir “Darbininką” atski
rais numeriais . East Side 
prie Šv. Jurgio bažnyčios.

Laikraštis kiekvienam rei 
kalingas ne tik žiemą, bet 
ir vasarą. Užsisakykite dnr. 
“Draugą” metams, kad jis 
kasdien eitų į namus.

i
DR. VAITUSH, OPT 

lietuvis

VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 
Antra.!, ir Ketvirtadieniais Nuo ,10 ryto iki 10 vak. 

šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos.

Dėl rasinių riaušių, ku
rias negrai sukėlė Detroite, 
nemažai ir lietuvių nuken-' 
tėjo. ‘ Kai kurių krautuvių .1° 32°,“
išdaužė langus. Keletą sun- J , - - » • j- , i'augcij aays auiaiso-kiai sazeide. Špokas mos be akinių. Kainos pigiau kaip
_________ ______________ ’

vak. Seredomis nuo pietų, o Ne
dėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso-

I
pirma

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos skyt?” priežas 
ties spalvų neregėjimu — (colot 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

— I’ARSILCODA —

BERLAND’S
MAI.KVOS IK SIENOMS 

POPIET.V 
KRAUTUVĖJE

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LLVIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠI’ARDUOTL
TŪBOS, CLARINHTAI, TROM

BONAI, SAKAPHONES. FLUTES 
su •cases" — $35.00, {37.50,
(45.00 ir 175.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
36.50. 38.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $S0 00 
$125.00 ir $150.CO. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMICE- 
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CED- 
LO — $1.50, $3.00, $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrt- 
mlnėtų Instrumentų, BASS ii 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $23.50. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE volėms- 
brass ir "reed” instrumentanu- 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine-, 
tams, Triūboms. Sataphones ii 
taipgi Smuikoma ir Guitarama

GOLDSTEIN’S M ( SIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chlcago

K------------------------------------------- -

]Sherwin Willkms 
i Paints, y

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
Ona Aksomaitienė

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU ’
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROG^ DABARTINĖMS ŽEMOMS .

NUOŠIMČIO EATOMS.

— teikia —

•1

PfuA LIBEftAL EARHINCS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestinzai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings anč Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greita išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVTŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— 46 Metai 8ekmlngo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIAT1ON
TEE. CALUMET 4113 Jos. M. Mozeris, Soc’y. 8236 SO. HALSTED ST.

Tom 
Can 
Be 
Su re
of 
Mėty

!■(
t

TARNA- 
TMAS! 
kuris — 

j Specializuoja
•• Tame!

j NebOklt mp«n- 
'člotl neranclalT 
pakinkliais. Gy
venkit Huo-t nuo 
patrūkimo bėdos

SPECIAL —
Iškirpkite ŠĮ skelbimą fr priduo- 

kite mums pirm 30 dieuų laiko ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — EI.EKTROS VEIKIMO 

IŠMANKŠTINI M.)
Jūsų Skilvio Muskulų Treatnient*.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Croator of CuMom Appilancoa for it yra.
36 S. STATĖ, RM. »IO, STA. 4166 
Dally 10 A.M. Tll 3; Mon.. Frt. Til • r M.

Natur'lay Til 1. Siinday 2 t« 4.

yr» «p«ciMla mralnlmo bandymu fr 
nabua kitom lalkratčluom. Taipgi, ils 
paalOlymaa nebua atkartotai

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCLATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS
Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
! LIETUVIS AKIŲ GYDYTA’ 
j 25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS !

Tik viena pora aklu viaam gy- 
▼enliRui. Saugokite Jm, įriedami 
Uegaamtnuotl jus modernlAklaunla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
Z5 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalki* 
vlM aklų Kempini*. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

OPTOM KIŠTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampan lt-to* 
reieforaat OAMAL 06ZZ. CMcsp 

OFISO VAJLAFnOH:
Kaediaa »:M a. m. ik! t:M p. m. 

TrečSad. tr Mtad. • *. m.
Utį T:— p. m.

V.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

DR. S. VVEINE, O.D.

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. M. VVEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAPTAT

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROipect 1930

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS

vai

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytai

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPublic 7868

vak

Ofiso teL VTRginia 0038 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer

TeL CANal 0257
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteman Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto uq 3 p.p.

ft iki D vai. vaksm.

CHIRURGAS

Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutartį
5—8:30 P. 1L

TeL YARds 3146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
V8landos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-19.

I

I
TeL YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicero 

Antradieniais, Ketvirtadieniai 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-5, 7-9 P. M 
3147 S. Halsted St., Chicagc 

Pirmadieniais. Trečiadieniai* 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poDiet. I

OR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ib 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 \»1. vak. 
Nedėliomi8 nuo 10 iki 12 vai. diena

Telefonas IIEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. W este rn Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

OfHo Tei...................VTKgtnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDAS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Salrmadv>ni*ū> msal m'MtariTn«.

Išmintis yra širdyje 
kuria turi supratimą.

to,

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę — 
lyra kilnus žmogui.

ir 
tas
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Sveikata - Brangus Turtas HELP YVANTED — MOTERYS

HELP VVANTED

♦ Rašo dr. Račkus. 42Q4 S. Arcner Avė., Chicago LION MFG. CORP. MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ČYGERĖS, DŽIGERĖS 
IR ERKĖS

t

Daugiau

Gamybos 

Kareivių 

REIKIA

AA1 — 100% SVARBIAI 
KARO DIRBTUVEI .. 

REIKIA TUOJAUS 
PATYRUSIO 

TOOL GRINDER
TAIPGI

PATYRUSIU - NEPATYRUSIŲ 
IR PUSIAU PATYRUSIŲ 

VYRŲ PRIE 
ABELNŲ MACHINE 

SHOP DARBŲ 
Stokit Į Kovą

Pridėkit savo gabumus dirbtuvėje 
atliekant 100<~^ karo darbus. Pui
ki proga išmokti modemiškus ma
chine shop darbus po ekspertiška 
priežiūra. Atsišaukit tuojaus.

2640 Belmont

Ežere ar upėje išsimau- 
džius, kartais ant odos iš
kyla bumbuliukai, kurie bai
siai niežti. Nuo to neretai 
žmogus sirguliuoja, jam tem 
peratūra pakyla, galvą skau 
da, muskulai sopa, jėgos ap
silpsta. Vieni pamano, jog 
“brudnas” vanduo pakenkė, 
o kiti išsigąsčioja manyda
mi, jog užsikrėtė kokia nors 
pikta liga. 0 te viso prie
žastimi yra tik džigerės.

“DRAUGO 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WASTKD 
ADVERTISING DEPARTMEMt

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolpb 9488-9489

uo HELP WANTED — VYRAI

Kiekvienam darbininkui 
yra reikalinga pasilsėti — 
paatostogauti.

Atostogų bei gegužinių 
metu dažnai žmogų apnyks
ta kraujo siurbėlės
dai, erkės, čigerės ir džige
rės.

Uodai. Kad uodai neata
kuotų, tai geriausia yra ap- 
sitepti rankas, kojas, kaklą 
ir ausis su “oil of citronel- 
la”.

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEYVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan 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.

KOMPANIJOS 
CAFETERIA

DĖL

FOOTE i

Ateikit Tuojau BROTHERS

Erkėsi. Ka'1 erkė (wood 
tiek) j odą įsiskverbia, tai 
nereikia jos traukti lauk, 
bet nudaigoti. Betraukiant | 
nutrauksi tik erkės pilvą, 
o likusioji erkė pasiliks gy
va ir dar giliau skverbsis į 
kūną. Geriausias būdas at
sikratyti erkės, tai uždegus 
'degtuką užpūsti ir su karš
ta degtuko galvute paliesti 
erkę. Nuo karščio erkė tuoj 
ištrauks savo čiulptuvus ir 
bus lengviau nuo jos atsikra
tyti. Sakoma, kad sviestas
taipgi užmuša erkę. i

čygerės. Pievose veisiasi to
kios raudonos bluselės taip 
vadinamos “čygerės” (chig- 
gers). Jas galima užmatyti 
tik per padidinamą stiklą, 
taip mažytės jos yra. Beei
nant per žolę, čygerės daž- j 
niausią prikimba prie kojų 
ir nurėplioja prie pakinkių, 
ar prie juosmes. . čia jos 
čiulpia žmogaus kraują. Nie
žėjimas baisus. Ir juo dau
giau žmogus kasosi, tuo la
biau niežti; ir tai tęsiasi per . 
savaitę, ar ilgiau. Prakasy
tos žaizedės kartais užsiro- | 
žyja, o nuo to yra dar blo
giau.

, Džigerėmis dažniausia už
sikrečiama prie plukdyklių 
ant 
bia 
bia 
nas
prinoksta. Paskui džigerė iš
lenda lauk iš po odos ir de
da prinokusius kiaušinėlius, 
iš kurių išsiperi naujos dži
gerės.

Ir nuo džigerių geriausia 
gintis su sieros milteliais ir 
su kampariniu spiritu.

I

i

smėlyno. Jos įsiskver- 
po žmogaus oda ir siur- 
kraują per kelias aie- 
tol kolei jų kiaušinėliai

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BE ACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

INDŲ PLOVIKŲ
BUS BOYS
PORTERIŲ

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas V. N. — He- 
mophilia yra įgimta ir ne
pagydoma liga. Tik vyrai tą 
ligą pa veide j a, o moterų he- 
mophilijakių nėra. Turin
tiems hemophilia, nors ir 
menkiausia operacija būtų, 
yra labai pavojinga.

ADVANCE ALUMINUM 
CASTINGS CORP.

2742 W. 36th PLACE
VYRŲ

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

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

(Division St. netoli Elston Avė.)

3200 North—2700 West

GEAR

&

Pastovūs trumpu valandų darbai
dėl:

MOTERŲ 17 IKI 35 “
Gera mokestis, puikios darbo 

sąlygos su valgiu.

KASIERKŲ 
ČEKERIŲ 

COUNTER MERGINŲ

DIRBTUVES DARBININKŲ
Vyrų reikia prie dirbtuvės darbų 
Defense dirbtuvėje gaminant malia
vą. Patyrimas nereikalinga. Aukš
čiausia alga mokama. 48 valandų 
savaitė, laikas ir pusė už viršlaikį. 
Proga įsidirbimo ir nuolatini darbai.

THE CLINTON CO.
1210 Elston Avė.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiltai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PORK BONERS
GERA MOKESTIS 

100 mylių nuo Chicagos.
Pastovūs darbai.

Pašaukit YARDS 0400 
ar atsišaukit į 

3817 S. HALSTED ST. i

MACHINE

CORP.

Jūs
BUSHELMAN AR PROSYTOJO — 
Patyrusio dėl retail krautuvės. Pas
tovus darbas, gera mokestis.
ED. T. EDYVARDS. 2547 W. 59tli St.

Galit Juos Sugrąžint

Daug Greičiau

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

WELDERIŲ — 15
100% Defense 
šiftais: dirbant 6 dienas į
48 valandas ir gausit
52 valandas. Naktinio šifto 
5 naktys į savaite. 45 Vž vai.

Reikia 
Dienos 
savaitę, 
kėt už 
darbai; 
darbo ir gausit mokėt už 52 valan
das.

dirbtuvėje.

mo-

Pastovūs darbai, be atleidimo.
E. M. WEYMER CO.
2820 W. Grand Avė.

P
Atsakymas M. č. — Aiš

ku, kad tamsta perdaug rū
kai, užtai esi nervuota.

Matykit Mr. Letto 
PARAGON 

DIE CASTING CO. 
5851 W. DICKENS AVĖ.

SHEET METAL DARBININKAI — 
SHEET METAL PAGELBININKAI. 
Puikios darbo sąlygos. 40 valandą 
j savaitę, laikas ir pusė už viršlaikį.

J. F. SCHULER COMPANY
2428 N. Ashland Avė.

A-l MACHINISTO
SVARBIAI PRAMONEI

Ali around maintenance vyro prie 
darbų senai įsteigtoje dirbtuvėje. 
Gera mokestis, laikas ir pusė užGera mokestis, laikas ir pusė 
viršlaikį.

Atsišaukite
THE ARIDOR CO.

3428 W. 48th PI.

HELP WANTED — MOTERYS

Pagelbstint Gaminti

Svarbias Karo Dalis
Reikalingas Mūs Kareiviam

ANT

Visų Kovos Laukų

i 
j

I
A

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

Swing Cook Ir
v

Štymo Stalo Vyras
Reikalingas nuolatiniam darbui; 
gera mokestis ir proga įsidirbimo 
dideliame vakarinės miesto dalies 
restarane.

WALTER P. POWERS
3950 W. Madison

PUIKI PROGA
DĖL

MERGINU IR MOTERŲ
Dirbant draugiškoj retail krautuvėj. 
Mes išmokinsim jumis idomų 
davimo darba ir pradėsim su 
alga. Atsišaukite tuojaus.

NEISNER BROS., INC. 
1343 Milwaukos Avė.

MOTERŲ
REIKIA

2742 W. 36th PLACE

par
geni

5 ar 
Pra- 
i sa-

Stokit Į
KOVĄ

GERA
PAMOKOS JUMS BESIMOKAN

TIEMS GERĄ AMATĄ PRIE 
NAUJŲ MAŠINŲ.

MOKESTIS IR PILNOS

Malonūs Poilsio Kambariai

Atsišaukit
Employment Ofisan

BUTLER
BROTHERS

426 Randolph St. _

MERGINŲ
MOTERŲ

Prie Naktiniu šiftų
4 pp. iki 12'30 ryto

6014c Į VAL. PRADŽIOJE 
66c PO 30 DIENU 

48 Valandų Savaitėje 
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VAL 

Atneškit Gimimo Liudijimų

JOHN F. IELKE CO.
2650 W. Polk St.

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Sieros milteliai (sulfur 
powder) užmuša Čygeres. ’ 
Kamparinis spiritas malši
na niežėjimą ir gydo pra
kasytas žaizdeles. Patyru- 
sieji visuomet apibarsto ko
jas su sieros milteliais, kad 
čygerės nesikabintų.
* Džigerės. Yra ir kita rū

šis bluselių, kurios vadina
si “džigerės” (jiggers. sand- 
flies) ir daug kuo skirias: 
nuo “čygerių ’ ’ (chiggers). 
Džigerės veisiasi smėlyne 
prie vandens, o čygerės vei
siasi tik žolėje. Džigerės y-1 
ra truputį stambesnės už į 
čygeres.

VINCENTAS ZENCIUS
Mirė birž. 29 d.. 1943. sulau
kės pusės amžiaus
Gimė Lietuvoie. Kilo 

no rėdybos. Raseinių 
. Galzaikų kaimo.

Amerikoje išgyveno 
Paliko dideliame 

3 anukus Juozapą 
moterį Dorothy ir 
Antaną Gečą ir jo 
rijoną ir Joną 
daug kitų giminių, draugi; ir 
pažystamų.

Lietuvoje paliko gimines ir 
pažistamus.

Kūnas pašarvotas 
Eude'kio koplyčioje, 
Herm itage Avė.

Laidotuvės įvyks 
liepos 2 d iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atly’ėtas J Gi
mimo Svenč. Pane'ės Marijos 
parap. bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazfnvero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dra"gvs ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvės

Nuliūdę Anūkai, Giminės ir 
Draugai.

Į Laidotuvių direktorius John 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

iš Kau- 
apskr..

40 m. 
nuliūdime 
Gečą, jo 

jų šeimą, 
moterį Ma- 

Kasčiuką, ir

John F. 
4605 So.

penktad..

I

I

DlBBTUVts

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisė m 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

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

VYRAI
STOKIT

Į SVARBIUS 
KARO DARBUS

DABAR

DAUG
Darbų Dabar

DĖL
DRAFT EXEMPT

VYRŲ

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

Puikiausios Darbo
Sąlygos

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Dabar dirbanti karo pramonėse 

nebus priimti

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
&

MACHINE 
CORP.

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS
KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Popiet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

MOLDERIŲ
(SYNTHETIC GUMUI)

PAKERIŲ 
DŽENITORIŲ 
MATERIAL 
HANDLERS 

100% KARO DIRBTUVĖ
BET BUS

TAIKOS LAIKŲ ATEIČIA
48 iki* 60 vai. į savaitę 

Laikas ir pusė virš 40 vai.
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

Iššluoti ir apvalyti ofisus 
daugiau valandų kas naklį. 
dėsit 6 vai. vakare. 6 dienos 
vaitę, pastovūs darbai, patyrimas 
nereikalingas. Atsišaukite į

MODERNĖS PRAUSYKLOS

TARNAITĖS IR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. Pa
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet 
Pradinė mokestis $72.00 su pakė- 

I limu po trumpos tarnystės. Atsi- 
I.šaukit prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
826 S. YVabash

ROOM 833

WINSTON & CO.
400 W. Madison

GERA MOKESTIS
DĖL

DIRBTUVĖS DARBU

Johnson & Johnson

Šviesūs, Vėsūs
Darbo Kambariai

CAFETERIA

ATOSTOGOS APMOKAMOS

NELAIMES. LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Atneškit Gimimo Liudijimą
DABAR DIRBANČIOS KARO 

PRAMONĖSE NEBUS 
PRIIMAMOS

Employment Ofisas 
5219 S. VVesterr. Blvd.

DIRBTUVES 
DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Karo Darbai

GAZO MASKŲ DIVIZIJA

4951 West 66th St
OFISO VALANDOS

KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Poniet 
SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
Atsišaukit kasdien po 8 vai. ryto.
CHICAGO RAVVHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.
MEDŽIO DIRBĖJAI

Reikalingi. Stickers. Trlmmers. Rip 
sawyers, Routers. Boring machine 
hands. Gero mokestis, pastovas dar
bai. Atsišaukite j

KIMIU. BROTHERS
1801 S. Miehigan Avė.

MERGINŲ 
MOTERŲ

REIKIA VISIEMS ŠIFTAMS
PRIE

ASSEMBLY — POWER SIUVINIO 
CAFETERIJOJ — STOCK MER- 
GINŲ-VEDEJŲ-D2ENITORKŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

June Graduates

for

VARIOUS
BANK POSITIONS 

We will train you 

GOOD OPPORTUNITY

Apply

TOOL & DIE MAKERS
Karo dirbtuvėje. Gera mokestis ir 
bonai. Užtenkamai viršlaikio. Atsi
šaukite )—

HA.RRISON SHEET STEEL CO.
4718 W. Flfth Avė. Chicago

Ar pašaukit MANsfield 1262— 
Mr. Mueller.

NEPATYRUSIŲ 
DARBININKŲ

Reikia Svarbiai Pramonei 
Aukščiausia Mokestis 

Pastovūs Darbai 
48 Valandų Savaitė 

Laikas ir Pusė virš 40 vai. 
Puikios Darbo Sąlygos 

Atsišaukite
UNITED AMERICAN 

METAL CORP. OF ILLINOIS 
2246 W. Hubbard St

Švari Moderniška dirbtuvė
“Muzika Laike Darbo”

Pigus Valgis — Veltui Bušai
Uniformos Duodamos

ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
8 ryto iki 4:40 popiet 

ARMYIRNAVY “E” DIRBTUVĖ
OPERATORIŲ

Prie single needle mašinų. Gerą pra
dinė mokestis. pastovūs darbui. 
Svarbioj pramonėj.

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

MERCANTILE
NATIONAL BANK

541 W. Jackson Blvd.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

žmogus be valios, kaip 
medis be šaknų: kur vėjas 
pučia, ten ir virsta. — A. 
Jarutis.

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

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

MERGINOS
Užsidirbkit $26 j savaitę laike mo
kinimo welding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARN0LD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ.

BELMONT 4720

VYRU IR MOTERYS

VYRŲ 

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

100G KARO DIRBTUVĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
PASTOVUS DARBAI

Gera mokestis — bonai — ekstra 
mokestis dirbant naktimis.

I. C. transnortacija iki mūsų 
dirbtuvės.

f

BENNETT
MFG. CO.

14600 Princeton Avė.
I.C. Tracks ir Little Calumot River 
Privatinis takas nuo I. C. 147th St. 

stoties iki dirbtuvės.
Chicago, UL ,

pardavimui

NAMAS PARSIDUODA—Mūrinis 3 
Aukštų 3 fletai po 6 kambarius. 
Užpakalyje mūro cottage 3 kam- 
>arių. Atneša $100 i niėnes rendos. 
Kaina $8.000. Kreipkitės:

2302 S. LEAVTTT ST., 
SEELEY 5387.

Sieros turtai
Sicilija prieš 20 metų 95 

' procentus parūpindavo sie
ros visame pasaulyje.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURI NORITE GAUTI! i Be lietaus

------- -—————
Kaip tu elgiesi su savo se

nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai
kai.

Taip vadinama saguara 
cactua (dagilis), kuris auga 
Meksikoje ir Centralinėje 
Amerikoje, gali gyventi apie 
tris metus be lietaus.

PLATINKITE “DRAUGĄ” PIRKITE KARO BONUS!

I
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Kas sukėlė Detroito riaušes!
Religious News Service, pastebi “The Register”, me

ta nemažai šviesos į buvusias riaušes Detroite. Gauta 
žinių iš vieno dvasiškio, kurio vardas neskelbiamas, bet 
kuris matęs riaušes savo akimis ir kuris sekęs budria 
akimi ten sėjamą rasinės neapykantos sėklą.

Juodasis Legionas (The Black Legion), atvykusieji 
iš Pietų krašto darbininkai, kurie buvo klaniečiai; Ge- 
raid Smitho ir jo “Vieno Milijono Komiteto“ sekėjai, 
be to kai kurių negrų šovinizmas prisidėjo prie sukė
limo kruvinų riaušių, atėmusių 25 žmonėms gyvybę, 
šimtus sužeidžiusių ir padariusių milijoninius nuosto
lius.

Ku Klux Klan, rašo The Register, yra nepaprastai 
veikli ir gerai suorganizuota. Ji veikia prisidengusi ke
liais skirtingais vardais. Klaniečiai, sakoma, atvirai 
giriasi, kad Michigan steitas yra jų tvirtovė. Tiesa, 
prieš kiek laiko K.K.K. sakėsi Michigano vienetą lik
vidavę, bet tikrenybėj tebeveikia prisidengę naujais 
vardais — United Sons of America ir Mantle klubas. 
Religious News Service teigia, kad klaniečiai Mantle 
club vardą pasirinko Packard situacijoj, rekrutuojant 
narius socialiniams tikslams, tačiau savo darbais pla
tino neapykantą ir kerštą. The Religious News Service, 
daugumoj žydų kontroliuojamas, teigia, kad Ku Klux 
Klan Detroito mieste turi aštuoniolika tūkstančių na
rių. Ten esą penkiolika tūkstančių buvusių German- 
American Bundo narių, kurie dirba karo pramonės 
dirbtuvėse ir kurie viešai reiškia naciškas simpatijas.

Mes jau pirmiau rašėme apie Detroite įvykusių rasi
nių riaušių priežastis. Gauti nauji daviniai mūsų tei
gimą papildo ir patvirtina. Dabar dar aiškiau darosi, 
kaip didelis yra reikalas visu rimtumu priežastis iš
tirti, surasti tikruosius kaltininkus, patraukti juos 
atsakomybėn ir tą besireiškiantį blogą — rasinę ne
apykantą ir kerštą rauti iš pačių šaknų. Užmerkimas 
akių šiam baisiam reiškiniui arba tik paviršutiniškas 
jo priežasties tyrimas būtų labai pavojingas. Visa tai, 
kas nesutinka su Amerikos demokratinės santvarkos 
dvasia, kas priešinasi jos tikslams, kas griauna jos 
pagrindus, reikia šalinti ir tai šalinti skubiai ir ener
gingai. Reikia neužmiršti, kad sėjimas rasinės neapy
kantos sėklos kenkia karo pastangoms ir visu griež
tumu prieštarauja tiems tikslams, dėl kurių kariauja 
Jungtinės Valstybės ir mūsų sąjungininkai.

Reikšminęa, bet sulaužyta sutartis
1933 metais liepos trečią dieną buvo sudaryta labai 

reikšminga sutartis užpuoliko sąvokai nustatyti.
Pasirašydama tą sutartį, Sovietų Rusija yra iškil

mingai pareiškusi, kad
jokie politiniai, ūkiniai, kariniai ar kokie kiti sume
timai nepateisina užpuolimo kito krašto.

Tos pačios sutarties antrame punkte aiškiai pažy
mima ir tai. kad užpuolimas yra ne tik karo paskel
bimas. bet ir įvedimas kariuomenės į kitos valstybės 
teritoriją bei, numatytomis aplinkybėmis, kišimąsis į 
valstybės vidaus saugumą.

Tačiau, kaip visi gerai žinome, nežiūrint šių visų 
iškilmingų pasižadėjimų, priverstino ultimatumo keliu. 
Sovietų Rusijos raudonoji armija buvo įvesta į Lietuvą 
ir sovietinė-bolševikiška santvarka varu kraštui pri
mesta.

Vyskupas - mišku kirtėjas
“The RegiBter”, plačiai skaitomas katalikų savait

raštis, šios savaitės laidoj įdėjo naujojo Kaišedorių vys
kupo Teofilio Matulionio atvaizdą tokiuose rūbuose, 
kokiuose jis grįžo iš Sovietų Rusijos į Lietuvą.

L Po šio dviejų skilčių atvaizdo duotas toks parašas:

' “Vyskupas — miškų kirtėjas Rusijos kalėjimo rū
buose. Atvaizdo braižinys padarytas iš fotografijos. Tai 
J. E. vyskupas Teofilius Matulionis, Kaišedorių, Lietu
voj, vyskupu paskirtas prieš pat jo 70 metų amžiaus 
sukaktį. Jo Ekscelencija per daug metų negalėjo eiti 
vyskupiškų pareigų. Rusijoj jis buvo du kartus įka
lintas, slapta ten įšventintas ir net jo bendradarbiai 
miškų kirtėjai tol nežinojo, kad jis vyskupas, kol jis 
neperėjo Lietuvos sieną kaipo belaisvis įkaitas.”

Spėjame, kad šis vysk. T. Matulionio atvaizdas su 
tuo pačiu parašu bus įdėtas į visus Amerikos katalikų 
laikraščius.

10 meto mx> mirties Dėdės Atanazo

Rašytojas Putinas-Mykolaitis, savo vienoje knygoje 
aprašydamas Dėdės Atanazo-kun. Kaz. Pakalniškio kū
rybą, sako: ‘‘Dėdė Atanazas — vienas iš liaudiškiau
sių mūšų rašytojų. Visi jo raštai skirti liaudžiai, pri
taikyti jos supratimui ir skoniui. Jis rašė apie tai, 
kas to laiko liaudžiai buvo reikalinga ir suprantama”.

Šiemet, liepos 2 d. sueina 10 metų nuo to didelio 
liaudies prietelio, rašytojo mirties. Jo tikroji pavardė 
— kun. Kaz. Pakalniškis. LKFSB apie jį paduoda tokių 
žinių: Gimęs jisai buvo Salantų parapijoje 1866 m. 
vasario 11 d. Baigęs Kauno kunigų seminariją kunigu 
buvo įšventintas 1889 m. Vikaro ir klebono pareigas 
ėjo Mosėdy, Akmenėje, Teveriuose, Žvingiuose, Raudė
nuose. Jis daug laiko ir energijos skyrė spaudos dar
bams ir per spaudą gaivinimui religinio bei tautinio 
susipratimo. Jis buvo vienas iš įkūrėjų garsių slap
tųjų laikraščių: “Apžvalgos”, “Tėvynės Sargo” ir juo
se daug išspausdino savo apysakaičių, parašytų labai 
gyva kalba, vartojant vaizdžius, liaudiškus posakius. 
Jis taipgi buvo vienas iš steigėjų spaudos srity daug 
nusipelniusios šv. Kazimiero draugijos. Žymiausi jo 
raštai yra “Obrusiteliai ” (spaudos draudimo metu iš
leista atskira knygute) ir “Kandidatas į Kunigus”. Kaip 
jis mokėjo rašyti liaudžiai artima kalba galima įsivaiz
duoti prisiminę keletą jo posakių:

— Rusų asesorius “turėjo visus gero obrusitelio (ru
sintojo) privalumus: buvo tamsus, kaip tabako rage
lis, lupikas, fanatikas, grubijonas, girtuoklis ir doncš- 
čikas ”.

— Dievui bus garbė ir mums linksmybė, — džiau
gėsi Dėdės Atanazo aprašomoji moteris, varydama sū
nų į seminariją, o kai tas, pašaukimo neturėdamas, va
gilių nuskriaustas grįžo į namus ir pasakė nebebusiąs 
kunigu, ji “pavirto ant žemės kaip višta, perkūno pri
trenkta, ir graudžiu balsu pradėjo aimanuoti”, šitaip 
vaizdžiai parašytieji kun. Pakalniškio veikalai turėjo 
didelės įtakos lietuviškai liaudžiai, sunkiai bekovuj an
čiai prieš caro brukamus rusintojus.

I SPAUDOS APŽVALGA |
Už kokią Lietuvą jie dirba!

“Amerika”, rašydama apie rytiečių tautininkų su
sirinkimo “nutarimus”, padaro tokią pastabą:

“Brooklyne įvykusi “rytų tautininkų” konferenci
ja nutarė pareikšti, kad Amerikos Lietuvių Tarybos 
nuomonė Lietuvos reikalais skiriasi “nuo Amerikos 
lietuvių tautininkų”, todėl “tautininkai jos veikloje 
dalyvavimą neranda įmanomu”.

“Amerikos Lietuvių Taryba nori ir siekia laisvos, 
nepriklausomos, įlemokratinės Lietuvos. O kokios 
Lietuvos nori Brooklyno tautininkai? Jeigu jiems 
rūpi ne laisva, ne nepriklausamo, ne demokratinė Lie
tuva, tai aišku, kad Amerikos Lietuvių Tarybai vi
sai nepakeliui su jais.”

“Ta pati konferencija, kaip paskelbtas oficialus 
protokolas rodo, neigiamai pasisakė ir Lietuvių Tau
tinės Tarybos atžvilgiu. Protokole tvirtinama, kad 
Lietuvių Tautinė Taryba “suspėjo pati save apsi- 
šaukti ir ‘Lietuvos kabinetu’ ir ‘parlamentu’ ”, to
dėl ji “net gali pakenkti našiam Lietuvos atstatymo 
darbui. ”

“Lietuvių Tautinė Taryba, kiek teko skaityti vi
sus jos paskelbtus pareiškimus, niekur savęs “neap
šaukė” nei kabinetu, nei parlamentu. Teisybė. Lie
tuvos žmonės, kaip skelbia jų slapta patriotinė spau
da, Lietuvių Tautinę Tarybą laiko Lietuvos vyriau
sybe užsienyje ir kviečia visus Lietuvos gyventojus 
ją remti. Lietuvos žmonėms pulk. Grinius ir prof. 
Pakštas gerai žinomi, tad jiems ir jų bendradarbiams 
reiškiama pasitikėjimo.

“Tad kodėl pavydėti Lietuvių Tautinei Tarybai to 
pasitikėjimo, kurio ji turi ir Amerikos lietuvių vi
suomenės daugumoje ir Lietuvoje?”

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Ketvirtadienis, liepos i, 1943

(Iš “Draugo”, 1918 me
tų liepos 2 d.)

Italai sumušė austrus....
Italai Piane fronte paėmė į 
nelaisvę 45.000 austrų, daug 
armotų ir kitokios karo me
džiagos. Kai kurie reiškia 
viltį, kad netrukus sąjungi
ninkai pradės ofensyvą ir 
vakarų fronte. Jei tai įvyk
tų, po šitos austrų nelaimės 
veikiau ir pačią Vokietiją 
imtų galas.

Oru Europon... Besilankąs 
Vašingtone anglų oro mi
nisterijos narys gen. Bran- 
cker pranašauja, bus busi
mąjį rudenį pamėginta skri
sti oru į Europą. Bus skren
dama per Azorų salas į Ai
riją. “Netoli tas laikas, kuo
met Amerika ir Europa ga
lės susisiekti oru.”

Japonai, kaip prieš pora 
dienų buvo paskelbta, no
rėtų, kad Sovietų Rusija pa
darytų atskirą taiką su Vo
kietija.

Jiems toji taika, žinoma, 
būtų labai naudinga.

Japonų diplomatai gundo 
Staliną kalbėtis su Hitleriu 
apie taiką ne vien tik savo 
iniciatyva ir išrokavimu.

Jie kalba ir nacių naudai.

Naciai nėra tiek kvaili, 
kad nematytų iš kur vėjas 
pučia. Jie jaučia ir žino, kad 
karo persvara jau nuo per
nai rudens aiškiai pakrypo 
sąjungininkų naudai.

Jie buvo priversti pereiti 
defensyvon. Be abejojimo, 
naciai žino ir tą, kad ofen- 
syvos prie susidariusios pa
dėties pradėti jau nebega
lės.

•
Likvidavus rytą frontą, 

t. y. padarius atskirą taiką 
su rusais, padėtis truputį 
pagerėtų. Naciai visą savo 
karo mašiną galėtų pakreip
ti į kitus frontus.

Bet tos nacių svajonės y- 
• ra tuščios ; .

Tuščios yra ir japonų pas 
tangos.

Rusai atskiros taikos su 
vokiečiais nedarys, bet sy
kiu su visais sąjungininkais 
triuškins nacius.

•
Galima numanyti, kad Ja

ponija bijo pasilikti viena 
kare prieš sąjungininkus.

Jei rusai iš karo dabar 
išstotų, aišku, kad karas il
giau prasitęstų. Jungtinėms 
tautoms daugiau laiko už
imtų nugalėti nacius ir fa
šistus. Japonai turėtų dau
giau laiko įsistiprinti pasi
grobtose teritorijose.

Bet iš jų pradėtų piršly
bų nieko neišeis.

Nė viena jungtinių tautų 
nedarys atskiros taikos nei 
su Hitleriu nei su bet ku
riuo jo partneriu.

Po svieto pasidairius
Tavorščiai, lukaut! ši Vai

na neša jums sūdną dieną. 
Vierykit man.

Aną dien gaz.etose ma
čiau pikčeriais parodytą, 
kaip vienoj WAACS mokyk
loj merginos ir moterys la
vinamos ir stipriausius vy
rus suvaldyti. Ir tikrai. Aš- 
tuoniolikinės, sveriančios ne 
daugiau 120 svarų, kad jau 
raito vyrus po 190—200 sva
rų, tai net gaila žiūrėti. Vie
na mergina su tokiu triksu 
pagriebus vyro ranką suka, 
kad net man bežiūrint į tą 
pikčerį buvo skaudu.

Tai tik WAACS, 'tavorš
čiai. O kur dar WAVES, 
SPARS ir dar kitokios 
moterų-merginų kariuome
nės? Kas bus kai po vainos 
jos grįš namo? Dišės, kočė
lai išeis iš mados! Užteks 
joms vyrui pagriebti už ran
kos ir... galas.
■' • . •.« .

“Pork, pork everyvvhere, 
būt not a sign of beef”...

Porko Amerike pastaro
mis dienomis esą tiek daug, 
kad, kaip gazietos daneša, 
Chicago War Meat Board 
apeliavo į porko produserius 
— laikinai nurėdusinti por
ko pristatymą.

Matot, tavorščiai, kokia 
Amerike bėda — porko per
daug, o beef nėra! Badauk 
žmogus...

TAI GYVENIMAS
Iš po PĖPECĖ plunksnos
Amerika garsi įvairiais 

išradimais. Net kariuome
nėj jų pasitaiko.

štai, vienas kareivis, tin
gėdamas atsakyti savo drau 
gams į jfj parašytus jam 
laiškus, sugalvojo tokią iš
eitį. žinodamas, kad karei
vių laiškai cenzūruojami, ir 
kartais gerokai apkarpomi, 
jis parašęs pradžioje kelis 
paprastus sakinius, popierį 
visaip pakarpo, ant galo pa
rašo: “Tavo Vincas” ir pa
siunčia.

Gavęs tokį laišką jo drau
gas galvoja: visokių sekre
tų jis norėjo man pasakyti, 
tik tas biaurybė cenzorius 
— visus sekretus iškarp.

Kai kurie Chicago plėši
kai, pasirodo, gan manda
gūs. Neseniai jie užpuolė 
vieną brangių daiktų krau
tuvę. Plėšinio rąetu krautu
vėj buvo nemažai žmonių. 
Tokiais atsitikimais visi 
“gauna nervus”. Pamatę tai 
plėšikai kiekvienam padali
no po čiugamo plytelę sa
kydami:

: f
— Kramtykite gumą, tai 

nesinefvuosite!

—Šiandie popiet norėčiau 
išeiti į miestą sau šio-to nu
sipirkti. Pažiūrėk į laikraš
tį, koks popiet bus oras, — 
sako vyras savo žmonai.

—Lietus, ledai, perkūnija., 
žaibai ir didžiausias štur
mas! — atsakė jam žmona.

Jei kelias į Dievą tikras 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

Mes kalbame apie kalnų 
nugriovimą maldos galingu
mu. Bet ar kas girdėjote to
kį dalyką, kurs pasitaikė 
negrų tarpe.

Vienos apylinkės negrai 
sykį susirinko į savo mald- 
namį melsti lietaus laukams. 
Maldos metu jų pryčeris at
sisuko į savuosius ir taip 
prabilo:

— Mylimieji! Jūs visi at
vykote maldauti lietaus ir 
jūs žinote, kad malda gali 
kalnus nugriauti. Bet ar 
bent vienas jūsų, eidami čia 
melsti lietaus, pasiėmėt liet
sargį ?”

PAGERBIAMA KINŲ VADO ŽMONA

Madame Chiang Kai-Shek, Kinijos vado žmonai, sutei
kiamas garbės daktaratas iš teisių srities Wesleyan ko
legijoje, Macon, Ga. Ji priima gobtuvą iš Mrs. W. N. 
Ainsworth. Madame Chiang Kai-Shek baigė šią kolegiją, 
ji tada vadinosi Mei-Ling Soong.
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Ignatius W. Cox, S.J.

Popiežiaus Pijaus Dvyliktojo taikos pasiūlymai
V4

(Tęsinys)
Ketvirtame punkte Popie

žius Pijus XII kreipia dė
mesio į problemas tautų, 
gyventojų ir tautinių mažu
mų. “Kad Europoje pavyk
tų geresnis sutvarkymas, 
būtinai reikia apsvarstyti 
vieną svarbų punktą: tai y- 
ra realūs reikalai ir teisin
gi reikalavimai tautų ir gy
ventojų, ir tautinių mažu
mų. Gali būti, kad egzistuo
jančių sutarčių sekmoje ne
susitaikoma su jomis, tie 
reikalavimai negali įsteigti 
dabotingai legalūs teisės. 
Kad ir taip, tie reikalavi
mai užsipelno būti peržiū- 
romi draugiškoje nuotaiko
je su ta prasme, kad susi
tarti taikingais metodais, —į 
net kur pasirodo reikalas, 
tartis bešališka ir sutartina 
pačių sutarčių revizija. Jei 
balansas tarp tautų yra taip 
pataisytas ir tarpusavio pa
sitikėjimo pagrindas taip 
sutvirtintas, bus prašalinta 
daug įsikarščiavimų smar
kiai akcijai.”

Pagaliau, savo penktame 
punkte dvasinis krikščiony
bės valdovas pagrįsia vie
nintelius galimus pradus 
naujai ir tveriančiai Euro
pos santvarkai. ’ ‘Tačiau, 
nors geriausios ir detallš- 
kiazisios regulia c i j o s, jos 
bus netobulos ir skirtos ne
pasisekimams, jei patys žmo 
nes, ir tie, kurie juos valdo, 
savo valia nepasiduos įta
kai tos dvasios, kuri vienin
tele duoda gyvenimą, a:to- »
ritėtą ir rišančią galybę iki 
paskutinės internacionalinių 
sutarčių raidės. Jie turi iš
vystyti tą jausmą gilios ir 
tikros atsakomybės, kuri 
matuoja ir saikuoja žmonių 
įstatus laikantis šventųjų ir 
nesulaužomų Dievo įstaty
mo normų; jie turi kulti
vuoti tą ilgesį ir troškimą 
te i s y b ė s, kuri skelbiama 
kaip palaiminimas Viešpa
ties pamoksle ant Kalno, ir 
kari kaip savo prigimties 
pagrindą teikia moraline t?i 
sybčs dorybę; jie turi va
duotis ta universaline meile 
kori yra krikščioniškojo i 
dealo suglaudimas ir univer
salinis išreiškimas, ir kuri 
pagaliau gali taip pat pa
sitarnauti kaip bendras pa
grindas tiems, kurie neturi 
palaimos su mumis dalintis 
tuo pačiu tikėjimu.”

Tie penki principai teisin
gai ir tveriančiai taikai su
tinka su Popiežiaus Bene
dikto XV-tojo taikos pasiū
lymais, kurie pirmojo pa
saulinio karo metu, rugpiū- 
čio 1 dieną. 1917 metais, bu
vo patiekti visoms kariau
jančioms valstybėm-. Tarp 
kitų, mūsų pačių valdžia at
metė tuos taikos pasiūly
mus. Tačiau, jei jie būtų 
buvę visų valstybių priim
ti, arba panaudoti darant 
Versalės Taikos Sutartį, tuo 
met visoje galimybėje šian
dien nebūtų karo. Gi tokie 
principai turi būti priimti 
ir sunaudoti, jei žmonija no
ri pasmerkti ginkluotą jėgą 
kuriant teisybės ir meilė: 
viešpatavimą.

i

Vertė kun. A. Tamoliūnas 
cipų dar pridėjo penkius vi
sų pirma reikalingiausius 
tokiai taikai, be kurių, jis 
pareiškė, nėra galima nau
joji pasaulio santvarka. Tie 
visų p.rma reikalingiausi 
kerta į patį šių dienų pa
saulio nelaimių daigmenį.

Pirmasa, visų pirma rei
kalingiausias naujai pasau
lio santvarkai yra ”trijum- 
fas viršum neapykantos, ku
ri šiandien yra pasidalinimo 
priežastimi tautose; taigi 
reikia atmesti tas sistemas 
ir tas pratybas, iš kurių ne- 
apykan.a be paliovos čiul
pia vis dadedamą maistą”.

Antrasai visų pirma rei
kalingiausias, tai “trijumfas 
viršum nepasitikėj-mo, ku
ris kaip prispausta sunke
nybė slegia internacionalinį 
įstatymą ir daro negalimu 
realizuoti bent kurią tikrą
ją sutartį”.

Trečiasai visų pirma rei
kalingiausias yra atmesti 
utilitarianizmą ir jėgą kaip 
teisės pagrindą; tai “trijum 
fas viršum sloginančio prin
cipo, kad nauda (utilitaria- 
nizmas) yra įstatymo ir tei
sės pagrindas, ir kad jėga 
sudaro teisę, kurs principas 

internacionaliams 
keblią

Tuos taikos principus Po
piežius Pijus XII pasiūlė 
Kalėdose, 1939 metais. Lai
kas ėjo sau. gi istorija žy
mėje daugelio tautų žlugi
mą ir naujus pavydalus ken
tėjimo ir skausmo visiems 
žmonėms. Atėjo kiti Kalėdų 
metai, ir Kūčiose, 1940 me
tais, krikščionybės Tėvas 
vėl prakalbėjo į susirinku
sius Kardinolus. Jis pakar
tojo tuos pačius principus, 
kuriuos pirm metų skelbė 
kaip esminius tikrą j ai tai
kai. Jis pareiškė, kad tie 
principai neprarado savo 
intrlnsiškos tiesos ir glau
dumo realybei, taip- pat ne-i 
palaidojo moralinės obliga
cijos galybės. Jis kreipė dė
mesį į įsikarščiuotus kariau 
jančių f akcijų pareiškimus 
kas link karo objek.yvų ir 
galutino pasitvarkymo. Jis 
pažymėjo kaip ir universa
linę opiniją, kari tuo metu 
reiškėsi, kad po karo nau
joji santvarka kils Europo
je; prieškarinė Europa ir 
politinė struktūra bus pa
mainyta tuo būdu, kad įsi
kurtų naujoji ėra. Jis ryš
kino. kad Bažnyčia negali 
favorizuoti nė vienai, nė ki
tai iš 
temų 
kai.

»

i
I

Acrn- photn

Admiral Paveski (kairėj), commander-in-chief pasida- 
vusios Pantelleria salos, atvaizduotas su vienu ssvo pa- 
gelbininku.

Rašo Elmer Davis, Director, Office of War Information 
Washington, D. C.

Mažai žinių ir daug 
gandų

Būkime kantrūs

Todėl, galime suprasti, ko
Aš auksči.u rašiau, kad dėl Hitleris nori žinoti, kur 

bus laikų kare — iigų laikų ir kada mes ir britai ruo- 
ir trumpų — kada atrodys, šiamės
kad visai nieko neveikiamai Vakarų Europoje. Daug žmo 
nors daug bus gaminama. 
Kada bus mažai žinių ir 
daug gandų. Kaip lik dabar 
toks laikas.

atakuoti vokiečius

tų besiskiriančių sis- 
naujai pasaulio tvar-

sistemos yra kūrinys

visiems 
santykiams sudaro 
žlugimo išeitį

Ketvirtasai visų
Tos

tų, kurie savo laiku sukūrė 
jas ir joms atsidavė. “Gi u- 
niversalinės vertybės orbi- 
te, Dieviškasai Įstatymas, 
kurio autoritetas uždeda pa
reigas ne vien indiv^ams. 
bet ir tautoms, yra plati 
dirva ir veikimo laisvė įvai
riausioms politinės opinijos 
formoms.’’ Tačiau, kaip ti
kėjimo principų ir dorovės 
saugotoja bei globėja, svar
biausias Bažnyčios rūpestis 
yra perleisti žmonėms krikš
čioniškojo gyvenimo verty
bę. kad jie būtų sujungti 
krikščioniškoje brolybėje, ir 
kad laikytųsi tų krikščio
niškųjų etiškų religinių ža
dinimų. kuriais žmonija ga
lėtų sukurti draugovę su 
dvasine didenybe ir galin
čia duoti tikrąją naudą. Tai 
buvo čia, Šventasis Tėvas 
prie savo penkių taikos prin-

dieviškojo įstatymo įsaky
mų tarp tautų, kurioms už
tikrinta jų autonomija ir 
nepriklausomybė

Vėl Kūčiose, 1941 metais, 
Popiežius Pijus XII dideliu 
skausmu pakartojo tuos pa
čius principus, kuriais turi 
būti vykdoma naujoji san
tvarka, ir meldė, kad pa
saulis paklausytų. Pirma, 
“neturi būti vietos pažeisti 
kitų valstybių laisvės, su
verenumo ir apsaugos”. An
tra, •neturi būti vietos at
virai ar slaptai opresijai 
kultūrinių ir lingvistinių 
tautinių mažumų charakte
ristikų...” Trečia, ‘ ‘neturi 
būti vietos sąjūdžiui egois
tinio krovimosi ekonomiškų
jų tr-rtų ir reikmenų skirtų 
naudojimosi visiems — taip 
kad mažiau favoruoiamos o 
tautos nebūtų sut urėtos gau 
ti ištekliaus’ Ketvirta, po 
karo paliaubos, “visai netu
ri būti vietos pilnąjam ka
riavimui arba įtūžusiai grie- 

Ir 
naujoje santvarko-

sas vėl skelbė iš Amžinojo 
Miesto sakyklos visiems ne- 
abe jo jautiems. Jis vėl pa
karpojo savo pakvietimą, ku
riuo 1939 metais kvietė prie 
sąjūdžio višiems sukrusti su 
cbalsiu Dievas taip nori. To 
sąjūdžio siekimai telpa jo 
pirmesniuose taikos pasiū
lymuose, būtent, * ‘užlaikyti 
žmogiškojo asmens vertybę 
ir teises; ginti socialinę vie
nybę, ypatingai šeimos; pri
pažinti darbo vertybę ir pre
rogatyvas, ir ekonomiškas 
tautę teises; įkurti tikrą ju
ridinę sistema ir atstatyti 
V'alstybę laikantis krikščio
niškosios dvasios.”

pirma 
reikalingiausias, tai •trijum 
fas viršum tų kovos gema
lų. kurie sudaro veidmainin
gus skirtumus pasaulio e- 
konomijos srity; taigi prog- 
resyvė akcija subalansuota 
taikomais laipsniais artėtų 
prie patvarkymų, kurie kiek 
vienai valstybei duotų rei
kalingas priemones apdraus bjmosj apsiginkluoti 
ti tinkamą gyvenimo stan- penkta, 
dardą kiekvienam savo pi- je> “neturi būti vietos reli 
liečiu luomui.” , ••

Penktasai ir paskutinis jimui. 
visų pirma reikalingiausias, 
tai ‘trijumfas viršum dva
sios šaltojo egoizmo, kuris 
savo jėga be jokios baimės 
lengvai gali pažeisti ne vien 
valstybių garbę ir suvere
numą, bet ir piliečių teisė- 1 
tą, pilną ir dra^smią laisvę. 
Tai turi būti prašalinta tik
ruoju juridiniu ir ekonomi
nių: solidarumu, fraternaliu 
bendradarbiavimu laikantis

gijos ir Bažnyčios persekio-

Gi paskutinėse Kūčiose. 
vienintelis Popiežiaus bal-

z

(Bus daugiau)

Atrodo, kad vokiečių va
dai negali pradėti svarbaus 
žygio Rusijoj kol nesužinos, 
kur britai ir amerikiečiai 
kirs ašiai Vakarų Europo
je; kur, kada ir kai sun
kiai. Hitleris neturi stiprių 
jėgų Rusijoj, kokias turėjo 
praeitą metą; ir mažiau ne
gu turėjo prieš du metus. 
Ir tada jam nesisekė. Bet 
jei jis nepuls Rusijos šįmet 
smarkiai, jis prisipažins 
vo žmonėms, jog negali 
kėtis įveikti priešą; kad 
vienintelė išeitis — kuo 
giausia laikytis, kad 
nusilpninus. Abejotina, 
nacių vadai galėtų savo 
nėms taip kalbėti, nes 
bos apie defensyvį karą Vo
kietijos žmonėms nepatin
ka. Bet jei jis žada pult Ru 
siją, jis turės tuoj pradėti, 
nes su kiekviena diena vėl 
artėja žiema. C rusai du 

' kart įrodė, kad žiemą jie 
stipresni.

I 
I

Ligi šiol dar negrįžo j 
darbą 139,000 anglia
kasiu

Pitts-burgh, Pa., birželio 
29 (AP) — Judėjimas grą- 
žinti į darbą angliakasius 
daug pagelbėjo, bet dar ligi i 
šiol yra apie 139.000 anglia- Į 
kasių, kurie r.encri grįžti į 
darbą sakydami; “nėra su
tarčių (kontraktų), nėra nė 
darbo”.

t

I

Isa- 
ti-

mus 
kad 
žmo 
kai- i

nių manė, kad Pantellerijai 
pasidavus mes tuoj pradė
sime kitą žygį. Bet didelės 
skalės militariniai veiksmai 
netaip lengvai organizuoja
mi, ypač tokie, kuriuos Chur 
chill pavadino “milžiniškais 
veiksmais ir nepaprasto pai
numo”. Būkite kantrūs, jei
gu invazija neįvyks šį va
karą, arba rytoj. Įvyks. Bet 
kada ir kur, tai tik gandai. 
Daug jų priešas skleidžia. .

Kai kurie ašies gandai e- 
jo per radio, kad birželio 
22 bus invazijos diena. Aiš
ku. jei tą dieną neįvyks in
vazija, tai alijantai bus pri
versti ją atidėti. Bet tai tik 
ašies pasakos, ne mūsų. Ne
kreipkite rimto dėmesio į 
gandus; kada veiksmai pra
sidės. Amerikos žmonės su
žinos apie tai. O1VI

tesmerktas kalejiman
Newb-rypcrt, Mass. — 

Birželio 29 dieną buvo pa
smerktas 13 metų amžiaus 
vyrukas kalėjIman nuo 14 
iki 20 metų, is nužudė 72 
metų amžiaus moterį.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
/

DABAR

9
*

už $5.00
LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR
TIK UŽ $5.00

TY 75 H "D ' ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
L'Tl.DAn Namų Materijola Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūsį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IK NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porėių. vaškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

1.

MAINERIAI SVARSTO LEWIS ĮSAKYMĄ

I

I
•‘Drauda." Acme pnoto

Trys darbininkai. Coverdale Mine. Castle Shannon Coal 
Company, netoli Pittsburgh, Pa., diskusuoja dėl John L. 
Lewis’ įsakymo grįžti darban. Iš kairės į dešinę: Pete 
Fensak. timberman; Tony Zuco, shotman; Joseph Butryk, 
Jr., car operator.

I

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITVVTNAS. 
General Manager. i

i

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. KALSTEI) ST. TEL. VICTORY 1272
VAMNDOS: Sekmadieniais nuo n vai. ryto iki 12 vai pi-ty

Kitomis 'Urnomis — nuo 7 vttlandos ryto iki 5:51" valandos popiet

f

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie 

Įėję yra taip pat ir 
Maldos, švenčiausios 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite.

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

f /

I

I
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Kristaus Kančią. Knyge- 
Rytmetinėm ir Vakarinės

Marijos Litanija, ir kitos

Kny 
visai 
save

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

t

Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu j Dievą Tėvą. 
Parašė Vysk. P. Būėys, M. 1. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ............................. ..............

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

Misijonicriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
jdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina .............................................................................

Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais ner.mumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo sxaitant šią knygą. 
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .......................

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais . Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši tcins daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. uerais aptaisais. 
Kaina .............................................................................

6. 29-tas Tarptautinis Eucharisdnis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. 1. C. Knyga taip 
Įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi, su aplankytų vietų 
žemeiapu. Gražiai jrista. Tinka dovanoms. 
Kaina .............................................................................

Karalienės Prižadas. Nary T. VVaggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kama .....................................................................

8. Išpažinties Paslaptis. J. Spilmann as. Vertė B. Kasai- 
us. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino ukrą tmcmgžudj, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 

ftvenė. Jėzaus .širdies lnlronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie svč. Jėzaus Širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ........................................

2.

3.

4.

7.

9.

L«

$1.00

$3.00

$1.5*

$1.06 1

$1.00

$1.00

50c

75c

35c

t

y

u
g

i

I

X

v Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Av©., Chicago, III.

i
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X

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

■-----------

Labdariu centro 
reikalai

- ■ I

! dio valandose. A. Vanagai- 
tis leido mums per visą sa
vaitę kalbėti arba pats gar
sino mūsų veikimą.

Dar priklauso didelė pa
dėka visoms mūsų labdarių 
kuopoms, kurios dirbo iš 
pat ryto. Reikia pasakyti, 

! kad daug padarė kuopos pel- 
j no — vienos turėjo būdas, 
kitos rinko aukas. Aukų su
rinkta virš $800.00. Ačiū 
taipogi baro darbininkams, 
kurie taip sąžiningai dar
bavosi ypatingai šv. Antano 
draugijas nariams, kurių 
buvo daugiausia — net 10

VĖL GRĮŽO ŽAISTI

Sėkminga diena
Praeitą gegužės 31 d., Lab 

darių centro parengimas bu 
vo tikrai pasekmingas. Ka
pinėse ir Vytauto parke ma
tėsi tūkstantinės ’ žmonių
minios. Apie devintą valan-, 
dą rytmetį jau minios su
važiavusios kapinėse laukė 
iškilmingų pamaldų, kurios 
prasidėjo 10:00 vai. Užsi
baigus maldoms, pietų lai
ku prisipildė Vytauto par
kas taip, kad net mažai vie-x darbininkų. Ačiū jiems — 
tos kur buvo. Malonu buvo 
darbuotis matant tiek daug 
pritarėjų labdaringui dar
bui. Liks daug pelno senelių 
prieglaudai.
Dėkojame

Labdaringos Sąjungos vai 
dyba negali praleisti pro 
gos nepadėkojus už taip gra 
žią paramą. Visų pirmiau
siai dėkojame gerbiamiems 
klebonams, kurie atvyko su 
savo bažnyčioje užkviestais 
parapijonais, prisidėdami sr 
gausiomis aukomis. Tikrai 
buvo malonu matyti tiek 
daug mūsų dvasiški jos daly
vaujant.

"Draugas” Acme photc
Patty Berg. (dešinėje), Minneapolis profesionalė, žai

džia pirmą kartą po susižeidimo kelio automobilio nelai
mėje, prieš 18 mėnesių. Ji pasiekė 76 taškus žaidime Wo- 
men’s Westem Open, Glen Ellyn, III. Elizabeth Hicks (kai
rėje), Long Beach, Calif., pasiekė 80 taškų. Abi yra bu
vusios Westem Open čempijonės.

Toliau, nuoširdi padėka 
“Draugui” už garsinimą; 
Leonardui šimučiui, Labda
rių kampelio vedėjui, už 
gražų redagavimą mūsų rei
kalų. Tokie išgarsinimai 
daug padeda mums darbuo
tis. ,

Padėka komisijai: Kaspa
rui Yodeliui, kuris labai 
daug pastangų dėjo, važi
nėjo, rašinėjo, kalbėjo per 
Vanagaičio radio valandas; 
ačiū S. Cibulskiui už tiek 
daug darbo pastatant bū
das kapinėse ir Vytauto par
ke ir kitus darbus daryda
mas. Nors tą dieną pats S. 
Cibulskis turėjo dirbti, bet 
vakare atvyko su dideliu 
būriu draugų ir visą laiką 
pašventė dirbdamas.

Ačiū nuoširdžiai A. Vana
gaičiui už garsinimą jo ra-

jie priguli prie šv. Antano! 
parapijos, Ciceroje. Prie ba
ro padaryta $1,066.97. Tai; 
gerbiamieji didelis darbas 
po dešimtuką arba po kvo- 
terį surinkti, o alaus išleis
ta tik 13 bačkų, tai parodo, 
kad buvo geri bartenderiai.

Didelė padėka priklauso 
kun. Anicetui Linkui už jo 
didelį darbą. Ačiū kun. S. 
Adomynui, šv. Kryžiaus par. 
vikarui. Jis buvo tos dienos 
“manadžerius ” viską gra
žiai tvarkė. Jo tėveliai, cice- 
riečiai, taipgi darbu prisi
dėjo. J. Adomaitis, pasili
kęs po pikniko daug darbo 
padėjo ir tvarką darė, ir 
net mudu su Yodeliu parve
žė namo apie pirmą valan
dą. Jis Ciceras yra ilgame
tis gaisrininkas, priklauso 
prie visų katalikiškų drau
gijų ir yra geras parapijo- 
nas.

Ačiū klebonui šv. Kry
žiaus parapijos ir Labdarių 
Sąjungos dvasios vadui kun. 
A. Linkui už jo visą triūsą. 
Jis viską taip gražiai su
tvarkė, kad nieko netrūko 
tai dienai — viskas • buvo 
pristatyta, kam tik ko rei
kėjo.

Ačiū 8-tai kuopai, kuri 
užėmė virtuvę ir visą die
ną prakaitavo. Tai didelis 
pasišventimas tų darbinin
kių. Tiek daug žmonių pa
valgydinti, tai yra didelis 
darbas, nes padaryta virtu
vėje $700. Ačiū jums, mo-

terėlės ir merginos, kur'os visiems proga pamatyti tą 
tą didelį darbą atlikote be 
ginčų ir užmėtinėjimų. N 
Širvinskas viską taip gra
žiai tvarkė, kad viskas ant 
pareikalavimo buvo prista
tyta. Komisija susidarė iš 
sekančių ypatų: N. Širvins
kas, širvinskienė, manadže- 
rius K. Yodelis, S. Cibuls
kis, kuris su malonia šyp
sena po dienos darbo, atvy
kęs daug darbavosi.
Padėka visuomenei

Didelė padėka publikai, 
kuri nesigailėjo Labdarių 
Sąjungos reikalus paremti. 
Žmonių buvo virš trys tūks
tančiai. Iš to galima supras
ti, kad padaryta pelno apie 
$3,000. Ačiū visiems, darbo 
žmonėms, dvasiškijai, ypa
tingai Marijonų Kongrega
cijos kunigams; iš profesi- 
jonalų buvo matyti, rodos, 
tik L. šimutis su žmona, tai 
yra “Draugo” vyriausias re
daktorius.

gražią labdarių įstaigą, ku
rią dar ne visi matė.

Noriu pranešti, kad nese
niai priimant auką labdarių 
prieglaudos baigimui, iš vie
no asmens buvau užklauo- 
tas, ar bus baigta prieglau
da, jeigu mes visi aukosim 
po $5.00? Aš tuoj atsakiau, 
jeigu visi taip darytume, tai 
už trijų mėnesių būtų baig
tas senelių prieglaudos na
mas. Tadgi ir raginu kitus 
paaukoti po $5.00. Dabar 
šiais gerais laikais yra tų 
penkinių daugiau, negu ki
tais metais ir žinokite, kad 
bus suvartota geram tiks
lui.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

2319 WE8T ROO8EVELT BOAD

AUKŠ
ČIAU

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

Tplefonas SEELEY 8760

Mums Valdžia SAKO:
TAUPI KIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
daryt ji kaip 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan.
galą-

• • • e
2-jų * 

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Me3, lietuviai vis susilau- 
kiam daugiau rėmėjų ir iš 
svetimtaučių, nes tą dieną 
turėjome apie 100 svetim
taučių po vadovyste p. Mei- 
gan. Jie padarė daug pelno 
labdarybei. Ačiū jiems.

Atleiskite, jeigu kai ku
rių nesuminėjome. Darcme: 
ką galime ir jeigu kuriuos 
neišvardinome, prašau at
leisti. Nesu žmogus be klai
dos, bet noras yra visus pa
tenkinti. Turiu didelį norą, 
kad seneliams būtų namas 
pabaigtas ir kad sąjunga 
išaugtų didelė. Dabar mes 
Labdarių Sąjunga rengia
mės prie didelio darbo, ku
ris bus labdarių ūkyje rug
pjūčio vidury ar pabaigoje.' 
Turim daug darbo, nes be 
gero prisirengimo mažai kas 
galima padaryti, šiais me
tais daug galima padaryti.' 
tik reikia visiems susirūp’.n-1 
ti. čia ne vieno kito žmo
gaus reikalas — visus kvie
čiam stoti į darbą. Taip pat 
ir draugijas. Jeigu visi dirb
sime, padarysime didelį srur- 
pryzą — bus užkviesti žy
mūs mūsų politikieriai ir 
bus imami krutami paveiks
lai tų visų, kurie atsilankys 
į tą labdarių parengimą. Bus 
gražus perstatymas, kurį iš
pildys “Margutis” po vado
vyste A. Vanagaičio. Bus

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plnnlra- 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MlAUSIASl 
KAINAS.

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

raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCIIMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUF 
Pbooe: LAFAYETTE 8617

X/

Labdariai, būkime 
Draugo" piknike 
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sąjungos kuopos ir paskiri 
jos nariai darbuojasi pas
kirtam tikslui sutartinai ir 
vieningai. Dėl to ir darbo 
pasekmės nėra menkos. Taip 
pat ir su kitomis organiza
cijomis labdariams reikia 
palaikyti gerus, draugiškus 
ryšius ir veikti sutartinai. 
Viens kitą turime remti. Y- 
pač mes turime remti dien
raštį “Draugą”, kuris nuo
lat padeda labdariams, gar
sindamas jų reikalus ir pa
rengimus. Bent dalinai mes 
galime “Draugui” atsilygin
ti, atsilankydami į jo pa
rengimus. Štai, sekmadienį, ' 
liepos 4 d. “Draugas” ren
gia vasarinį pikniką visiemr 
gerai žinomame ir lengvai 
pasiekiamame Bergman’s 
darže. Aš visus užkviečiu 
šiame piknike dalyvauti ir 
tuo paremti visų gerųjų dar
bų ir reikalų nuoširdų ir 
didį rėmėją — dienraštį 

Draugą”.
Anastazas Valančius, 

pirmininkas

6 &

Ketvirtadienis, liepos 1,1943
- - » - ■ -

Bomberis Lituanica vardu
Šį šeštadienį 3 vai. popiet partamentas šį pasiūlymą 

Chicago Municipaliame Air- 
porte įvyks didžiulės iškil
mės, kokių dar nėra buvę. 
Tai bus krikštynos keturių 
motorų bomberio, kuris bus 
pavadintas mums labai reikš 
mingu vardu — LITUANI
CA. Jos reikšmė ir istorija 
mums visiems labai gerai 
žinoma.

šis įvykis bus užbaiga di
delio bei patriotingo darbo, 
kuris buvo pradėtas besiren
giant švęsti Lietuvos Ne
priklausomybės akto dvide-į 
šimts penkių metų sukaktį. 
Grupė chicagiečių pasiūlė 
Treasury Departamentui se
kamą propoziciją: Jei lietu
viai, žinoma, chicagiečiai, 
išpirks karo bonų už mili
joną dolerių, tai kad būtų 
leista vienas bomberių pa
vadinti — LITUANICA. De- 

i—-

Są-

Iš Labd. Sąjungos 
1 kuopos veikimo

Town of Lake. Lab.
jungos 1 kuopos skaitlingas 
mėnesinis susirinkimas įvy
ko birželio 14 d.

Pasidarbavimu pirm. E. 
Gedvilienės, gauta trys nau
ji nariai: Ray Turskis, Roz. 
Urbonienė ir M. ir P. Dovei
kai. Pastarieji įsirašė am
žinais nariais, įmokėdami 
$100. Kuopa džiaugiasi, kad 
jos garbės narių skaičius 
auga.

Elena Gedvilienė raporta
vo iš centro pikniko, kad 
1 kuopa darbavos prie “hot 
dogs” ir pelno padarė $257; 
turėjo keletą aukų rinkėjų, 
kurios surinko $100. Be to, 
turėjo keletą vyrų, kurie 
darbavos prie ratų. Čia irgi, 
padaryta gražaus pelno. Se
nelių prieglaudos reikalams. 
Kuopa ir darbščioji pirmi
ninkė apsiėmė pasidarbuoti 
ir parapijos piknike.

Kuopa gerai gyvuoja tu
rėdama darbščią pirminin-1 
kę, kuri nuolatos darbuoja
si, kad gauti naujų narių.

Labdarys

i

M

I

Aukos prieglaudai: po $5
— Šuoliai, Bertašiai; $1.00
— Jaukščiai.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLYJE

Liepos 4 d.

IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS
—11 vai. ryto—už gyvuosius ir 

mirusiuosius lietuvius Amerikos 
karo tarnyboje

KUN. A. MORKŪNAS, PIRM.
RENGIMO KOMISIJA

mielai priėmė. Paskelbus va
jų lietuviai patriotai entu
ziastiškai pirko bonus. Ir 
taip Vasario 16 minint 
Blackston hotelyje Treasu- 
ry Departamento viršinin-

(Nukelta į 7 pusi.)

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

N.

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

'. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 8054

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti, 
Čionai

IŠPARDAVIMAS
Rakandu, Rankiniu Laikrodėlių, Deimanto Žiedu, Elektriniu Dul
kiu, Valytuvų. Snrinųsų. Matracų, Sofų, Gasinin ir Anglinių Pečių, 
Kombinaciiu Pečiu su Gazu ir su Anglimis. Gerų Parlor Setu, 
Karpetn. Dainimr 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 prijungti ............................ $69.50
8 T"bų Philco Chair Side Radio, 1943 metu modelis .... $89.50 
Radiios su fonografu, kurios automatiškai pačios nermaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kuriu nereikia mainyti, 
nž ..................................................................... $149.50 iki

Zenith 12 tūbų, 1943 Radįia su F. M., už ........................
17 tūbų Meisner Radi ja už .................................................
16 tnbų Radi ja gražiame kabinete už................................
Zenith 9 tubu Consoles, .........................................................
Crosley. 10 tubu F. M. Console .........................................
Philco 11 tūbų Console, Remote Control . ........................ $89.50
Gvarantuotos perdirbtos radijos Consolese po.................... $24.50
Rankiniai Laikrodėliai no ............................................. ,.... $9.95
MilitariškL rankiniai laikrodėliai, vyriški ir moteriški po $14.95 
Waterproof Rankiniai Laikrodėliai po .......................... $29.50
Bulovą ir Elgin Laikrodėliai po ................  $24.95 ir auk.
Auksinės Rašomos Plunksnos po ................   $2.10

Didelis pasirinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro 
Karoliu, 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
8 milimetru Eastman Movie Projector ............................ $55.00

Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
užsakvmo.
Ledinis šaldvtuvas “Coolerator” atrodo gražiai, padarytas, už

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

ĮSIGYKITE ŽIEMINI 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 ......................................
Bungalow Gas ir Coal Pečiai po .................
Original 4 su gazu, 4 su anglims Skylės už 
Moore’s su gazu ir anglimis po .....................

BEDDING SKYRIUJE:
Drūti coil springsai po .................................
Geri Vatiniai Matrasai po ............................... $10.00 ir po $19.50
Patvs geriausi springsai ir vatiniai matrasai po ........... $39 50
Vaikams Lovelės po $15.00. Vaikų lovelėms matrasai po $3.75 

Budriko milžiniškas stakas rakandų, užpirktų tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums apsimokės ir iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materijolo, 

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50, $124.50 ir po $195.00. 
Už seną Parlor Setą duodame nuolaidą. Taipgi jūsų parlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
po 112.95
150 3-šmotu Bedroom Setų po ................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dlning Room Setai po ..................................... $99.50
125 5-šmotai Dinettes po ............................... $39.50 ir $69.50
Didelės Sofos, Studio Couches po ..................................... $42.50
9x12 Linoleum po ............................................ $3.95 ir po $5.95
4 jardų platumo Linolejos po ........................................  89c jardui
Paprastos linolejos po ..................................................... 32c jardui
9x12 Marvell Carpets po ..............  $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

$450.00
$149.50 
$129-50
$135.50 

$72.50
$149.50

............. $59.50
........... $119.50
........... $159.50 

$199.50 ir auk.

$8.95 ir $11.95

Jos F. Budrik
INCORPOEATED

3241 So. Halsted St.
ant S lotų, 3 ankštai, viskas po vieno stogu,

Baltas nuosavas namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE.
3409 S. Halsted St.

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

J

Split by PDF Splitter



Ketvirtadienis, liepos 1, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS 7

Seimininkės laukia, muzikantai 
nekantrauja, ir "Draugo" Fourth of 
July pikniko diena jau artėja

Liko vos trys dienos; Aušros Vartų motery 
ir merginų draugijos narės šeimininkaus!

Bombanešis
Lituanica vardu

aukSti karininkai, būrys ka
riuomenės, Dariaus-Girėno 
Bugle and Drum komanda, 
Chicagos konsulas Daužvar- 
dis, nacionalinių organizaci
jų atstovai ir t.t. Taipgi y- 
ra pakviesti Chicago majo
ras ir gubernatorius. Kūmai 
ypatingai tiksliai parinkti.

Nėra abejonės, kad bus 
didelis triukšmas per Fourth 
of July, liepos 4 d., No. Ri- 
verside, III., apylinkėje, kur 
randasi Bergman’s Grove. 
Ir kodėl ne? Nes ir net da
bar laukia Aušros V?.rtų pa
rapijos moterų ir merginų 
draugijos šeimininkės su 
puikiausiais valgiais, kurie 
gali džiuginti kiekvieno lie
tuvio širdį ir laukia links
mieji įvairių kolonijų baro iki Desplaines Avė., ten suk- 
prižiūrėtojai, kurie yra pa- ti į pietus ir 
siruošę patenkinti kiekvieno Bergman ’s Grove. 
troškulį! “Draugo” mėgia,- • 
mieji muzikantai iš West . 
Pullmano, Phil Palmer vado
vaujant, tik nekantrauja su 
lietuviškoir.J s melodijomis 
ir populariais šokiais links
miesiems “Draugo” pikni- 
kieriams. .

ku-

i

nica pakils į dausas ir skrk šieji, kaip atrodo, kad ir iš 
tiesiog priešą pulti, kad kuo 
greičiausia pergalę laimėti 
ir tuomi mūsų tėvynę Lie- . 
tuvą išlaisvinti, žinoma, kiek ( 
vienas lietuvis iš gilumos 
širdies trokš tai LITUANI 
CAI geriausio pasisekimo 
prigelbėti mūsų kariaujan
tiems sūnams bei laimingai 
grįžti atgal po karo.

(Karo sumetimais tik ko
mitetas tebus įleidžiamas 

! bomberis — naujoji Litua airportan, tačiau atsilarkiu
_ ___________ ___________ __ _________ I

į La. Grange gatvėkarį, 
ris priveža prie pat daržo. 
Eleveiteriu taip pat galim? 
važiuoti, būtent, Dcuglas 
Park eleveiteriu važiuoti iki 
48 Avė., čia išlipus sėsti į 
La Grange gatvėkarį.

Važiuojant automob i 1 i u 
galima važiuoti iki Wash- 
ington Blvd., Jackson Blvd., 
Madison St., Roosevelt Rd., 
arba Cermak Rd., į vakarus

važiuoti iki

Pranešimai

toliau, galės matyti Litua-' du, 
nicą ir ceremonijas).

Rengiamojo komiteto var

Dr. S. Biežis

— ■ * ' ------------------------

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedčms!

(Atkelta iš 6 pusi.)
kui viešai buvo įteikta karo 
bonų virš milijonas dolerių 
vertes. Mes atlikome savo, 
o Departamentas ištesės sa
vo žodį.

Taigi, šį šeštadienį prie Ceremonijos bus filmucja- 
60 gatvės ir S. Centrai Avė., mos- Ant vietos Lituanica 
t, y. vakarinėje eirporto d? vardas bus užrašytas. Pa~i- 
lyje, įvyks didžiulės iškil- baigus visoms ceremonijoms, 
mes, kuriose dalyvaus De
partamento virš i n i n k a i,

Tratinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti “Draugą

Kas pasiryžo laimėti 
žūti, tas retai kada esti nu 
galimas. — Corneille.

A

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

. SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATLIKITE: IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

&

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams j 
klientams pilną patenkinimą. j

KREIPKITĖS PRIE MUS $ 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

»♦ 
y

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

<

4*
A

ONA URBANSKIENE
(po pirmu vyru Butkienė)

Mirė birt. 29 d., 1943
1<>: 20 vai. ryte, sulaukus 
m. a amžiau s.

Gimus Lietuvoje. Kilo 
Žagv.rės kaimo. Paukščio 
šau’itj apskr., Žagarės kaimo, 
_ Ul.čios.

dideliame nuliūdime 
Anelę Samozexiči nę; 
ir anūkes, r Andrių 
ir daug kitų giminių, 
ir paž. štamų

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Z /i

į ■ mARGUTLf
^VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
$ RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

įį 6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Ų Telefonas — GROvehill 2242

SS

MONUMENT CO. I

Bridgeport. — ARD 2 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, lie 
pos 2 d., po pamaldų, mo
kykloje. Visos narės prašo
mos atsilankyti. Reikės pa
sitarti apie ruošiamą centro 
pikniką, kuris įvyks liepos 
18 d., Ryans Woods. prie 87 
ir S. Westem Avė. Valdyba

I

p

♦ ♦

Ogdt n 
Lislo, 
įvyks _

2 d., 1943 m. Iš na-

bažnyčią,

«

K

« 
e

*

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

: i,

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Liko trys dienos
Vis artėja pirmojo vasa

rinio “Draugo’’ pikniko die
na ir pirmasis mėginimas 
atšvęsti Fourth of July iš
kilmių.

Neišvykite niekur per 
Fourth of July šventes, nes 
valdžios suvaržymai tikrai 
gali daug bėdų iškepti kiek
vienam, kuris labai toli au
tomobiliu važinėja.

Kelionė į Bergman’sGrove 
yra gana trumpa ir labai 
mažai gazolino bus suvar
tota tai kelionei, tai gerai 
įsitėmykite kelrodį ir atvy
kite tiesiog pas mus “Drau
go” piknike.

Pirmas “Draugo” pikni
kas šįmet bus liepos (July) 
4 d.. Bergman’s Grove, ku
ris labai lengva pasiekti. Bi
le kuriuo gatvėkariu priva
žiavus Cermak Rd. reikia 
važiuoti iki galo linijos (prie 
Western Electric), ten sėsti

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

PASKOLOS
DAROMOS 

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. i. KAZANAUSKAS

Sekretorius

Paukščio
Taliko

dukterį 
anūkus 
Pošką; 
draugų

Kūnas paširvotas Poško na
muose; pr e Ogdi n Avė. ir 
Center Rd., Lislo, Illinois.

Laidotuvės įvyks p.-nktidie- 
nį. liepos 
rnų 9:00 vai. ryto bus atlydė
ta j St. Joan piar.
Lisle, 111.. kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
to Kazimiero kap.nies.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimini s. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė. Anūkai. An
ūkes, Andrius Poška ir Gimi
nės.

Laidotuvių direktorius: Ant. 
Petkus, tel. C cero 2109.

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Pasitikėjimo
Mumis*

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALHZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachanlds Prodnctions. 
Distributors of Montello “Most beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
8—THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
į 4535 W. VVasbington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

INSULUOKIT Savo Nmus Dabar!!!
SU “BLOWN IN ROCK4VOOL” INSULAVIMU
SITAI PO Kl"K.y ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSI MA VASAROJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

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

— Pašaukit dėl Veltui Apkainavimo — 
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UN'ITEX. ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
•NO DRIP" ------- "NO DRIP"

$1.90 už Galioną — Specialė Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau blėdės nuo šlampančių paipų. drėgmės. tankų, lubų ar oro įt- 
rauktuv.ų.— lnsuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

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

Dėl lnsnlacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
___  N. W. Corner &&th and Statė Streets

VISI TELEFONAI . ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th WTtTOV

Telephone YARDS 1418

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-38

LACHAWICZ m SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.

Phone CANAL 2515

10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 96«1

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAJJFORNIA A VE. Phone LAFAYETTE 3573

l
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WAACS REN KA ŽIRNIUS

I

Dienos iki

DRAUGO
t*

I

į . *
AL •

4IH July Pikniko
Acme photo

Buvusios farmose mergaitės, dabar WAACS Camp Grant, UI., pasisiūlė padėti 
rinkti žirnius farmoje netoli New Rochelle, III. Mergaitės valdė mašineriją ir pristatė 

' vandenį vyrams į lauką.
1----------------------------------------------------------------------

Amerikiečių nuolatinis spaudimas 
nugalėjo japonus Attu saloje

su-

1

RACIONAVIMO

KURIS ĮVYKS

Sekmad., Liepos-July 4, 1943
GRAŽIAME

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

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d., Bergmann’s Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti iki ga
lo linijos (prie Western Electric Co.), ten sėsti į La Grange gatvekarį, kuris priveža 
prie pat daržo. Eleveiteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiterin 
važuoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarį.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington Blvd., Jackson Blvd., Ma- 
dison St., Roosevelt Rd.,' arba Cermak Rd., į vakarus iki Desplaines Avė., ten sukti į 
pietus ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS

Dvynukai baigė aukštesnę mokyklą

MAJ. GEN. EUGENE LANDRUM ATPASAKOJA AME
RIKIEČIŲ LAIMĖJIMO PASLAPTĮ ATTU SALOJE.

Ne koks militarinis užsi-]“blitzkrieg’o” taktikoms, 
karščiavimas, bet nenuilsta- 'Šaltis nepaprastas, valgis 
mas Amerikos karo jėgų dažniausia šaltas. Maisto ir 
spaudimas privedė japonus 
prie paskutinio desperatiško 
žygio ir pagaliau prie savi- 
žudystės, pasakoja Maj. 
Gen. Eugene Landrum.

Japonai buvo tokioj padė
ty, kurioj kitos tautos vadai 
būtų pasidavę, bet japo
nams neleidžiama pasiduoti. 
Tat, jie atakavo, norėdami 
musų artilerijos pozicijas 
paimti.

Viskas vyko tvarkingai ir 
tik jų atakai nepasisekus, 
jie žudėsi. Prie šio paskuti
nio žygio jie,buvo priversti 
dėl nenuilstamo amerikiečių 
spaudimo. Jiems nedavė 
progos pasilsėti, persitvar
kyti.

Kada japonai pasitraukė 
iš Holtz įlankos, negalėjo jie 
pertvarkyti savo linijų ir 
naujų pozicijų išlaikyti.

reikalingos amunicijos pri
statyme turėjo nuolat dirb
ti 1000 vyrų. Jei japonams 
nebuvo duota progos pailsė
ti, amerikiečiai taip pat 
gi negalėjo ilsėtis.

PRASTI DRABUŽIAI

ir-

to se- 
spirit

įdėjęs

baigiasi 
serijos

yra pa-

KALENDORIUS
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Šiandien įsigaliojo pirmo
jo periodo kuro aliejaus ku
ponas ir N, P ir Q serijos 
mėlynos stampos.

Sekmadienį, liepos 4 die
ną, įsigalioja Q raudonos 
stampos.

Liepos 7 dieną 
data dėl K, L ir M 
mėlynų štampų.

Liepos 21 diena
skutinė diena naudoti gazo
lino štampas No. 6 “A” kny
gelėje ir stamp No. 21, kuri 
gera vienam svarui kavos.

Liepos 31 dieną baigiasi 
data dėl P, Q, R ir S seri
jos raudonųjų štampų.

Rugpiučio 7 dieną baigia
si data dėl N, P ir Q serijos 
mėlynųjų štampų.

Nori pasikeisti karo 
belaisviais

NEDAVĖ JAPONAMS 
PRISIRUOŠTI

Albertas Dagis
Albertas ir Albina Dagis 

birželio 22 dieną baigė Kelly 
^igh school. Jie abu yra 
dvynukai, turi 18 metų am
žiaus. Gyvena 2902 Persh- 
ing rd..r*

Jų ir vardai yra giminin
gi. Alberto antras vardas 
yra Karolius, o Albinos Ka
rolina. Alberto sutvirtinimo 
vardas yra Mykolas, o Albi
nos — Mikolina.

Albertas per 4 metus nė 
vienos dienos neapleido mo
kyklos.

Mokyklos baigimo proga 
Albertas ir Albina Dagis ga-

Albina Dagis

vo nuo motinos dėdės ir se- y
sers Lucijos po “Wrist 
Watch”.

Albertas priklauso prie 
Keistučio choro.

Jų sesuo Lucija yra žymi 
veikėja lietuviškų organiza
cijų gyvenime. Ji dažnai 
rašo ir į “Draugą”. 

I

Kareivio maistas

pa-

Pirmais metais kariuome
nėje kiekvienam kareiviui 
išeina apie $200 maistui.

Pirkite karo bonus.

X Generolas Joseph E. 
Barzynski, Quaterm a s t e r 
Corps Commandier, pasiža
dėjo dalyvauti Liet. Vyčių 
Chicago apskrities tradici
nės dienos programoje lie
pos 5 d., Vytauto parke. 
Chicago ir apylinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai 
suvažiuoti.

Stasys Pieža, Chicago He- 
rald American reporteris, 
gavo ypatingą dovaną nuo 
J. E. arkivyskupo Samuel 
A. Stritch. Jis priėmė arki
vyskupo išleistą knygą, “The 
Principles of Peace’’ su šior 
kiu prierašu: “To Stanlej 
Pžeza in deep appreciation 
of your kindness and help- 
fulness in our effort 
eure a peace in the 
of our culture.’’

Stasys Pieža yra
daug pastangų, kad šioji ar
kivyskupo knyga būtų pla
čiai išgarsinta Hearsto laik
raščiuose.

)< Antanina Krotkaitė šeš 
tadienį, liepos 3 d., Aušros 
Vartų bažnyčioje, 6 ir 7:3(1 
vai. daro atminimą savo bro
lio Jono jo šešerių metų 
mirties sukakties proga. G> 
minės ir pažįstamieji pra
šomi atsilankyti. Velionis 
buvo žymus Amerikos lietu
vių, taip pat ir Lietuvos 
mokslo ii* švietimo įstaigų 
rėmėjas, jų garbės narys.

X Kun. A. B. C. Jagmi
nas, Marijonų seminarijos 
rektorius, labai. meniškai 
papuošė seminarijos apylin
kę. Nors gamta šiais me
tais gerokai yra pavilgius 
žemę, tačiau kaip saulė ją 
kiek pradžiovins, bus gali
ma gėrėtis įvairiai žydin
čiomis gėlėmis. Visi kvie
čiami atvažiuoti į Hinsdale 
ir pasigerėti seminarijos a- 
pylinke.

X Monika Nebijonaitienė 
gruodžio mėnesį 1941 me
tais buvo per Raud. Kry
žių pasiuntus laišką į Lie
tuvą. Atsakymą gavo tik 
šių metų birželio 4 d. Vadi
nas. ėmė pusantrų metų, kol 
susižinojo su savaisiais Lie
tuvoje. Kad ir ilgai, vis tik 

, malonu gaut žinia. Per R 
Kryžių laiškus galima siųs
ti tik 25 žodžius.

X Petkelių šeima, Town 
of Lake, šv. Kryžiaus baž
nyčiai aukojo du spalvuotus 
Langus. 9. Jakimauskienė 
vieną langą aukojo a. a. S. 
Stanislovo Aukškalnio at
minčiai. Ona Švažas ir A- 
nelė Jasutis jau anksčiau 
aukojo po vieną langą.

Pvt. Kazimieras Boguslo- 
vas, buvęs “Draugo” zece- 
ris, šiuo laiku rašo iš Fort 
Sill, Okla., ir praneša, jog 
baigia lavinimą ir džiaugia
si “Draugu”.

X M. ir P. Doveikai, 4339 
So. Hermitage Avė., pasta
ruoju laiku paliko Labdarių 
Sąjungos garbės nariais pa
aukoję $100 įrengimui se
nelių prieglaudoje baigti.

Nuo pirmes dienos paaiš
kėjo, kad amerikiečiai kovai 
nebuvo gerai apsirengę, ne
galėjo visus gamtos vargus 
panešti.

Gen. Landrum buvo ver
čiamas reikalauti, kad jo vy
rai kovotų be jokio poilsio. 
Bet turėjo taip būti, nes jei 
japonai būtų galėję pasilsė- $iiS pagerbtas miesto 
ti ir persitvarkyti, būtų bu
vę daug sunkiau juos nuga
lėti.

Ir taip amerikiečiai, pras
čiau apsirengę, puldami tvir
tas pozicijas, pasirodė esą 
daug geresni kareiviai, negu 
japonų. Amerikiečiai ištesė
jo, japonai negalėjo jų spau
dimo atlaikyti.

Aukų nors ir buvo nema
ža, visgi būtų daug daugiau 
buvę, jei spaudimas būtų 
atleistas.

tarybos
William F. Mahoney, gat- 

vėkario vairuotojas (motor- 
man), kuris pereito pirma
dienio vakare sugavo žmog
žudį, bus pagerbtas miesto 
tarybos už drąsų savo žygį. 
Jis gavo pagyrimą iš savo 
kompanijos.

Žmogžudis vadinasi 
nešt Wishon, 35 metų
žiaus, jis dar vadinasi Er- 
nest Nadutski. Jis nušovė 
Joseph Schulte, 79 metų am
žiaus. jeweler savininką, ku
rio krautuvė randasi 3155 
Harrison str.

Ernest Wishon prisipaži
no prie nusikaltimo. Iš kar
to jis neigė savo nusikalti
mą.

IJaponai gerai kovėsi, bet 
nesėkmingai. Amerikiečiai 
vis juos spaudė varydami iš 
vienos pozicijos į kitą, ne
duodami laiko naujose pozi
cijose įsitvirtinti.

Kova prasidėjo amerikie
čiams puolant iš slėnių. Ja
ponų pozicijos aukštumuose 

i

Er-
am-

pasikeisti karo be
su Japonija, taip 
karo sekretorius 
senatoriui Hatch 

Senatorius 
pareiškė, amerikiečių jėgas nusilpni

no. Dėlto Gen. Landrum pa
siuntė savo vyrus į kalnus. 
Jisai nenorėjo kovoti tose 
vietose, kurias japonai buvo 
jiems parinkę.

Kova kalnuose buvo ypa
tingai sunki mūsų karei- 

Stimson pareiškė, kad Vals- ■ viams. Japonai buvo gerai 
tybės Departamentas tikisi prisiruošę kovoti prieš ame- 
pasiekti susitarimo, kad vi
si amerikiečiai, esą japonų 
nelaisvėje, būtų iškeisti.

Washingtonas, D. C., birž. 
29 d. — Valstybės Departa
mentas (Statė Dep.) deda 
pastangų per Šveicarijos vy
riausybę 
laisviais 
pareiškė 
Stimson
(New Mexico). 
Hatch šiandien 
kad jis vėl kreipėsi su pra
šymu, kad toks pasikeiti
mas belaisviais būtų įvykin
tas, nes daugiau kaip 2,000 
New Mexico vyrų Filipinų 
salose pateko į japonų ne
laisvę. Karo sekretorius

ii

rikiečius slėniuose, bet ne 
aukštumuose. Kalnuose ap
sigynimo priemonės pui
kiausios, tačiau japonų po
zicijos nebuvo tokios stip
rios, kaip būtų buvusios, jei 
amerikiečiai vis butų puolę

1,189

Pavogė whisky
Pereitą antradienį 

liai pagrobė aštuonias 
“viskės”, vertės $270, iš ta- tingai sunki kareiviams, ku-
verno, 450 N. Clark str. |rie atvyko prisiruošę tik

vagi- slėniuose.
dėžes Kova kalnuose buvo ypa

I

Amerikiečiai kareiviai 
ašies nelaisvėje

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 
29 dieną paskelbė
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra priešo nelaisvėje. 25 
vyrai iš Chicago area yra 
ašies nelaisvėje ir 18 iš ki
tų Illinois vietų. 14 vyrų iš 
Chicago area yra vokiečių 
nelaisvėje ir 11 yra japonų 
nelaisvėje. Iš kitų Illinois 
vietų 13 kareivių yra nacių 
nelaisvėje ir penki japonų 
nelaisvėje.

Belaisvių tarpe yra Way- 
da Mike, kurio motina, Mrs. 
Kathrine Wayda, gyvena 
šiuo adresu: 708 N. Wood 
str. Atrodo lietuviška pa
vardė.

A

Pergyvenęs forpedavi- 
m?, žuvo uoste

Nevv York. — Emmet 
Wells, 44 metų amžiaus, iš 
Seattle, trečias inžinerio pa
dėjėjas laive, buvo pergyve
nęs tris torpedavimus plau
kiant Atlantike. Jis žuvo pe
reitą antradienį, kai paslydo 
nuo šlapios lentos eidamas 
į krantą. Jis įkrito į vande
nį.
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