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Tikimasi netrukus sąjungininkų 
invazijos Sicilijos salon

Sąjungininkų štabas, Af
rikoje, liepos 1. — šiandie 
paskelbta, jog Amerikos 
bombanešiai beveik nesutik
dami jokio pasipriešinimo 
bombardavo Palermo ir ke
turis aerodromus Sicilijoj.

Anksti rytą sąjungininkų 
bombanešiai atnaujino ata
kas ant italų svarbaus uos
to Messinos ir tuo pačiu lai
ku. pačioje Italijoje į pietus 
nuo San Giovanni ir San 
Marco.

Palermoje išsprogd i n t a 
italų kareivinės.

(Pranešimai iš Berno, 
Šveicarijos, skelbia, jog pa
ruošiamieji sąjungi ninku 
žygiai prieš Siciliją esą bai
giami ir esą galima tikėtis 
kad netrukus bus pradėta 
invazija šion Italijos salon. 

Tuo tarpu vokiečių radio 
paskelbė, jog iš Gibraltaro

• v

I

į rytus išplaukė dar 
sąjungininkų invazijos .flo- 
tila).

LONDONAS, liepos 1. — 
Admiralitetas šiandie pas
kelbė, jog britų submarinai 
prie Italijos nuskandino ke
turis ašies laivus ir penkto
jo likimas tikrai nežinomas.

Nuskandintųjų laivų vie
nas buvęs modernas trans
porto laivas ir kiti trys bu
vo krovinių laivai, prikrau
ti amunicijos.

Martinika norinti 
tartis dėl sąlygų

✓

MAŽIAU. GUMOS VOKIEČIŲ KARO MAŠINAI

U.
fabrikas buvo paliestas. Juodi dūmai kyla iš vienos vietos, kai bombonešiai praėjo.

“Draugus Acme puota
S. Flying Fortress bombardavo viro Hulls, Ruhro krašte, kur sintetinės gumos

'..U.,

MacArthur vadovaujama ofensyva 
nukreipta prieš Rabaul bazę

WASHINGTON, liepos 1. 
—Amerikos kariuomenė So- 
lomon salose užėmė Viru

Japonai nutyli apie
U. S. laimėjimus

NEW YORKAS, liepos

NEW YORKAS. liepos
— Šiandie pranešama, jog 
Martinikos (Marti n i q u e) 
vyriausias komisionie r i u s 
adm. George Robert, pakvie 
tęs Jungtines Vaystybes pa
skirti pasiuntinį ‘ ‘nustatyti 
sąlygas, kuriomis būtų pa
keistas prancūzų autorite
tas” saloje.

Vakar Martinikos radio 
paskelbė gyventojams, jog 

“norėdamas 
____ . . _ >” 

grupė paruošusi perėjimą į pasiuntęs Jungtinėms Vals- 
pro vokiečių minų laukus ir tybėms prašymą nustatyti 
anksti rytą rusų žvalgybos | “sąlygas.” 
grupė perėjusi upę, įsiver
žusi į vokiečių apkasus nu
kovusi šimtą vokiečių ir 
parsivedusi skaičių belais
vių.

Vokiečiams bandant pa
našių žygių į rusų stovyk
las, jie buvę sulaikyti ir at
mušti.

Leningrado apylinkėje ir 
prie Belgorodo, j šiaurę nuo 
Karkovo, vokiečiai bandę 
pravesti atakas, kad sužino
tų rasų pajėgumą, bet buvę 
priversti pasitraukti.

Rusai atrėmė naciu 
atakas, Maskva

1. STREIKŲ EIGA

MASKVA, liepos 1.—Cen
triniam Maskvos fronte 
šiandie įvyko keletas aršių 
susirėmimų.

Šiandie sovietai paskelbė, 
jog sėkmingai pavykęs ra
sų žvalgybos žygis. Nak-' komisionierius, 
ties metu rusų inžinierių išvengti kraujo praliejimo

PITTSBURGH
rint visų pastangų, tebe- 
streikuoja apie 104,000 an- 
gliaksių.

HARRISBURG — Lozer- 
ne ir Lackawanna apskri
tyse kietosios anglies dar
bininkai grįžo darban.

BAYONNE, N. J.—Jau 
antra diena vyksta darbi
ninkų streikas šešiuose uo
stuose. Streikuoja

HARRISON, N. 
žo į darbą 1,600
Steel kompanijos streikavu
sių darbininkų.

TRENTON, N. J. — Po 
» 5 . ' t

vienos dienos streiko į dar
bą grįžo 1,500 John T. Roeb

Nežiū-

250.

De Valero perrinktas

130,000 angliakasiu 
nepaklauso dirbti

1.

fisenhower norėjo I KARO EIGA 
palikt Giraad 
prancūzą vadovybėj

PITTSBURGH, liepos 
— Sekr. Ickes ] 
kad anglies kasyklų darbi
ninkai nemestų darbo “di
džiausios istorijoj karo kam 
panijos išvakarėse,” liko ne
išklausytas apie 130,000 an
gliakasių.

Nežiūrint įspėjimų, 
“paskyrų asmenų ar 
pių” interesai negali 
statomi virš visos tautos I 
reikalų, atsisakė darban ei
ti 5,200 darbininkų centri
nėj Pensylvanijoj ir tuo pa-.

uostą, netoli japonų aviaci
jos bazės Mundoje. Pasak 
laivyno, uostas užimtas po 
aršių laivyno ir aviacijos 
kovų prie Rendova salos. 
Kovose sunaikinta bent 65 
priešo orlaiviai ir žuvo sep
tyniolika Amtrikos orlaivių 

i ir vienas 7,712 tonų Ameri- 
i kos transportinis laivas.

Kita amerikiečių naujo
sios ofensyvos dalis vyksta 
į šiaurę Naujojoj Gvinėjoj

1.
—Japonijos vyriausias ka
ro štabas šiandie paskelbė, 
jog sąjungininkų kariuome
nė išlaipinta Rendova salo- japonų didžiosios bazės Ra- 
je, bet nutylėjo apie sąjun- i baul linkui.
gininkų išlaipinimą New 
Georgia, Trobriand ir Wood 
lark salose ir Nassau įlan
koje, Naujojoj Gvinėjoj.

Japonijos karo buletenis 
skelbia, jog japonų kariuo
menės, laivyno ir aviacijos 
pajėgos tebetęsia “aršias 
atakas” prieš sąjungininkų 
laivyną, išlaipinusį kariuo
menę Rendova saloje.

Taip pat pranešama, jog 
amerikiečiai užėmę Wcod- 
lark ir Trobriand salas, į 
rytus nuo Naujosios Gvinė
jos ir išlaipino kariuomenę 
Nassau įlankoj, 10 mylių 
nuo japonų bazės Salamaua, 
šiaurrytinės Naujosios Gvi
nėjos pakraštyj.
Japonai priešinasi.

Spaudos konferenrijoj ka
ro sekr. Stimson pareiškė, 
jog karo veiksmai Pacifike 
vyksta patenkinamai, vado
vaujant gtn. MacArthur, 
bet esą galima tikėtis griež
to japonų pasipriešinimo.

Prie Rendova salos japo
nai pravedė smarkias kon
tratakas, kuriose dalyvavo 
apie 110 japonų orlaivių. 
Atakos vyko nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus popiečio.

Nuskandintasis Amerikos 
transportinis laivas buvo 
tuščias, nes kariuomenė jau 
buvo iš jo išlaipinta.

Belgijos moterys 
priverstinam darbui

NEW YORKAS, liepos

Pietų Pacifikas. — Ame
rikos kariuomenė užėmė Vi
ru uostą ir išlaipino kariuo
menės Woodlark ir Trobri
and salose ir Nassau įlan
koje.

Viduržemio jūra. — Ame
rikos bombanešiai bombar
davo Palermą, Sicilijoje ir 
vietas pačioje Italijoje.

Rusija,—Centriniam fron 
te įvyko aršių susirėmimų.’ 
bet bendrosios pozicijos ne
pasikeitė.

t »
Europa. — Berlyno radio 

skelbia, jog invazija prasi
dėsianti šį šeštadienį.

1. 
—Berlyno radio šiandie pa
skelbė, jog visi Belgijos vy 
rai tarp 18 ir 50 metų am
žiaus ir visos nevedusios 
moterys tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus bus šaukiamos dar
bo tarnybai (priverstinam 
darbui) arba Belgijoje arba 
Vokietijoje.

Pranešime taip pat skel
biama, jog nė vienas Belgi
jos studentas nebus priima
mas universitetan ar kiton 
aukštojo mokslo įstaigon, 
jei jis nebus ištarnavęs bent 
vienų metų savanoriai dar
bo organizacijoje.

LONDONAS, liepos 1. — 
Šiandie Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchill pa
reiškė, jog sąjungininkų vy
riausias vadas šiaurės Af
rikoje gen. Dwight D. Ei- 
senhower, asmeniai kreipės, 
kad gen. Henri Giraud būtų 
paliktas prancūzų kariuome 
nės vadu, kad būtų išvengta 
karo trukdymų.

Kalbėdamas žemesniuo
siuose Anglijos parlamento 
rūmuose* Churchillas pažy
mėjo, jog gen. Eisenhowerio 
prašymas buvo remiamas 
Amerikos ir Anglijos vyriau 
sybių autoritetu ir jog tai 
buvo daroma ne politiniais, 
bet tik kariniais 
mais.

Britų vyriausybė, 
Churchillio, laikos
liai nuo prancūzų politinių 
nesutarimų ir tikimasi, kad 

j naujasis prancūzų komite
tas panaikins visus politi
nius nesutarimus bendrajai 
visos Prancūzijos gerovei.

>

J.—Grį- 
Crucible

prašymas, jjng ^ons kompanijos dar
bininkų. Indianos fabrikai

Japonijoj įvyko 
žemės drebėjimas

jog 
gra
buti

1.-

DUBLINAS, liepos 1. — 
Pirmam savo posėdyj nau
jasis Airijos seimas Airijos čiu laiku organizuojama vi- 
premjeru vėl perrinko Ea- suotinas angliakasių strei- 
mon De Valero. De Valero kas Monongahela slėnyje, 
perrinktas 67 balsais prieš 
37. Sąjungininkų štabas Aus-

De Valeras oponentu buvo tralijoj, liepos 1. — Stabo 
William Cosgrave, opozici- komunikatas pareiškė, jog 
nės Fine Gael partijos va- karo veiksmai vyksta paten 
das. ' kinamai.

Anglija rengiasi 
invazijai, naciai

LONDONAS, liepos
Vokiečių kontroliuoją m a si 
Paryžiaus radio šiandie pa
skelbė, jog šiaurės Anglijoj 
ir šiaurės Airijoj laikoma 
britų kariuomenė perkelta 
į pietų Angliją. Pasak radio 
ši kariuomenė ruošiama 
“liepos 3 dienos įvykiams.” 

Nuo pirmadienio ašies 
radio pranešimai pakartoti
nai skelbia, jog šį šeštadie
nį busią bandoma invazija 
Europon.

LONDONAS, liepos 1.— 
Tokijo radio šiandie paskel
bė, jog žemės drebėjimas, 
nusitęsęs vieną minutę, 
smarkiai sukrėtė miesto na-

I
mus ir gyventojai buvo pri
versti bėgti iš namų, kad t 
apsisaugotų griūvėsiu.

i Pasak japonų radio žemės
drebėjimo centras buvęs 
prie Shimotsuma, apie 50 
mylių į šiaurryčius nuo To
kijo. Anot radio, Tokijo 
mieste nuo žemės drebėjimo 
tenukentėję tik senesnieji 
namai.

I

Subombardavo naciu
pasak 

nuoša-

I

1.—Pa
tyrimai 
pietinės

svarbu uostą

sumeti- j
teršią vandenį

CHICAGA, liepos 
skutinieji vandens 
rodo, jog Chicagos
dalies 1,750,000 gyventojų 
gręsia apidemijos pavojus 
nuo nešvarumais užkrėsto 
vandens.

Sumažins gasoliną
WASHINGTON, liepos 1. 

—Sekr. Ickes šiandie pa
reiškė, jog galima laukti, 
kad netrukus bus suvaržyta 
gasolino vartojimas vidur- 
vakarinėse valstybėse ir jog 
dar griežčiau bus paliestas 
Pacifiko pakraštys.

Sakoma, jog vanduo dau
giausia uisiteršęs nuo esa
mų East Chicago ir Whit- 
ing dirbtuvių, kurios netun 
įrengusios nešvarumams nu 
leisti sistemos.

Dedama pastangos pagrei 
tinti statymą tvenkinio, ku
ris sulaikytų nešvaraus van 
dens patekimą į Michigan 
ežerą.

STOKHOLMAS, liepos L 
— Pranešimai iš Vokietijos 
skelbia, jog paskutiniosios 
Amerikos ir britų bombane- 
šių atakos ant Wilhelmsha- 
veno pavertusios šį svarbų 
Vokietijos uostą griuvėsiais 
ir visai nebetinkamą laivy
nui.

Po šių atakų Wilhelmsha- 
vene stovėję nacių povande
niniai laivai šiuo metu per
kelti prie Weserio upės žio
čių, kur jie laikomi išsklai
dyti, kad apsaugoti nuo or
laivių atakų.

I

WASHINGTON, liepos 1. 
—šiuo metu yra susidariusi 
“juodoji prekyba” seniems 
lovų matrosams pardavinė
ti.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Draugų džiaugsmas

Vladislovas ir

Damijonas Jo-

NUOMONĖS APIE "LITHUANIAN BULLETIN" 
PIRMUS TRIS NUMERIUS

1. Universiteto profesorius 
dr. Merril E. Bush: (Temple 
Uni versi ty).

I

\
9. Prof. R. E. Hibbard 

(Muhlenberg College):
‘ ‘I am very pleased to 

have received few copies of 
the Bulletin which you have 
sent me/’

10. Denys P. Myers, Divi- 
Studies,

17. Prof. J. H. Bonfante the facts about the Baltic
(Princeton): Nations”.

“I think it is very good”.
18. Prof. F. M. Sachs, New

York:

Komp. J. Žilevičius, L.M.
Philadelphia, Pa. — Vie

tos komp. Juozo Žilevičiaus 
gerbėjai — draugai, sužino
ję, kad jau jam kur kas ge-l 
riau yra ir kad net jau iš 
ligoninės parvyko namo, iš 
džiaugsmo pavedė vietos ei-i

kalingi mums nauji pasta
tai.

Prie šio darbo prisidėjo 
aukomis šie žmonės:

$50.00
Mikalina Baikauskai.

$25.00 — V. Petriks, C. J. 
Shires. J. A. Kratage.

$20.00 
kubaitis.

$10.00 — Julė Missel.
Po $5.00: A. Blaževičienė, 

B. Druškauskienė, V. Maro- 
zienė, Marijona Šeirienė ir 
A. A. J. Šeirys, J. Berkai, 
J. Kasė, C. Walls, S. Klapa- 
tas, Rožė Kinderienė, J. J. 
Shires, P. Dereškevičius, A- 
delė Kučinskas, Anna C. 
Kasė, Anne H. Kratage, A- 
nelė Yanchitis, ir Magdale
na Bagdonienė.

Po $3.00: Ona Petrauskie
nė ir J. Miškiniai.

Po $2.00: A. ir B. Petkai, 
J. ir R. Mikniai, J. ir M. 
Missel. P. Grybas, C. Swa- 
bon, J. Jeruse. O. Begans- 
kienė. O. Žukauskienė ir O. 
Banionienė.

news from scurces of 
sides’ ’.
Universiteto prof. dr.
Jung: (Northwestern

is 
for

1

‘‘As chairman of our Com 
mittee on Postwar Planning 
I find the “Lithuanian Bul
letin” very interesting and
instructive. Partic u l a r 1 y sion of poiitical 
good is the attempt to pre- 
sent 
bo t h

2. 
Fr.
University).

“You are doing splendid 
work for humanity; the bul
letin is well written and in
teresting ”,

3. Visuomenės veikėja Ca- 
therine M. Neale: (New 
York)

Dept. of Statė:
‘ "The contents 

properly selected 
type of publication ”,

11. Prof. Zen Weitz (Cro- 
zer Seminary):

“Ali human-kind 
be interested in the 
of the smaller and 
peoples as well as
of the larger and stronger 
powers’ ’.

• ‘Highly int e r e s t i n g: 
should be interesting getting 
all copies’’. ,

19. Librarian O. K. D. ■
Ringvvood, New York:

“It seems to give me use- 
ful information not in the 
press.”

very, 20. A. O. Shallna, Consul
this of Lithuania:

“Such a pub’ication is 
indispensable in getting non- 
Lithuanians acąuainted with 

I

21. Albert Tatiar, former 
Vice-Director of the Politi- 
oal Department and Chiei 

I of the Press and Informa- 
tion Service, Tallinn:

“I ha ve studied these pub- 
lications with a profound 
interest and find that the 
Lithuanian National Ccuncil 
as well as the Editors of 
the Lithuanian Bulletin are

(Tęsinys 3 pusi.)

should 
welfare 
weaker 
in thiat

lių rezgėjui pagaminti ta I „ j
proga eilutes, kurios šiaip' 
skamba:
Žilevičiui, mūs muzikui

Ir kompozitoriui,
Kur's darbuojas Amerikoj,

Išreikšt’ ašen noriu
Užuojautą vardan yįsų

Jo nuoširdžių dravgų.
Kurių taip daug jau priviso,

Kad net skaičiuot bau
gu...

Delei to, kad jį nelaimė
Buvo nūn’ ištikus,

O su tuo, kartu ir baimė
Tarp mūsų įvykus.

Nes drebėjom’, kad kas blogo
Su juo neįvyktų —

Kad jis, kartais, rinkti uogų
Rojun nenuvyktų...

Bet pavojui jau praslinkus...
Žuvus diegui baimės...

Mūsų tuntui susirinkus.
Linkim' jam ir... laimės!

Nuoširdus Bičiulis
I

i O. Miknaitienė, R. Stankie- 
nė, A. Mikelionienė, A. Lau- ■ 
rinai tienė, E. Marozaitė, P. 
Valatkevičienė, S. Atkočiū
nas, K. Mišeikis, P. Meškaus 
kienė, A. Jesrokaitienė, A. 
Čepulionienė, J. Medinienė,
I. Stanevičienė, A. Savickie
nė, R. Valatkevičienė, P. 
Kratavičienė. J. M. Kudžiai,
J. Lazevnik, B. Laconiai, P.
Banion, A. Jacobs, J. Ruk-1 
szenas, J. Cress, P. Medo- 
niai, F. Stankai, F. Dauman
tas, Clara McKnight, Stella 
B. Miknis, Wanda Kiselis, 
Mary Missel, Gerald Missel, 
ir Veronika Shevock.

Savo maldose visus daž
nai prisiminsime prašyda
mos jiems Dievo palaimini
mo visuose jų reikaluose ir 
gausaus atlyginimo dangu
je.

Nukryžiuoto Jėzaus
Seserys

»

12. Edith Wynner, Cam- 
paign for World Govem- 
ment, New York:

“I am glad to find mate- 
rial in it unavailable else- 
where”.

13. J. I. Noest, Consul Ge- 
neral of Netherlands:

“ Very interesting ”.
14. Prof. J. A. Walz, Cam- 

bridge, Mass.
“I have found it interest

ing and enlightening”.
15. Prof. Taylor Starck: 

Cambridge, Mass.
“I appreciate the oppor- 

tunity to get news which 
M. Johnson, American Edu-, for one reason or anotner 
cation Press:

“We will appreciate re- 
ceiving your excellent bul
letin. We can give publici- 
ty to your information”.

8. Prof. Harris G. Havi-
land:

“Your bulletin is useful
to teachers of modern his- 
tory, eurrent events, etc.

“I find your Bulletin ex- 
tremely interesting and 
most valuable”.

4. Žurnalistas Ch. P. Ho- 
ward: (Boston)

“It is very interesting 
and constructive”.

5. Prof. H. M. Boeshard: 
(Clark University).

“I am very much in sym- 
pathy with your objectives”.

6. Scholastic Publications, 
New York;

“Glad to ha ve for library 
reference in editorial work”.

7. Manag.ng Editor 1 gĮ

I

DR. VAITUSH, OPT

DR. S. WEINE, O.D.Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris , 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- į 

■ tumo, skaudamą akių karštį, atitai- i 
I so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

I se atsitikimuose egzaminavimas da- 
1 romas su elektra parodančia ma- 
j žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
’ 4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

I

i

doe3 net appear in the A- 
merican press.”

16. Prof. Joseph Roucek,
Hofstra College:

“Excellent: please send 
me two additional copies’’.

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyr-’' 1$ priežas 
ties spalvų neregėjimo — (eolo/ 

; blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Skolinam Pinigus

~ ~ ------ %
Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje |
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDANGALUS iš neD.unkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKA1NAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

7

TRU-VISION OPTIČAL CO
DR. M. WEINE, O.D.

AKT S EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO j 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI j

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3585

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
, OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo (5 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROipsct 1980

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS

Nuoširdi padėka
Elmhurst, Pa. — šia pro

ga norime širdingai padė
koti O. Kratavičienei ir C. 
J. šeirienei, kad išgirdusios 
apie gaisrą, kuris pereitą 
žiemą sunaikino mūsų naš- 
laityną, pasisiūlė padaryti 
rinkliavą Detroite. Ir, štai, 
dabar jos prisiuntė $300.00 
mūsų reikalams. Giliai įver
tiname šių geraširdžių mo
terų sunkų darbą ir pasiry
žimą nugalintį visas kliū
tis. Taipgi dėkingos esame 
visiems ir visoms, kurie per 
jas suteikė mums savo au
ką. šie pinigai skirti staty
bos fondui, nes būtinai rei-j

Prof. K. V. Buinevičiui
70 metų

Kaip praneša 
Kauno univer. 

Buinevičius ne
seniai minėjo 70 m. amž.
sukaktį.

r/zM LIBERAL EARMiHGS

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, 8ec'y. 82M SO. HALSTED ST.

“*r • * • • * ■ S ** ** ■ 1 r t • > • • * -■ m «4 -

(LKFSB) 
iš Londono, 
prof. K. V.
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STIKLAS — BRUŠIAI 

PO PI ERĄ APKARPOM DYKAI

— PARSIDUODA —

B E R L A N D'S
MALEVOS IR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

Į-- —-------------------------------.-—į

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA

LIAU; INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEISPARDUOTI.
TŪBOS. CLARINFTAI, TROM

BONAI, SAKAPHONES, FLUTES 
su ••cases" — $35.00, $37.50,
$45.00 ir $75.00. Vtoi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
niški mandolinai, banjos, 
SMU1KOS, TENOR BANJCS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINLAI BASAI — $$0.00. 
$125.00 ir $150.C0. BASO Uį- 
DENGALAS — $13.00. 8MICE- 
LIAI 8MUIK0M8, STRIUNINI- 
AM8 BASAMS, VIOLA8 IR CEL- 
LO — $1.50, $8.00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl vtoų virS- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50. $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDAL8. HI- 
BOYS. CYMBOUS, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE Visiems 
brase ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams, Triūboms, Saxaphones Ir 
taipgi Bmuikoms Ir Guitarama

GOLDSTEIN’8 MUSIC SHOP 
>14 Maxwell St., Chicago

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

4

Tel. YABds 2S46

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
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 uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

I
i

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

t
QFiSherwin-Wiluams 
r4> Paints

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Ofiso teL‘VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
(5—8:30 P. MOfiso vai.: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutartį

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGĮCIŲI
STATYBAI — REMONTAVTMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO EATOMS.
You 

Cen 
Be 
Surt 
of 
Safety

t

*

1 TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

I 
t'

— telkia — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kurto —
Specializuoja 

Tame!

DR. G. SERNER
LIETUMS AKIŲ GYDYTO-VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa.

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

TeL CANal 0257
Ra. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 8o. Arte&an Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

* 6 iki 9 vai. vakar*.

TeL YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais — 11-12.

TeL YARds 5921.
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8 30 jb kurią uždirbame savo ran- 
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, Ketvirtadieniam 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniet, -

I DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 įb 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 5ai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849
Nebūkit «or*n- 

fiotl neranrlal* 
pakinkliai*. Gy
venkit lluozi nuo 
patrūkimo bėdo*.

— SPECIAL —
Iškirpkite š) skelbimą ir priduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime Jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

ISMANKSTINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatment*.

NĖRA KO GERESNIO Už

Craator of Custom Appllaneas for 17 yra

SS S. STATĖ, RM. >10, STA. 4I«S 
Daily l* AM. TU 3; Mon.. M. T1H P M.

Satartoy Tll 1, Suaday i U L

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklų vtoam gy
venimui. Saugokit* jaa, leisdami 
toegaamlnuotl ja* moderniiklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
U METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie paAalina 
vto« akių ttempimg. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smatana, Jr.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
SUkmadūmiato paėjai a>i«itarim%.

81* yra ap*el*lla rvtlnlmo bandyme* fr 
nebus kitose lalkrzAčiuoae Talprt. Ha 
pasiaiymss nsbus atkartotai

- - _ _ _ -------------------------t
OPTOM EI RISTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampan 18-to* 

Telefoma: CAKAL OkSS, Ckiaųc 
OFISO VAJLAVDOS:

Kaadlea 8:18 a. m. Iki t:SS p. m. 
Treūtod. to SeMad. • :>* a. m. 

flO T: 88 p, m.

Ofiso TeL............... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
Trečiai ir Sekai, tik susitartus.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą. z

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilaus žmogus.

Split by PDF Splitter
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Penktadienis, liepos 2, 1943

TAI NEBUVO SEIMAS, BET
Praėjusią savaitę netyčia mo nariais, o paskui tą vie- 

pa puolė į mano rankas Bri-Į 
dgeporto rusiškų lietuvių lei 
ūžiamo dienraščio numeris. 
Su- nusistebėjimu perskai
čiau vedamąjį palyginimą 
Lietuvos ankstesnių seimų 
ir tobuląjį bolševikišką sei
mą. Jis buvęs tuo tobulas, 
kadangi buvę surinkta at
stovai proporcingai iš visų 
Lietuvos gyventojų sluoks
nių, profesijų, net buvę 3 
kareiviai, daug darbininkų, 
žydų rašytojų, ūkininkų, net 
žymių “mokslininkų” ir mo
terų atstovių bei kitų gru
pių. Vaje, vaje, koks stebuk
lingas seimas, kokio Laisvu 
rinkimu nė viena pasaulio 
valstybė neturi. Net demo-! 
kratiškiausias Amerikos; 
kongresas panašaus sąstato, 
neturi: čia neįeina nei vie
no kareivio, nei vieno iš fa
briko ištraukto darbininko, 
nei vieno ‘mokslo žmogaus’, 
nei vienos moters — bet 
daugiausia profesionalai, po
litikieriai.

Aš įsivaizduoju, kaip bu
vo renkamas Sovietinės Lie
tuvos seimas. Vieną vakarą 
susėdo Dekanozovas su Pa- 
leckiu, sudarė seimo sąstia-į 
to proporciją, parinko iš 
kiekvieno gyventojų sluoks
nio, profesijos bolševikuo- 
jančius asmenis, sudarė są
rašą ir jiems pranešė, kad 
turi sutikti būti liaudies sei-

Apie liet, kultūrą
(Nukelta į 3 pusIJ 

to be commended very high- 
ly indeed for their splendid 
effort”.

“Also, high credit is due 
to the Editors for bringing 
in each issue a most illumi- 
nating Press Review giving 
their readers a true picture 
of the life and hardships in 
the occupied Baltic Statės”.

Iš lietuvių šono, Biuletenį 
labai šiltai sutiko vienuoliai 
pranciškonai (kun. Vaškys), 
seserys kazimierietės ir ke
letas kunigų. Prie gerų lin
kėjimų jie pridėjo ir savo 
čekius.

Nemažas skaičius svetim
taučių ir lietuvių New Yor- 
ke asmeniškai žodžiu redak
toriui pareiškė savo simpa
tijas ir pritarimą Biulete
nio pasirodymo proga. 
New York, 1943 m. 
birželio 17 d.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTTTNOTR

LION MFG. CORP.

——————. - -—— —————.
HELP WAXTED — MOTERYS

nintėlį sąstatą patiekė žmo
nėms balsuoti, ir tik “taip”. 
Visi privalėjo eiti balsuoti, 
tas buvo užrašoma pase, jei 
neisi balsuoti už tą sąrašą, 
būsi liaudies priešu, netek
si lengvatų net būsi nubaus
tas.

Toks tai buvo tas “tobula
sis” sovietų Lietuvos sei
mas, iš anksto išrinktas sve
timos valstybės rankos. O 
draugas Vabalas džiaugiasi 
juo, stato pavyzdžiu, tuo 
pajuokdamas visų demokra
tiškų valstybių laisvai iš
rinktus seimus — ir jo nu
stebimu, 
stato.

visai priešingo są-

Anas, 
išdavikų 
net savo 
progos pareikšti savo norą 
— jiems jau iš anksto bu
vo padiktuojama, ką dary
ti, ką kalbėti, .už ką balsuo
ti — jie turėjo būti ištiki
mi komunistiška j ai idėjai, 
ir paklusnūs jų drausmei,; 
kitaip mirtis. O jeigu jiems 
ir būtų buvę galima kalbėti, 
ką gali nusimanyti apie į- 
statymdavystę šapos darbi
ninkas. ūkininkas ir net po
etas. Tas seimas buvo tik 
rusiškas maniakas. Gintaras

sulipdytas tautos 
rankomis, seimas 
burnomis neturėjo

•• v . •

tas laimingas, kurs 
žino, bet tas, kars,

Ne 
daug 
nors mažiau mokslo turėda
mas, moka jį pritaikinti gy
venime. — Prof. Eretas.

K

I

HELP WA5TED — MOTERYS

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISISG DEPARTMEKT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-948#

• HELP WANTED — VYRAI

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalin^. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą.
. EDGEVVATER BEACH 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

DIRBTUVĖS 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.

DIE CASTERS 
REIKIA’

i

)

WASHINGTON, liepos 1. 
—Šiandie įėjo galion nauja
sis taksavimo įstatymas, 
pagal kurį nuo darbininkų 
algų taksiams bus atskaito
ma dvidešimts nuošimčių.

Kiekvienam nevedusiam 
asmeniui į savaitę leidžia
ma netaksuojamų pajamų 
$12, vedusiam $24 ir vedu- 
siems su šeima po $6 priedo 
už kiekvieną vaiką prie $24.

CHICAGO, liepos 1. — 
Brig. gen. Robert H. Mills 
pareiškė, jog kariuomenėje 
kareivių dantys geriau pri
žiūrimi, negu. civiliniam gy
venime.

l

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto 
PARAGON 

DIE CASTING CO. 
5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

VYRAI
STOKIT

Į SVARBIUS 
KARO DARBUS

DABAR

DAUG

Darbu Dabar
DĖL

DRAFT EKEMPT 
VYRŲ

—
Žmogus be valios, k a i p į 

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

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

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

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

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

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

(Division St. netoli Elston Avė.)

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 karo darbus. Pui
ki proga išmokti modemiškus ma
chine shop darbus po ekspertiška 
priežiūra. Atsišaukit tuojaus.

2640 Belmont
3200 North—2700 West

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

WELDERIŲ — 15
100<%> Defense 
šiftais; dirbant 6 dienas į

48 valandas ir gausit mo- 
52 valandas. Naktinio "šifto 
5 naktvs j savaite, 45^ vai.

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

E. M. WEYMER CO.
2 820 W. Grand Avė.

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

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

Swing Cook Ir 
Štymo Stalo Vyras

Reikalingas nuolatiniam darbui; 
gera mokestis ir proga įsidirbimo 
dideliame vakarinės miesto dalies 
res tarane.

WALTER P. POWERS
3950 W. Madison

MOLDERIŲ
(SYNTHETIC GUMUI)

PAKERIŲ 
DŽENITORIŲ 
MATERIAL 
HANDLERS 

100% KARO DIRBTUVĖ
BET BUS

TAIKOS LAIKŲ ATEICIA
48 iki 60 vai. į savaitę 

Laikas ir pusė virš 40 vai. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGA

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

1301 N. Elston Avė.

PORK BONERS
GERA MOKESTIS 

100 mylių nuo Chicagos.
Pastovūs darbai.

Pašaukit YARDS 0400 
ar atsišaukit į 

3817 S. HALSTED ST.
BUSHELMAN AR PROSYTOJO — 
Patyrusio dėl retail krautuvės. Pas
tovus darbas, gera mokestis.
ED. T. EDAVARDS. 2547 W. 59th St.

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 AVANTED — MOTERYS

PUIKI PROGA
DP.I.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Dirbant draugiškoj retail krautuvėj. 
Mes išmokinsim jumis idomų 
davimo darbą ir pradėsim su gera 
alga. Atsišaukite tuojaus.

NEISNER BROS., INC.
1343 Milwaukce Avė.

MOTERŲ
REIKIA

i

par-

5 ar 
Pra- 
i sa-

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

ROOM 833

WINSTON & ęo.
400 W. Madison

GERA MOKESTIS
DĖL

DIRBTUVĖS DARBŲ

Johnson & Johnson
GAZO MASKŲ DIVIZIJA

4951 West 66th St.
. Gera vieta dirbti’*

DIRBTUVĖS

AP

Puikiausios Darbo 
Sąlygos

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ
Dabar dirbanti karo pramonėse 

nebus priimti

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

KKOIA, BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

Daugiau

Gamybos 

Kareivių 

REIKIA

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir 
kitę asmeniškai 
popiet.

CHICAGO
4200 S.

naktį ši f tai. Atsišau- 
nuo 8:30 ryto iki 6

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

KOMPANIJOS 
CAFETERIA

DĖL

FOOTE

BROTHERS

GEAR

&

MACHINE

CORP.

lūs
Galit Juos Sugrąžint

Daug Greičiau
•Pagelbstint Gaminti

Svarbias Karo Dalis
3

Reikalingas Mūs Kareiviam
ANT

Visų Kovos Laukų

Stokit Į
KOVĄ

, *

GERA
PAMOKOS JUMS BESIMOKAN

TIEMS GERĄ AMATĄ PRIE 
NAUJŲ MAŠINŲ.

MOKESTIS IR PILNOS

j Malonūs Poilsio Kambariai

MERGINŲ 
MOTERŲ

REIKIA VISIEMS ŠIFTAMS
PRIE

ASSEMBLY — POWER SIUVIMO 
CAFETERIJO.T — STOCK MER
GINŲ-VEDĖ JŲ-DŽENITORKŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

MODERNĖS PRAUSYKLOS
Šviesūs, Vėsūs 

Darbo Kambariai
CAFETERIA

ATOSTOGOS APMOKAMOS

NELAIMĖS, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Atneškit Gimimo Liudijimą
DABAR DIRBANČIOS KARO 

PRAMONĖSE NEBUS 
PRIIMAMOS

Employment Ofisas
5219 S. VVesterr. Blvd.

Pastovūs trumpu valandų darbai 
dėl:

MOTERŲ 17 IKI 35 -
Gera mokestis, puikios darbo 

sąlygos su valgiu.

KASIERKŲ 
ČEKERIŲ 

COUNTER MERGINŲ
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 DIENŲ

48 Valandų Savaitėje
LAIKAS IR PUSĖ PO 40 VAL.

Atneškit Gimimo Liūdijimą.

JOHN F. JELKE 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

TARNAITĖS IR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. Pa
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet 

1 Pradinė mokestis $72.00 su pakė- 
I limu po trumpos tarnystės. Atsi
šaukit prie Housekeeper.

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

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

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720

JAUNOMS MERGINOMS 
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

Mes išmokinsime jumis. Pastovūs 
ir svarbūs darbai. Atsišaukite į 
UNIFORM PRINTING ft SUPPLY 

351 W. Chicago Avė.

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

June Graduates

REIKIA TARNAITES — prie abel- 
no namų darbo. Trys suaugusi šei
moje. Savo kambarys. Vakarais ne
reikia dirbti. $18.00 j savaitę. Pa
šaukit— BEVERLY 2047.

VYRAI IR MOTERYS

for

VARIOUS
BANK POSITIONS 

We will train you 

GOOD OPPORTUNITY

Apply

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

I

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

OFISO VALANDOS
KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Popiet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

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

HARRISON SHEET 8TEEL CO. 
4718 W. Fifth Avė. Chicago

Ar pašaukit MANsfleld 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.

HOUSMEN
Reikalingi dirbti privatiniame kliu
be. Atsišaukite

UNION CLUB OF CHICAGO
312 S. Federal St.

| PIRKITE KARO BONUS !

Švari Modemiška 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 needie mašinų. Gera pra
dinė mokestis, pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLI, BROTHERS 
1801 S. Michlgan Avė.

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

Platink įdomiausią dien 
raštj “Draugas”.

MERCANTILE
NATIONAL BANK

VYRŲ 

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

100% KARO DIRBTUVĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
PASTOVUS DARBAI

Gera mokestis — bonai — ekstra 
mokestis dirbant naktimis.

I. C. transnortacija iki mūsų 
dirbtuvės.

BENNETT
541 W. Jackson Blvd. MFG. CO.

Skalbykloj Darbininkių
Feeders ir Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St.

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

stoties iki dirbtuvės.
Chicago, III.

PARDAVĖM VI

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

i

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

PLATINKITE “DRAUGĄ”

NAMAS PARSIDUODA—Mūriniu 3 
Aukštų 3 lietai po 6 kambarius. 
Užpakalyje mūro cottage 3 kam- 
>arių. Atneša 3100 J mėnes rendoa. 
Kaina 88.000. Kreipkitės:

2302 S. I.EAVTTT ST., 
SEELEY 5387.

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

PLATINKITE “DRAUGĄ”

t
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DRAUGAS
‘ THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

034 South Oakley Avė. Chicago, UUnois
Published Daily. except Sundays

A member of the Catholic Press Association
' Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata; Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros.^ Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rasomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-CIass Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879.

Svarbi premjero Ch urchillio kalba
Didžiosios Britanijos premieras Winston Churchill 

užvakar pasakė reikšmingą kalbą, kurioj jis darė karo 
apžvalgą ir metė vieną kitą žvilgsnį į ateitį.

Kalba buvo optimistiška.
Sąjungininkų pergalės esanti užtikrinta.
Po pergalės Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Brita

nijos glaudus kooperavimas užtikrins pasaulio ateitį.
Premieras Churchill, žvelgdamas į karo eigą ateityje, 

pranašavo, kad
“didieji mūšiai Viduržemių jūroj ir visur kitur pra
sidės prieš pradedant kristi rudens lapams ’.

Šis išsireiškimas yra ir svarbus ir klasiškas. Jis, 
be abejojimo, pasiliks ir istoriškas.

Anot jo, nė vienas kitas britų karas praeity tiek 
nesuvienijo imperijos žmonių, kiek šis. Tačiau, kovoją 
nacius ir fašistus, nesiekią sau pelno, nekariaują dėl 
teritorijų. “Mes nereikalaujame atlyginimo ir mes ne
priimsime kompromiso. ”

Premieras džiaugėsi britų institucijų tvirtumu ir A- 
merikoS bendradarbiavimu su Britanija. Tas bendra
darbiavimas ir vieningumas turįs tęstis ir karo metu 
ir po karo. Bendromis jėgomis siekiama besąlyginio 
pasidavimo. Tai reiškia, kad ašies pasipriešinimo jągos 
visai turės būti sudaužytos. Priešai turės visai pasi
duoti sąjungininkų teisingumui ir malonei. Be to, reik
sią numatyti priemones ateities agresijai apsisaugoti.

Amerika, sakė Churchill, yra milžiniška jėga, Tačiau 
britai to Amerikai nepavydi ir jos nebijo. Priešingai 
— jos ėjimas drauge su Anglija užtikrina ir saugumą 
ir taiką. Tai užtikrina ir Atlanto Čarterio dėsnių įgy
vendinimą.

Kai Hitlerio ir Mussolinio jėgos suglebs, Didžioji 
Britanija visu savo laivynu ir visomis galimomis jė
gomis eis į pagalbą Jungtinėms Valstybėms Japoniją 
nugalėti.

Premieras patenkintas karo eiga, nes sąjungininkai 
laimėjo svarbių pozicijų. Suminėjęs pergalę Tunisijoj, 
pranešė džiaugsmingą žinią, kad laimėta karas su ašies 
submarinais. Vien -tik gegužės mėnesį virš trisdešimts 
vokiečių submarinų paskandinta. Birželio mėnesis šiuo 
žvilgsniu buvęs geriausias šio karo istorijoj. Tuo būdu 
sąjungininkų susisiekimas jūromis palengvėja.

Reikia pasakyti, kad p. Churchillio kalba buvo per
sunkta giliu optimizmu. Ir, atsižvelgiant į sėkmingus 
žygius Tunisijoj, daužymą iš lėktuvų Vokietijos ir Ita
lijos karo pramonės ir susisiekimo centrų, paskutiniuo
sius karo įvykius Pacifiko ir Rytų frontuose, p. Chur
chillio optimizmas nėra be pagrindo.

pasiaukojimo. Daug aukojasi mūsų vyrai frontuose 
dabar, ateity dar daugiau bus pareikalauta iš jų dar
bo ir pasiaukojimo. Mūsų šventą pareiga yra žiūrėti, 
kad nei Amerikos nei sąjungininkų kariams nepritrūk
tų karo pabūklų, amunicijos. Didesnis, uolesnis mūsų 
darbas, gausingesnis pirkimas U. S. karo bonų padės 
mūsų karo vyrams greičiau sudaužyti Berlyno-Romos- 
Tokio ašies karo mašiną ir greičiau visiškos pergalės 
pa^kti- ..
WPA prisiminus

Iš Vašingtono pranešama, kad jau likviduota gar
sioji organizacija WPA (work project administration). 
Ji išleidusi 10l/2 bilijono dolerių ir U. S. iždan grąžinus 
130 milijonų dolerių.

Jungtinių Valstybių gyvenime WPA suvaidino dide
lį ir svarbų vaidmenį.

Užėjus dideliam ekonominiam sukrėtimui 1Q9Q me
tais, kai nustojo rūkti iš fabrikų kaminų dūmai, kai 
milijonai darbininkų neteko darbo, kai užsidarinėjo 
bankai ir įvairios finansinės ir ekonominės įstaigos, 
visame krašte ;kilo panika, nes daugybė žmonių pasi
liko be duonos, be pastogės. Pasikeitus krašto admi
nistracijai, kongresui dirbant vieningai su naujuoju 
Prezidentu, sudaryta vadinama WPA, kuri milijonus 
aprūpino darbais ir pragyvenimu. Tai savaime svarbus 
dalykas.

Bet reikia neužmiršti, kad WPA darbininkai, tiesa, 
menką atlyginimą tegaudami, daug naudos kraštui pa
darė. Jie taisė kelius, statė namus, valė ir puošė mies
tus ir dirbo kitokius naudingus darbus.

Daug kas WPA kritikavo ir juokėsi iš tos organi
zacijos, tačiau istorija ją vertins, kaipo vienetą, su
vaidinusi milžinišką vaidmenį ir išgelbėjusį kraštą nuo 
suiručių. Milijonai darbininkų žmonių yra dėkingi WPA, 
kad ji davė galimumų užsidirbti bent kuklų atlygini
mą, išmaitinti šeimas ir pergyventi didįjį ekonominį 
sukrėtimą.

Amerikiečių olensyva Pacifike
Birželio mėn. 30 d. šio karo istorijoj bus atmintina. 

Pačiam gen. MacArthurui asmeniškai vadovaujant, a- 
merikiečių ir jungtinių tautų karo jėgos žeme, jūro
mis ir oru pradėjo vieną didesnių ofensyvų prieš ja
ponus. Savo pirmais sėkmingais žygiais užėmė Trob- 
riand ir Woodlark salų grupę tarp Naujosios Gvinė
jos (New Guinea) ir Solomon salų. Be to, atakuoja 
gretimai esamas New Georgia salas.

Šie pasekmingi sąjungininkų žygiai Pacifike Ameri
kos visuomenėje kelia optimizmą ir norą dar Labiau 
stiprinti namų frontą. Visuomenė aiškiai mato, kiek 
aukojasi Amerikos kariuomenė, kaip drąsius žygius ji 
daro, ir kaip gerose rankose yra Amerikos karo vado
vybė. , ,4. U*

Japonai, is pasalų užpuolę Pearl Harbor, smurtiškai 
.užėmę visą eilę Amerikos ir sąjungininkų salų, jau tu
rėjo progos pajusti Amerikos stiprybę ir, gal būt, jau 
gailisi pakele kardą pri#>š mūsų kraštą.

Šie amerikiečių žygiai, tiesa, yra džiuginanti. Tačiau 
nereikia manyti, kad jie atliekami be sunkumu ir be

Vertina lieluviiį biuletenį

Anuo kart trumpai rašėme apie Lietuvių Tautinės 
Tarybos leidžiamo biuletenio ketvirtąjį numerį — “Lith- 
uanian Bulletin”. LKFSB paduoda žinių, kaip kitatau
čiai šį lietuvių darbą vertina.

Jau gauta iš visos eilės garsių amerikiečių labai pa
lankių atsiliepimų. Taip vienas universiteto profeso
rius rašo: “Būdamas pirmininku komiteto, kurs pla
nuoja pokarinę santvarką, aš randu, kad ‘Lithuanian 
Bulletin’ yra labai įdomus ir instruktuojantis”. Vienas 
anglų laikraščio redaktorius Liet. Taut. Tarybai rašo: 
“Mes labai įvertiname tą, kad mums siunčiate savo 
puikų biuletenį. Mes galėsime laikrašty panaudoti jūsų 
patiekiamas informacijas”. Panašių atsiliepimų iš įvai
rių kvalifikuotų žmonių gauta daug. Lietuviškoji vi
suomenė biuletenio pasirodymą sutiko šiltai. Keletas 
dvasininkų jau pasiskubino pasiųsti ne tik linkėjimus, 
bet ir čekius, tačiau biuletenio leidimo lėšos yra dide
lės ir pageidaujama, kad visuomenė savo aukomis tą 
darbą paremtų. Mums turėti anglišką leidinį, kuriuo va
dovaujančius USA asmenis informuotume apie Lietu
vos vargus.

Kataliką spaudos jėga
Joseph J. Wagner naujai išleistoj knygoj — “Reli

gious Press Directory” rašoma, kad Amerikos katali
kų laikraščiai ir žurnalai turi 10,008,874 skaitytojus. 
Per paskutiniuosius metus katalikų laikraščiai laimėję 
netoli vieno milijono naujų skaitytojų.

Pastaruoju laiku katalikiški laikraščiai gauna naujų 
skaitytojų, nes žymiai pagerėjo ir turiniu ir teknišku 
atžvilgiu.

Amerikos katalikų spauda išauga į tokią jėgą, su 
kuria negalima nesiskaityti.

Uždraudė rodyti propagandinę filmą
“Darbininkas” rašo:

“Chicagos “lietuvių” komunistų “V-is” birželio 
18 d. š. m. laidoje, pasidžiaugę Massachusetts gu
bernatoriaus proklamacija, prieina prie Bostono mies
to tarybos, kuri dauguma balsų uždraudė rodyti bol
ševikų propagandinę filmą.

“Apie tą tarybą tas kvislingiukų laikraštis šiaip 
rašo:

“Bet ot susiranda besarmačių, kurie idiotiškai barš
ka apie ‘komunistų propagandą’ ir reikalauja sukon- 
fiskuoti tą istorinę filmą!”

“Kiek žinoma, Bostono miesto tarybininkai neieš
kojo jokių “besarmačių’’. Jie drąsiai pasisakė prieš 
tą filmą, pasmerkė kvislingiukus komunistus ir jų 
idiotišką propagandą. Komunistėliai sako, kad toji 
filmą yra “istorinė”. Gali būti, kad ji yra “istori
nė” tuo atžvilgiu, jog joje istoriniai faktai yra pa
slėpti.”

Gen. Gšraud laukiamas 
Vašingtone. Atvykti į Ame
riką jį pakvietė pats Prezi
dentas.

Pasitikima, kad jis jau 
bus atvykęs į Jungtines Val
stybes prieš prancūzų tau
tos šventę — liepos 14 d.

Jis čia atvyksta, kaipo 
Šiaurės Afrikos prancūzų 
armijos vyriausias vadas. 
Spėjama, kad būdamas Va
šingtone jis tarsis su Pre
zidentu Rooseveltu ir štabo 
viršininku gen. MarShall dėl 
koordinavimo prancūzų ar
mijų žygiuose prieš Hitlerį 
Europoje.

Politiški prancūzų reika
lai nebūsią liečiami. • '

Taip, berods, ir turi būti.

Lenkijos vyriausybė už
sieny įsteigusi Londone spe- 
cialę mokyklą lenkams dip
lomatams rengti.

Tos mokyklos priešakin 
pastatytas dr. Waclaw Ra- 
binsk, savotiaiku dirbęs Len 
kijos užsienių reikalų mi
nisterijoj.

Iš to tenka spręsti, kad 
lenkai vis tik rimtai rengia
si savo valstybės laisvam 
ir nepriklausomam gyveni
mui. ,

Ir reikia palinkėti, kad 
toji mokykla geresnių ir iš
mintingesnių diplomatų pa
ruoštų.

• v . . lt/

Senieji diplomatai Lenki
ją “nugyveno”. Jie vieną 
dieną rašė su kaimynais su
tartis, kitą dieną jas lau
žė. Su Hitleriu darė nepuo
limo ir draugingumo sutar
tis, nesuprasdami to, kad 
tos sutartys kraštą į nelai
mę įtrauks.

Ir daugiau kapitalių klai
dų lenkų diplomatai prida
rė. Tos klaidos nemažai pri
sidėjo prie iššaukimo šio 
baisaus karo.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
liepos 2 d.)

Austrijoj riaušės... Iš Vie
nos pranešta, kad visoj Aus
tro-Vengrijoj kilo riaušės 
dėl to, kad valdžia sumaži
no žmonėms duonos porci
jas. Be to, Vienoje prasidė
jo darbininkų streikai.

•

Bolševikai nužudė buvusį 
carą... Iš Kievo praneša, kad 
gandai apie Rusijos caro 
Mikalojaus nužudymą pasi
tvirtina. Sakoma, kad jį nu
žudė bolševikų kareiviai, be
sitraukdami nuo Jekaterin
burgo. Nužudytasis Nika’.o- 
jus H Rusiją valdė nuo 1894 
metų ligi 1917 m. kovo. Did- 
kunigaikštis Michail Alek- 
sandrovič, buvusio caro bro
lis, pasiskelbęs Sibiro vy-. 
riausybės galva ir išleidęs 
manifesta.

Po svietą pasidairius
Suėjau aną dien Miką Bu

kaprotį. Jis man nusiskun
dė, kad ant svieto randasi 
ypatingų durnių.

—Kas jie tokie? — pa
klausiau.

—Gi tokie, kaip Venice 
Beach, Calif., Rlchard Gord- 
ham, kuris pastatė didelį 
namą ir apgarsino, kad ne- 
renduos jame f lėto šeimy
nai, kuri neturi... vaikų.

—Ar tai jis dėl to dur
nas? — paklausiau.

—Žinoma, štai, sako, aš 
turiu didelį namą ir kai at
siranda jame fletas, visuo
met iškabinu sainę — “Flat 
for rent. No children”.

Šiandien dedu ant savo 
vcžnaus delno skundą vie
nos mūsų gazietęs. Sėskite 
ir perskaitykite:

“Taigi, tiktai kiek nustok, 
tai Sodomija darosi. Varge 
tu mano! Kada gaus protą 
ir kada tasai pasiutias krau
jas apsimalszys! Jau kur tik'■» ■■ • 
girdėti, tai gero nėra. Ypa
tingai pilnos paszelimo to
sios mergicos kurios czio- 
nais užaugia. O tai viskas 
priguli nuo surūgusios mo
tinos, kuri labai giriasi kad 
jos dukrele suvis kaip Ang- 
like ir negana kad savo mo
tina ir tęva vadina ‘kreizem’ 
ir ‘old fuls’ bet ir savo kelies 
eina tai Amerikoniszkai — 
taip turi būti o tu motin 
‘szot jur maut’ ir nieko ne
sakyk. Ir toji motina kaip 
nulieta viszta, turi tylėti ir 
klausyti szuns poteriu nuo 
apsiseilejusios dukreles. Ne
laimingas tokis vyras, kat
ram tokia Lietuviszka Ang- 
like patenka už paczia. Ne
sinori dėl jos užlaikyti pa- 
redka grinczioje, greitai su 
savo vyru apsisavina, ant 
niek ji laiko ir tankiausia 
pameta. Nedyvai, mano szir- 
deles nes jeigu savo tėvus

už niek turėjo tai ka jai vy
ras ženklina?

“Auga tokios mergužes, 
nežino kas tai yra Dievas ir 
kaip privalo vestis, nežiūri 
kokios vieros josios iszrink- 
tasis o žinoma, toki iszsi- 
renka, katras neturi tikėji
mo ir ant kampu mokslą se
mia. Vis tiek ar žaliablekis 
ar Velszis, dėl jos vis jis 
‘nais fela’. Po szimts velniu 
su tokioms paszkudom, kad 
visiems Lietuviams sarmata 
daro.”

TAI GYVENIMAS
P. P. c.

Gen. Eisenhower, kuris 
Afrikoje sulaužė hitlerinę a- 
šį, tikrai yra nepaprastas 
žmogus. Pasakojama, kad 
kuomet jis buvo dar leite
nantas ir tarnavo Panama 
Canal Zone, vieną dieną pra 
nešęs savo viršininkui, kad 
būtinai turįs eiti į ligoninę 
apendiko operacijai. Virši
ninkas jo paklausė, ar apen- 
dihas.jau' apsireiškę ir ar 
jis jau skaudėjo. Eisenhow- 
er atsakė:

— Neapsireiškė ir neskau 
dėjo. Bet aš jaučiu turįs a- 
pendiką ir jis gali apsireikš
ti tada, kada aš būsiu svar
biose pareigose ir negalėsiu 
vykti į ligoninę operacijai.

X

Londonas, kaip žinoma, 
yra daugiausiai pergyvenęs 
atakų iš oro.

Sykį po smarkaus vokie
čių bombardavimo, Winston 
Churchill išėjo po miestą 
pasidairyti. Vienoje vietoj 
jis sutiko moteriškę, kurios 
paklausė, ar jinai nejaučia 
nuovargio po tokios baisios 
nakties.

— Ak, — atsakė moteris, 
— žinote, pone, tie bombar
davimai atitraukia mano 
mintis nuo karo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Chicken Fat Lesson

Louis Dulfon, proprietor of the delicateaeen at 880 Thlrd Avenue, 
show« cuetomer, M ra. Bertram O. Carroway, how fat la ealvaged after 
chlcken ircooWd. Every drop of ueed kttchengreare le needed to make 
glycerlne for gunpowder and medicinai* for the fighting forcee.
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Vertė kun. A. Tamoliūnas
eiau pasitikėkime ir mels
kime, kad žmonių masės ir 
jų vadai Čia ir visur-kitur 
pradėtų vėl žiūrėti į vado
vybę ir vadą, kas vieninte
liai randasi Kristuje Kara 
liuje.

Šventojo Tėvo mintimi vi 
do vau j ant, taika neateis it 
kardo ir plieno. Taika gal 
ateiti tik iš medžio, taiko

(Tęsinys)
Tie penki punktai teisin

gai taikai ir tie tris kartus 
skelbti penki visų pirma rei
kalingiausi taikos principai 
naujai pasaulio santvarkai, 
tai Popiežiaus Pijaus Kil
tojo suglaustas turinys tve
riančiai pasaulio taikai. Tai 
visa gali atrodyti sunkiai 
realizuojama, ir tikrovėje 
taip yra, jei imsime vien tik 
iš žmogiškojo atžvilgio. Ta
čiau, yra visai kitaip, jei 
žiūrėsime, kreipdamiesi į 
Dievą ir Betliejaus Kūdikė
lį. Popiežiaus Pijaus X-tojo 
žodžiais tariant, “Jo malo
nės ir tiesos pilnumas pa
sauliui plaukia taip laisvai 
šiandien kaip ir per dvide
šimtį amžių. Jo šviesa nu
gali tamsą, Jo meilės spin
duliai sutirbdo ledinį ego
izmą, kuris taip daugelį su
turi nuo tapimo didžiais ir 
sąmoningais kilnesniame sa
vo gyvenime.”

Tiesa, kad žmonija tapo 
atplėšta iš savo grandinių 
ir bevilčiai leidžiasi į sunai
kinimo prapultį. Tos gran
dinės yra Dievas, Kristus, j 
Popiežius. Atsimeskime nuo 
Popiežiaus, mes atsimesime 

nuo Bažnyčios : mT“ SUKILIMAS LIETUVOJE IR 
titolusi nuo Dievo yra žmo- MURAVJOVAS KORIKAS 
nija prakeikta. Mes aplin
kui matome aiškų liudijimą, 
kad sunaikinimo ištarmė 
vykdoma, šių dienų pasau
lio nelaimės yra laicizmo iš
dava ir kad valstybė atsi
skyrė nuo Dievo, ką Popie
žius Leonas XIII beveik pra
našingai pramątė su viršum 
50 metų atgal.

Kristaus gimimas ir mir- stiprus ir kruvinas sukili- 
tis davė visai naują reikš
mę žmonių vertybei. Kris
tus yra žmonių Karalius ir 
tikrasis Vadas, nežiūrint, ar 
žmogus nori tos karalybės 
ir vadovybės. Kaipo tokis, 
Kristus, žygiuoja šimtme
čiais, eina istorijos protar
piais daugelio nupuolimui ir 
atsikėlimui. Kaip individai 
ir tautos prisiims ar atmes 
Kristų, taip jie bus pagerb
ti arba sunaikinti. Teisybė, 
meilė, laisvė, palaima — že
miškoji kaip ir dvasinė, pa
sikelia arba puola žmonijos 
barometre su Kristaus pri
ėmimu arba atmetimu. Po
piežius Leonas XIII iš anks
to perspėjo Europos tautas 
apie tikruosius nekrikščio
niškojo laicizmo rezultatus. 
Europa atmetė Kristų ir Jo 'Z 

Vietininko perspėjimus, L 
atsidavė daugeliems klaidin
giems pranašams ir akliems 
vadams. Nūngi, Europa at
sirado chaose ir griuvėsiuo
se.

Amerika, jei ji protinga,| 
gali išvengti Europos liki
mo, bet tikriausiai ne vie
nintele ginklų jėga. Mūsų 
destrukcijos bei sunaikini
mo elementai yra mūsų vi
duje, ir stebėtojui atrodo, 1 
kad Amerika pradėjo jau 
žengti... tik stebuklas gali 
ją sulaikyti nuo sunaikini
mo. Mes čia Amerikoje iš- 
vystėme materializmo tra
diciją ir taip vadinamą li

tės medžio, žmonijos Kara 
liaus kryžiaus ir 
Dievo duoto Vado 
Tikrovėje, žmonija 
gelbėta krauju, bet 
krauju vieno Tarpininko

žmogų, 
medžio 
bus iš 
vien t'.k

beralizmą, kurs įsiskverbęs 
į visas mūsų institucijas, ne
žiūrint, gera reiškiančių for- 
mulų, kurios prarado savo 
reikšmę. Mes sveikiname 
kiekvienoje tautinio mūsų 
gyvenimo atmainoje tuos 
principus, kurie Europoje 
išsibaigė totalitarianiniuose 
režimuose. Visur brangioje 
mūsų Amerikoje randame
materialistinę filosofiją, įsi- taikos kunigaikščio prakar 
siūbavusią mene, literatūro
je, kine, mūsų spaudoje, e- 
dukacijoje, ekonominiame ir 
komercijos pasauly, mūsų 
legališkose bei politinėse te
orijose, ir praktikoje. Dau
gelis nuoširdžių vadų min- tarp Dievo ir žmonių, Ku- 
tyje ir valdžioje, kurie ne- ris mums davė Save kaip 
liaujančiai kalba apie for- atnašą ir auką Dievui už 
mulas, buvusias mūsų krikš- saldumo kvapsnį. Tas karas 
čioniškosios civilizacijos pa- gali būti bausmė einanti iš 
grindų, nemato, kad mate-! Dievo ir tuo pačiu naujo- 
riallstinė
širdį iš tų formulų.

Visa nurodo tikrenybę, 
kad yra vienintelė išeitis iš 
dabartinio chaoso mums A- 
merikoje ir nukentėjusioms 
Europos tautoms. Ta. išei- 

, tis yra kelias, kuriuo pa
saulis atstatomas Kristui ir 
Kristus pasauliui. Mes ver- amžiuje.

ANDES KALNO KRISTUS ' B ROCKFORD
Miss Marguerite Bagdo

nas, kuri dirba Treasury De- 
partment, Washington, D. 
C. parvažiavo 2 savaitėm a- 
tostegų pas s?vo tėvelius į 
Rockfordą. Po nepaprastai 
karšto ir tvankaus oro Wash 
ingtone džiaugiasi, kad ga
lės pailsėti vėsiame ore. Sa
vo motinai, kaip dovaną už
rašė metams “Draugą”.

III PADANGES
4 Vyčių laimėjimų .knyge
les. Rockfordiečiai tikisi, 
kad jie atvažiavę išsivež iš 
Vyčių pikniko liepos 5 d. 
Vytauto darže, stambiausias 
dovanas.

Lt. Mike fti&rtmkus, ku
rio'tėvai gyvena Rockforde. 
2220 9th Avė., sugrįžo į na
mus pailsėti, po gautų su
žeidimų 
vose su

Pacifiko fronte ko- 
japonais.

ifilosofija išrovė; sios pasaulio santvarkos pra 
džia sukurta krikščionišką
ja meile ir teisybe. Prakar- 
tės medis ir Kryžiaus me
dis nugalėjo pagoniškąjį pa
saulį pirmame šimtmety. 
Tas pats medis be sunkeny
bės gali nugalėti įšėlusį-pa- 
krikusį pasaulį XX-tame

Čia yra labai nepaprasta klišė, Mildred Rudakia, šv. 
Kazimiero akademijos auklėtinės padaryta iš “klijonkės”. 
Ji vaizduoja garsiąją Kristaus statulą ant Andes Kalno, 
Pietų Amerikoje, ši “klijonkės” klišė tikrai yra gražiai 
padaryta. Paprastai klišės yra padarytos iš metalo. Ačiū 
Šv. Kazimiero akademijos “Flashes” redaktorėms už pa
skolinimą.

Jokūbas Jeziukev i č I u s, 
Rockfordo ‘Dzūkų karalius’, 
ne tik kad ruošiasi jau iš 
anksto atvažiuoti į “! 
go” 
per parapijos pikniką perei
tą sekmadienį pardavė net 
- -------------------------------------  
dus parako popierinį patro
ną įpilti į vamzdį, užtaisyti. 
Todėl kovose nekartą mie
liau griebdavosi kardo, dur
tuvo, bet ir čia įvykdavo Parapijos piknike dalyva- 
juokingų atsitikimų.------------- vo ne tik parapijiečiai, bet

, . buvo svečių ir iš tolimesnių
Štai kaip nupasakoja vie- eikaHos Cicero Be

nas tokias imtynes kun. J.!. S?
Vitkus:

i

Leita, Lt. M. Mar-
Drąsi- tinkaus pusbro’is. gyv. 2420 

ir Vyčių piknikus, bet »Bu r ton St., prieš 3 savaites 
išvyko į armiją.

Jonas

Boleslovas Talūnas, Lt. 
M.( Martinkaus ir J. Leito 
dėdė, užsisakė dienraštį 
“Draugą”.

(Bus daugiau)
Kun. J. Prunskis

loit ir kitų. Svečiai vaišino
si šviežia, skania mėsa, už 
kurią uolios šeimininkės ne
reikalavo jokių “pointų”.

t

80 mėty nuo 1893 mėly sukilimo
Kai prieš pusantro šimt- MANIFESTACIJOS 

mečio galingesnieji kaimy- IR KAUTYNES 
nai išsidalino Lietuvos-Len
kijos valstybę, kone visą lai
ką pavergtuose žmonėse bu
vo stiprus laisvės ilgesys ir 
dažni sukilimai. Ypatingai

ir į bažnyčias įsiverždavo, sukilėlių keli. Jie būtų nu- 
gaudydami, jų akyse, nusi- veikę išsisklaidžiusius rusus, 
kaitusius. Šie ėmė slapstytis, kad ne dragūnai, kurie neti- 

! j kiti bėgo į miškus, pasinio- ketai atvyko Kaltinėnų ke- 
šė gintis, norėdami pagrob- liu. Jie padėjo saviesiems ir 

• ti ginklus su medžiokliniais išgainiojo sukilėlius. Užde- 
šautuvais, su kirviais pul- gė miestelį, kurs degė visą 
davo mažesnius rusų dali- naktį. Seminarija su savo 
nius. Taip natūraliai perėjo rektoriumi Juozapu Dovy- 
į krūvinis kovas. Rusai Vii- davičiumi praleido baisią 
niuje, Gardine, Kauno guber naktį, kuplikoms švilpiant 
nijoje paskelbė karo stovį.

I »

ATAKA VARNIUOSE

Aktyviausiai tame 
me dalyvavo miestiečiai ir 
bajorai. Norėdami labiau iš
judinti valstiečius, jie sten
gėsi tą judėjimą susieti su

sukili-

WILL0W SPRINGS ŽINIOS — DAN SMITAS rengia

PIKNIKĄ
PAMINĖJIMUI JU L Y

Piknikas įvyks PirmacL, July
JO PATIES DARŽE, 8228 — KEAN

Yra prisirengęs visus svečius palinksminti su visokiais 
valgiais ir gėrimais. Būkite ten ir aš Lūšiu. — A. A.

4 D.

5, 1943
AVĖ.

pro langus”.
Baisūs laikai tada buvo

Lietuvoje. Neaprūpįnti suki- 
i Dėl vaizdumo prisiminki- lėliai plėšdavo žmones, ieš
me. kaip istorikas Alekna kodami maisto. Įtari amuo- 
aprašo vieną sukilėlių ataką sius šnipinėjime viešai kas

davo ir sukilėliai, ir rusai. 
Sužeisti sukilėliai slapstėsi 
kitą sykį bijodami šauktis ir 
gydytojo. Ginklai anais lai 
kais visų buvo prasti-atidrė- 
gdavo parakas, kartą iššo
vus, reikėjo dantis prakan- 
"SKELBKTTES “DRAUGE’

Varniuose:
— Varniuose tebuvo nedi

delis rusu būrelis. Vieni bu- 
religija, net iššaukti kunigų vo išėję maudytis į ežerą, 
persekiojimą, kad ir religin- kiti į pirtį. Pavasaryje 40 
goji Lietuvos liaudis pajudė- sukilėlių, beveik visi raiti, 
tų. Todėl nenuostabu, kad įpuolė Telšių keliu ir pradė- 
įžang į 1863 m. sukilimą jo šaudytis. Rusų krito 20, 
buvo manifestacijos. Pirmo
ji iš jų įvyko 1861 m. liepos 
31 d. Kaune. Žmonių minias 
vedė trys kunigai, kapomis 
apsivilkę, buvo nešamas kry
žius, religinės vėliavos. Pro
cesija nužygiavo anapus Ne-

mas įvyko 1883 m., taigi ly
giai prieš 80 metų, Vilniuje 
sukilimas prasidėjo 1863 m. 
bal. 16 d. Anuo laikotarpiu 
visoj Europoj buvo žymus 
tautų atbudimo sąjūdis, 
kurs pirma persimetė į Len
kiją, o vėliau rado atgarsio 
ir Lietuvoj. Kaip toj lietu
viškoj sukilimo dainoj sako
ma: Į

—Lenkuos kilus sumiši- muno, čia susijungė su kito- 
mui, mūsieji nemiegojo, mis procesijomis ir pasiekė

Vieni pirko švyno kulkas, Garliavą, kur dalyvavo nau4 
šaudyklių ieškojo, 3OS bažnyčios pašventnime.'

Rusai nedrįso minioms prie-
Kiti per žydus iš Prūsų vėliau vadus nu.

paraką vežino, baudė. Bažnyčios® pradėta
Tardamies visi, nabagai, giedoti patrijotinės gies- 

jog nieks to nežino. mės. Kartais rusų žandarai Į

4—'
T\ K J3 Jf T3 Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, visko, skiepų ir fletu. 
PASITARKFTE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasiink pertaisymo namų.

i
i
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ir GERKIT TIK GER£ ALŲ. padaryta Uhicagoj. Vis> 
gc-"3 ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to. išdirbę 
;ai nusprendė padirbo dar geresnį alų, kurį užvardi 
no VF.FTAR Aliw yra nagamfntAs iš importuotu 
pirmo* rūšies produktų

%

tEO NORKUS, h.
OfSTRIRUTOK

Of

Ambrosia & Nedai
BEERS

kainomis pristato j alines n aiUrmo (vbolesale)
tas įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
—-

I
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NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$I0<80 Vertės' Knygų

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

I

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai pfetŲ

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

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie 

Įėję yra taip pat ir 
Maldos, švenčiausios 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsiBakėte, dabar užsisakykite, 

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

t /

Kristaus Kančią. Knyge- 
Rytmetinės ir Vakarinės

Marijos Litanija, ir kitos

Kny
visai
save

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

%

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. Budys, M. 1. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .............  $1.00

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

Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai’ 
ir įdomiai skaitoma, lyo pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina ..................................................................................

Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo saaitant šią knygą. 
223 pusi. Gerais aptaisais. Kama .........................

Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. G. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais '. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais. 
Kama ..................................................................................

29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įaomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šaus: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi, su aplankytų vietų 
žemeiapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms. 
Kama .................... .............................................................

Karalienes Prižadas. Nary T. VVaggainan. Vertė 
Jonas Tarvydas, lauai graži apysaka. limta 
kiekvienam pasiskaityti. ±30 pusi. Gerai įriš
ta. Kama .........................................................................

Išpažinties Paslaptis. J. spilmann as. Vertė B. Kasai- 
us. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą zmomgzudį, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali issiteismti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kama 

Svenė. Jėzaus Širdies intromzacija. Paraše Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. 1. g. Gražiai įsieista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
pne s ve. Jėzaus Širdies. Mažo iormato. Audek
liniais aptaisais. Karna ...................... .. .................

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

DRAUGAS"

$3.00

$1.51

$1.00

$1.00

$1.00

50c

75c

35c

Chicago, III.
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Lietuvos Vyčių Dienos (K of L Day) 
programa liepos 5 d.
Programa prasidės Vytauto Parke 3 vai.
popiet.

Lietuvos Vyčių Chicago 
Apskrities tradicinei dienai 
(K of L. Day), kaip prane
ša Rengimo Komisija, 
prisirengta.

Šįmet toji diena — 
pos 4 šventė — bus 
reikšminga, kad minioje atidarys
Chicago ir apylinkės lietu- < - 
vių turėsime ir aukštų sve-iy, phil p^r orkestras' šo- 
w • -   — — -cių 
būtent 
zynski 
Eunice
A. C.

Patriotinė Lietuvos Vy
čių Dienos programa Ame
rikos J. V. Nepriklausomy
bes sukakčiai paminėti pra
sidės 3 vai. popiet, 
estradoje. Programa 
tvarka:

navimu Lietuva tėvynė mū
sų.
Vaišės- pasilinksminimas

Po programos vėl prasi
dės vaišės ir pasilinksmini
mas visam plačiame Vytau- 

10 to parke. Vyrų ir moterų 
t savo" dainų 

skrynias ir jos aidės toli, to- 
iij ir nu rainiui ui ncoueuj sv- 

iš U. S. kariuomenės, ’ • .... i
gen. Joseph E. Bar- 
ir jo dukterį Lieut.

Barzynski iš W. A.

jau

parko
eis šia

Drum

Brighton Park 
Glee Club cho-

programos vedė-

Brighton

kių salėje jaunimą ir seni
mą suks valsuose, polkose 
ir kituose šokiuose.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

JŪRININKAI RENKA BULVES

Laimės valanda

Lietuvos Vyčių Diencs fi
nalas — laimės valanda, ku
ri prasidės 7 valandą vaka
re. Trims pirkusiems tikie- 
tus nusišypsos laimė: vie
nam $100 sidabru, kurie ten 
pat uždarytam stikliniam 
džiare” stovės, kitam — Ka
ro Bonas už $100 ir trečiam 
— Karo Bonas už $75. Tai 
laimei tikietų bus galima įsi
gyti ir piknike, kiek kas no
rės. Tikietas 5c.
Lietuviai kariai, dalyvaukite 
in corpore

“Draugas” Acme photo

Virginijos gubernatoriaus Darden prašomi 500 jūrininkų iš Fifth Navai District 
pagelbėjo ūkininkams rinkti bulves. Jiems mokama pagal surinkimo kiekį.

/ '»

1. Darius-Girėnas 
and Bugle Corps.

2. Ištikimybės priesaika 
Amerikai.

3. Amerikos himnas — 
jungtinis L. V. Chicago Ap
skrities ir 
Sodalicijos 
ras.

4. Žodis
jo L. V. Chicago Apskrities 
dvasios vado kun. J. Gri
niaus.

5. Kalba Stasio Piežos, 
Chicago Herald-American 
korespondento, tema Liet. 
Vyčiai ir jų veikimas.

6. Dainos
Park Sodalicijos Glee Club 
choras.

7. Kalba kun. K. Baraus
ko, “Draugo” redakcijos na
rio, tema Liepos 4-ji ir Lie
tuvos Nepriklausomybe.

8. Solo — dain. Kastas 
Sabonis.

9. Kalba J. Daužvardienė 
tema Amerikos moterų pa
galbinė kariuomenė ir lietu
vaitės.

10. Kalba gen. Joseph E. 
Barzynski.

11. Kalba L. Šimučio, 
“Draugo” red., tema Liepos 
4-ji Amerikos gyvenime.

12. Kalba Lieut. Eunice 
Barzynski.

13. Moterų Sąjungos 21 
kuopos choro dainos ir pro
grama baigiama bendru dai-

Lietuviai kareiviai ir ka
riai bent kurios šakos, ku
rie šiuo metu esate parvykę 
namo į svečius — šiuo kvie
čiami liepos 5 d. atvykti į 
Vytauto parką. Būkite prieš 
3 vai. popiet. Taippat lietu
vaitės, kurios jau yra įsto
jusios, arba žada įstoti, į 
moterų pagalbinę kariuome
nę — WAACS, WAVES, 
SPARS ar į kitą kurią ša
ką, prašomos priduoti var
dus Rengimo Komisijai. Per 
programą visos bus persta
tytos susirinkusiai miniai ir 
pasveikintos, šeimos gimi
nės ir draugai jų taippat 
kviečiami atsilankyti.
Valgykla veiks visą dieną 
be “points”

Parko valgykla bus tur
tinga maisto pasirinkimu ir 
veiks visą dieną. Jau 11 vai. 
ryto bus galima gauti pie
tus. Vakarienę gaus visi, 
kas tik ' norės. Jokių 
•‘points” niekam nereikės 
vežtis. Virtuvėje vadovaus 
šauniausios ir labiausiai pa-

tyrusios šeimininkės iš No. 
Side. Valgių gaminime jos 
turi patentą, kokio nežino 
dar nei viena šeimininkė. 
Visą dieną veiks du bufetai.
Įžanga į paiką dykai

Paprastai, atvykus į Vy
tauto parką, reikalaujama 
įžangos tikieto. Liet. Vyčių 
Dienoje, liepos 5 d.? niekam 
įžangos tikieto nereikės. L. 
Vyčiai duoda progos Chica
go ir apylinkės lietuviams 
dykai ne tik pasilinksmini
mą, bet ir dideles dovanas.

Todėl Rengimo Komisija 
šiuo kviečia šimtatūkstanti
nę Chicago ir apylinkės lie
tuvių šeimą skaitlingai su
važiuoti liepos 5 d. į Vytau
to parką, kad paminėti A- 
merikos Nepriklausomybės 
sukaktį ir 'pasirodyti aukš
tų svečių akyse, kad šio ka
ro metu Chicago ir apylin
kės lietuviai namų fronte 
yra vieningi, ir kad dėl to 
verti pagarbos.

Liepos 5 dieną Vytauto PRANEŠIMAI 
parke tevyrauja šūkis:

Už didesnę paramą Ame
rikai karui laimėti! Už lais
vą
vą

ir nepriklausomą Lietu- 
po karo!

Rengimo Komisija

Washington, D. C. — Car- 
men Martin, 29 metų, ispa
niška šokėja, birželio 30 d., 
federaliniame teisme nuteis
ta nuo vienų iki trijų metų 
kalėjiman už nešvarų biznį

Simono Daukanto draugi
jos pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, liepos 4 
d., 12 vaL dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj. Susirinkimas svarbus, 
todėl kiekvienas narys pri
valo būtinai atsilankyti. Tu
rime svarbių reikalų svars
tymui. Kurie nariai pasilikę 
su mokesčiais, būtinai pasi
rūpinkite apsimokėti.

P. K., sekr.

Penktadienis, liepos 2, 194?
- --1- ----- » 1 - ■ - ■

Dėmesio briahton- im“mūsų
goms — ypač seimų metu, 

partiečiai Tad Susivienymą auginki-
Turtingos, milijonienės or me’

ganizacijos - LRKSA nau- Ateinanti sekmadieni, lie
ju narių prirašinėjimo va- P<» 4 d., 1 vai. popiet, mo
jus tebesitęsia. Čia dabar i kyklos kambary įvyksta 160 
naujieji polisai sutvarkyti ;^P-susiri“k,imasJ 
taip, kad prilygsta geriau
sių insuransų kompanijų po- 
lisams. Tad nereikia dėl ap- 
draudos eiti pas svetimus, 
o apsidrauskite save ir vai
kus Susivienyme, tegul jie 
auklėjasi savoje organizaci
joje, su laiku jie taps jos 
vadais ir to milijoninio tur
to globėjais.

I Prie Susivienymo priklau
syti yra naudinga ir gar
binga. Jis remia šios šalies 
pastangas laimėti karą, gau
siai pirkdamas karo bonus, 
palaiko nariuose tautinį su
sipratimą, remia lietuviškus 
reikalus pinigiškai, suteikda
mas stambesnes aukų su-

jčiame ne tik narius, bet vi- 
I sus, kurie gali įsirašyti ir 
savo vaikus įrašyti. O ne
sigailėsite. Koresp.

nieziejim^ 
nudegimą, arba odos ligą? 
Hekentėkitl Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Par 
galina eczema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien 1 Visuose aptieko- 
«e 85c 60c. 81.00 ____žemo

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti,

IŠPARDAVIMAS

EXTRA! EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 8054

_ _________ •
Permainytas 

vardas ir 

ad resas

Pergalės Rūkalai Kareiviams 
Užsienyje

Rakandu, Rankiniu Laikrodėlių, Deimanto Žiedu. Elektriniu Dul
kių, Valytuvų. Snringsų. Matrasu. Sofų. Gasiniu ir Anglinių Pečių, 
Kombinaciin Pečiu su Gazu ir su Anglimis. Gerų Parlor Setu, 
Karpetn. Daining Room Setu. Lietuviški Rekordu, Kaldrų, Blan- 
ketų, Kliionkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 Tubu Philco Radijas gražiam“ kabinete, naujos radijos. ku

rioms nereikia nei dratu priiunąti ............................ $69.50
8 T”bu Philco Chair Side Radio, 1943 metų medelis .... $89.50 
Baduos su fonografu, kurios automatiškai Pačios nermaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kuriu nereikia mainvti.---------------
$149.50 
$129.50 
$135.50 
$72.50 

$119.50 
$89.50 
$24.50 

. $9.95

nž ....................................................................... $149.50 iki
Zenith 12 tubu, 19*3 Radija su F. M., už ........................
J 7 tubu Meisner Radija už ..................................................
16 tnbu Radi ja gražiame kabinete už .................................
Zenith 9 tubu Consoles, ...........................................................
Cmsley. 10 tubu F. M. Console ..........................................
Philco 11 tūbų Console, Remote Control ..........................
Gvarantnotos Derdlrhtos radijos Consolese po .................
Rankiniai Laikrodėliai no ........................................................
Militariški. rankiniai laikrodėliai, vvriški 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 nasirinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro 
Karoliu, Sidabrinių šaukštu ir Peilių, Rogers.
8 milimetrų Eastman Movie Camera ................................. $49.50
16 milimetru Eastman Movie Camera su skūriniu keisu $99 50 
16 milimetrų Eastman Movie Projector
8 milimetru Eastman Movie Projector . ..

LIQUOR

Čia matote 132 dėžes Chesterfield siuntinių, jau paruoš
tų išsiųsti užjūrin. Čia yra tik vienas pavyzdys iš daugelio 
didelių užsakymų, kurie gaunami per Liggett & Myers Ta
bako Kompaniją ir pristatomi Užjūrių Departamentui pa
siųsti kareiviams esantiems užsienio frontuose.

Ši krūva rūkalų sudaro 1,320,000 Chesterfields cigaretų, 
kuriuos užsakė tarnautojai North Carolina Laivų Statymo 
Kompanijos iš Wilmington, N. C.

Vis daugiau ir daugiau pramonės ir fratemalės organi
zacijos pagelbsti specialėmis aukomis, kurios įgalina pa
siųsti Chesterfield cigaretų kovojantiems vyrams užjūry
je, su specialiais linkėjimais ant kiekvieno pakelio ir skai
tant tik 5 centus 
daugiau pakelių.

Kiekviena dėžė,
500 pakelių, arba

Kad dar daugiau numažinti kainą už pakelį, Liggett & 
Myers Tabako Kompanija duos specialią premiją — 500 
pakelių cigaretų nemokamai, už užsakymus 5,000 ar dau
giau pakelių.

$112.00 
... $55.00 

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

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

ĮSIGYKITE KIEMINI PEČIU DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
Coles Hot Blast Pečius už ................................................. $19.50
Percelain Moore’s Circulating Heaters $59.50, $99.50, $119.50 
Gas Range Victor už ............................................................... $59.50
Bungalow Gas ir Coal Pečiai po .......................................... $119.50
Original 4 su gazu. 4 su anglims Skylės už .................... $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po ............................. $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:

už pakeli, jeigu užsakymas yra 500 ar

kurias matote šiame paveiksle, talpina 
10,000 cigaretų.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė •

I 
Parduodame Laikrodžius, Laik- ' 
podėlius. Auksinius ir Deiman- I 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- ! 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime dideli 

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

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

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER A VENTE
Phone: LAFAYETTE 8617

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite y y
lauk, paduokite Roose- »'#
velt Furniture 
jai Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip j 
NAUJĄ savo* 
dirbtuvėj. Di
dėti! paairin-* 
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani-

$ 6 IR 
AUKŠ
ČIAU

F * -

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

I

231* MEST BOO8EVELT ROAD

Drūti coil springsai po .......................................... $8.95 ir $11.95
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, užpirktu 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 materiiolo, 

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 $12.95 /
150 3-šmotu Bedroom Setų po....................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dlnlng 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 ....................................... 7.. $3.95 ir po $5.95
4 jardų platumo Linolejos po .......................................... 89c jardui
Paprastos linolejos po ..........   32c jardui
9x12 Maneli Carpets po ......................................................... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

LIETUVIŲ DIENA
MARIAHAPOLYJE 

Liepos 4 d.

IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS

Jos F. Budrik
—11 vai. ryto—už gyvuosius ir 

mirusiuosius lietuvius Amerikos
/ karo tarnyboje

KUN. A. MORKŪNAS, PIRM.
RENGIMO KOMISIJA

ZF
f

INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
ant 3 lotų, 3 aukštai, 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.

7
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Šaunios vestuves JJ“

Edvardas ir Veronika Pui-1 ^aįp jau jįe jaučiasi laimin- 
šiūtė birželio 20 d. apsive
dė. šliūbą ėmė Šv. Jurgio 
bažnyčioje. Jų vedybų apei
gas atliko kun. Lukas dviem 
kitiems kunigams patarnau
jant. Po to jie dalyvavo ves
tuvių puotoje, kuri įvyko jų 
parapijos svetainėje.

Vestuvių puota buvo šau
ni ir turtinga. Svečių da-

turi
bet

gi ir nuoširdžiai dėkoja vi
siems vestuvių dalyviams. 
Baigė aukštąją mokyklą 

Aleksandras Maezes, bir
želio 23 d., sėkmingai baigė 
Harrison High School. Jis 
yra patsai jauniausias Ele
nos Miežienės sūnus, kuri 
yra užeigos savininkė, 1901 
Canalport. Ji yra gerai nu- 

lyvavo virš 250 ir jaunie- įteikusi ir sąmoninga, lie-

sykiu labai dėkingas .už jos 
daugelio metų darbuotę. 
Nauja pirmininke išrinkta 
Elena Gedvilienė, amžinoji 
narė ir daug metų besidar
buojanti vienuolyno labui.

Sveikiname naują pirmi
ninkę ir linkime pasisekimo 
visame veikime Šv. Pranciš
kaus Seserų vienuolyno rei
kalams. Rėmėja

siems įteikta $500.00 pini- Taip pat ir jos sūnus
gaiš ir šiaip visokių bran- Aleksandras yra gabus 
gių reikmenų dovanoms. i “* *

Puotos stalai buvo papuoš kariuomenę nepašauks, 
ti gyvų gėlių pluoštais, ap- jįs man0 lankyti kolegiją, 
krauti įvairiu ir skoningu ^aįp pareiškė Aleksandras, 
maistu, gardžiais gėrimais žvalgas

ir
nuoširdus jaunuolis. Jei j

, tai

Pranešimas ARD 
skyriams

Šiuomi pranešu, kad ARD 
pirmas šįmet išvažiavimas

| (piknikas) įvyks liepos 18 
d., Forest Preserves vadi
namam Ryan’s Woods, prie

87-tos ir Western Avė., kur 
galima visiems lengvai pri
važiuoti gatvėkariais iš vi- rių atsiust atstoves, nes rei
sų dalių miesto.

I

kademijoj. Tan i 
man prašom visų ARD sky-

Pikniko rengimo komisi
jos narys, Marijona Stan- 
kiūtė viską parūpino: “per- 
mit” ir leidimą piknikui rei
kalingą.

ARD visų skyrių nepa
prastas susirinkimas įvyks 
liepos 7 d., trečiadienio viak.,1 
7:30 vai., Šv. Kazimiero a-

susirinki- Remkite tuos biznierius, kurie
* * .

garsinasi "Drauge"
kės visoms bendrai pasitar
ti ir kuo gražiausiai prisi
rengti prie šio pirmojo pik
niko.
A. Nausėdienė, ARD pirm.

S
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

ir sąskoniais. Po vaišių kal
bėjo svečiai, kun. Lukas ir 
jaunavedžiai. Visų įkalbos 
buvo rimtos ir velijančios 
jaunavedžiams ilgo ir lai
mingo ženybinio gyvenimo. 
Edvardo mylima mamytė E- 
milija taip jau kalbėjo. Jos 
kalba buvo jautri, nuoširdi 
ir iš Dievo malonės jauna
vedžiams velijanti gausos . 
ir laimės. Ilgiausią vestu
vėms pritaikintą kalbą pa
sakė komp. Pocius. Jis pras
mingai apibudino jaunave
džių praeities kilnius dar-, 
bus, bet taip pat ir ant to
liau velijo būt sąmoningais 
lietuvių tautos bendradar
biais ir prieteliais... Veroni
kos tėveliai: Juozas ir Ve
ronika Puišiai dėjo dideliu 
pastangų vestuvių puotos 
ruošai ir už tai visų nuo
širdžiai liko įvertinti.

Svečiai iš Detroit, Mich., 
Anna Miežis ir kiti artimi 
giminės atvyko į vestuvių 
iškilmes, bet taip jau žymė
tini ir vietos biznieriai Pet
rauskai. drabužių sandėlio 
savininkai, 3310 S. Halsted 
St. ir Jovarauskai su duk
rele Helen, Roosevelt baldų 
krautuvės dagininkai. Ves
tuvių puota buvo tikrai sma
gi ir visi svečiai, giminės ii 
draugai prie gero orkestro 
linksmai šoko ir baltavo j o.

Seserų Pranciškiečių 
rėmėju veikla •

Town of Lake. — Šv. Pran 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
3 skyr. mėnesinis sus įme 
įsirašė nauja narė Petronė
lė Doveikienė.

Moterys su piuklais
Moterys anglų geležinke

lio fabrįkę pįauna lentas 
piuklais1 Xcross-saws).

f (

Nutarta knygutėmis duoti: 
penkias puikias dovanas. Jas 
žadėjo paaukoti Elena Ged-, 
vilienė, 7----- " 1
Juozefa Ragauskienė, Ona 
Pccaitė ir Kotrina Plekaitė.

Veikėjai ir buvusiai per 
daug metų pirmininkei M. 
Sudeikienei išvykus gyven
ti ir darbuotis į labdarių 
ūkį ir negalint atsilankyti 
į susirinkimus, skyrius labai 
apgailestauja netekęs jos-ir

Bitės prisideda irgi 
karo tuo, kad jos gamina 
vašką. Vaškas yra naudoja-1 
mas kulkoms ir orlaiviams. I

Joana šaudvitienė, Katalikai jūrininkai
Kpcnnclriono lino *

London. — Vienas treč
dalis f britų jūrininkų (sea- 
man) ir du trečdaliai jūri
ninkų pasaulyje yra katali
kai. Apie tai praneša arki
vyskupas Richard Downey, 
Liverpool.

4>

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

— Kas stipresnis už ta
ve? — paklausė Brauna (in
dų dievaitis). — Jėga. — 
jam atsakyta. O jėga atsakė 
— vikrumas. — V. Hugo.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

prie

■

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN
MONUMENT CO.Musų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SRELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kaltukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRtDAL SHOP
1711 W. 47th Street TeL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkę

IHARGUTIJ'
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:

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

i

J
II

M

/

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKS  JTMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

Sekretorius

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Bankoee!

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

MODERNI Išvidinė PARODA; REZIDENCIJA:
^4535 W. VVashjngton Blvd. 5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4605-07 SOUTH HEEMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Tel. LAFayette 0727
RATIO PROGRAMAS —8:00 v&L Pirmad *r Ketvirtai vak. 

15 stoties WGES (1390), su Povilu š&ltimieru.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
x Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKIT Savo Nmus Dabar!!!
SU “BLOWN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KUKA ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMA VASAROJ 
ATIKO TARPAI APDENGI AMI—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 — 
MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava tai 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO
• ‘ NO DRIP” ------- “NO DRIP"

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

LENGVA UŽDĖTI — NEREIKIA SPECIALIŲ ĮRANKIŲ 
Uždėkit 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 &5tb and Statė Streeta

VISI TELEFONAI . ATLANTIC 4290

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse,

1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

Y

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-31

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILUPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. UULEVICIUS
4848 SO. CAIJFORNIA AYE. Phone LAFAYETTE 3371

P. J. RIDIKAS
3854 80. HALSTED STREET 710

Telephone YARDS 1419
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS Penktadienis, liepos 2, 1943

VAIZDELIS IŠ

malda buvo iš-

Skelbkitės “Drauge”.

Carlton buvo 
karo departa- 
jos vyras, Lt.

SV. KAZIMIERO PAR. - CHICAGO HEIGHTS
Kviečia Visus Dalyvauti

FOURTH OF JULY” PIKNIKE
4 D., 1943 M.SEKMADIENĮ, LIEPOS (IULY)

VYTAUTO DARŽE 
Kun.Kviečia: Kleb. P. Katauskas

KARO LAUKO

San Francisco. — Howard
v

H. Hoyt grįžo dėl nesveika
tos į namus ir jis papasako
jo, kad Solomon salose vie
noje kovoje japonai buvo 
amerikiečių marinų nugalė
ti kakanosais.

Japonai, sulindo į urvus.
Amerikiečiai marinai metė Į kanosų.

granatas į urvus, kad japo- 
! nūs iš ten iškrapščius. Japo
nai sugaudavo amerikiečių 
granatas ir mesdavo atgal. 

.Vėliau atėjo gera mintis. A- 
merikiečiai metė ne tik gra
natas, bet ir kakanosus. Ir 
taip japonai buvo ilgai var
ginami. Jie buvo sumaišyti. 
Vėliau japonai nebegrąžino i 
granatų atgal į amerikiečių

J

j pusę. Matyti japonai nespė
jo atrinkti granatas nuo k a-

TRYS SESERYS WAVES

s*

JAPONŲ 
NELAISVĖJE

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 
30 dieną paskelbė 789 Jung
tinių Amerikos ’* Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
japonų karo belaisviais. Ke
turi yra iš Chicagos.

Žmonos malda 
išklausyta

Mrs. Jean Carlton, 5436 
Leland avė., niekad nenusto
jo tikėjimo, turėjo viltį ir 
galingai meldės. Pereitą tre
čiadienį jos 
klausyta.

Mrs. Jean 
informuota 
mento, jog
Col. Arthur B. Carlton, yra 
gyvas, bet tik japonų nelais
vėje. Kai krito Pilipinai, bu
vo pranešta, kad jos vyras 
yra dingęs.

Dienos

* "Draugas” Acme photo

Betty Jane West (kairėje) ir Geraldine (dešinėje), 
Terre Haute, Ind., seka savo sesers Maxine (centre) pė
domis. Jos įstojo į WAVES eiles ir prisiekė, Chicago in
dukcijos centre.

DRAUGO

Apiplėšė mokesčių 
rinkėj;

Chicago, UI. — Pereitą 
trečiadienį du ginkluoti vy
rai priėjo prie Richard Sie- 
gel , insurance kompanijos 

ir atėmė

— ■

Po darbininko apkaltini
mų. kitas darbininkas pa- mokesčių rinkėjo, 
neigė. Teisėjas abu pamokė iš jo $325. 
ir liepė grįžti į darbą. Siegel pareiškė

Kad užtikrinti tarp tų kad du banditai
dviejų darbininkų taiką, tei- netoli 3939 Nordica 
sėjas abiems bendrai liepė 
užstatyti taikos bond $1,000 
sumoje.

Kam čia pyktis, jog gali
ma taikoje gyventi.

viens su 
kaip jie dirbs

tarp tų dviejų 
įvyko teisme,

ran- 
kitu 
dar-

dar- 
kur

policijai, 
paėmė jį 

avė., 
įtraukė į automobilį, nuvežė
į Oak Park ir Montrose avė. 
ir ten atėmė iš jo pinigus. 
Paskui išstūmė iš automo
bilio.

4IH July Pikniko
.*>■

r.*
KURIS ĮVYKS

Susitaikė po dešimties metu ginčo
v

Chicago, III. — Du Grace- 
land kapinių darbininkai de
šimt metų gyveno nesantai
koje. Vienas turi 60 metų 
amžiaus, o kitas 65 metus 
amžiaus. Pereitą trečiadie
nį padavė vienas kitam 
ką ir nutarė 
kalbėtis 
bą.

Taika 
bininkų
vienas darbininkas kitą pa
traukė į teismą už netvar
kingą elgesį. Teisme darbi
ninkas, kuris turi 65 metus 
amžiaus, i 
darbininku, 
metų 
mažu 
ėjo į 
dienį. 
metų 
reiškimas. Kaip tai prasidė- padėtų kovoti su jų nusikal- 
jo — nė vienas gerai neat- timais.

_____  I _______ _
]

nusiskundė kitu 
, kuris turi 60 

amžiaus, kad jis su 
dalgiu jį palietė, kai 
darbą, pereitą antra- 

Tai buvo dešimties 
ginčo didesnis pasi—

simena.

I Sumažėjo automobilių 
'nelaimės

nii-

Įspėjo tavernų 

laikytojus
Springfield. — The

nois Liąuor Control Com- 
mission, birželio 30 dieną, 
kreipės į svaiginamų gėri
mų laikytojus, kad nepar
duotų svaiginamųjų gėrimų 

Į (likerių) jaunamečiams ir

X Du keliai ves Chicago 
lietuvius: sekmadienį liepos 
4 į Bergman’s Grove — dnr. 
“Draugo” piknikan, o pir
madienį, liepos 5 į Vytauto 
parką Liet. Vyčių Chicago 
apskr. tradicinėn šventėn.

X Victor Kalvaitis, tolei- 
kietis, su savo žmona ir sū
num kelioms savaitėms iš
vyko į Detroit, Mich., pa
viešėti pas B. Kalvaitienės 
tėvą.

X William Popeli, savi
ninkas taverno prie S. West- 
em ir 48 St. jau antra sa
vaitė, kaip žuvauja Kana
doj. Gailisi tiktai, kad ka
ro metu Kanados valdžia 
neleidžia žuvies persiųsti 
U. S. Sako, sugaunąs labai 
geros žuvies.

X Dfenr. ‘ Draugo” pik
nike, Bergman's Grove, lie
pos 4 d., townoflakiečiai, 
ruošias skaitlingai dalyvau
ti. Daržas lengva pasiekti 
Be to, daugeliui suėjus bus 
malonu prisiminti praeitis 
ir pagyventi atsiminimais.

X Kun. Kaz. Popeli, iki 
šiol buvęs klebonu Hart, Mi- 
chigan, parapijos, įstojo į 
kapelionus U. S. karo 
vynan.

X Jonas Gubista, jau 
čias sūnus F. Gubistos,
“Draugo” agento Brighton 
Parke, liepos 8 d. išvyksta 
į kariuomenę. Anksčiau yra

a
«

Sekmai, Liepos-July 4,1943
Tradicinis vedybų
mėnuo

Coroner A. L. Brodie pra
nešė pereitą trečiadienį, jog 
Cook kauntėje dėl automo
bilių mirčių laike sausio mė
nesio buvo mažiau kaip pu
sė to skaičiaus, negu buvo 
tą patį mėnesį pereitais me
tais.

1943 metais buvo 24 mir
tys, 19 iš jų Chicagoje. Pe
reitais metais buvo 57 mir- išvykę Lorencas ir Kazimie- 
tys, 34 iš jų Chicagoje. ' ras. Be to, F. Gubistos žen-

Per šešis pirmuosius mė- tas Walter Dureck taipgi 
nesiūs šiais metais buvo 230 kariuomenėj. Vadinas, ke-

lai-

tre- 
dnr.

1 •

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 Westem Electric Co.), ten sėsti į LaGrange gatvekarį, kuris priveža 
prie pat daržo. Eleveiteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiteriu 
važuoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarį.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington 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.

Cook kauntės apskaičia
vimai rodo, jog birželio mė
nuo pasilieka dar tradiciniu 
“vedybų mėnesiu”.

Michael J. Flynn, kauntės 
sekretorius, pranešė pereitą 
trečiadienį, baigęs darbą, 
jog birželio mėnesį buvo iš
duota 4,501 vedyboms leidi
mas. O gegužės mėnesį bu
vo išduota 3.572 leidimai 
vedyboms. Pereitais metais 
birželio mėnesį gavo 4,630 
porų leidimus vedyboms.

I-------------------------------------- -------- ------------------- ---------------------------7---------

mirčių dėl automobilių ne- turi iš vienos šeimos. Visi
laimių, o pereitais metais 
tuo pačiu laiku buvo 364 
mirtys. *" ””

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

Valė gatves 36 metus
Chicago, III.

žmogus valė gatves 36 me
tus. Jis pereitą trečiadienį 
išėjo į pensiją.

Sužeisti kareiviai
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas birželio 
30 dieną paskelbė 86 U. S. 
armijos kareivių pavardes, 
kurie buvo sužeisti karo 
frontuose. Sužeistųjų tarpe
trys yra chicagiečiai ir vie- ------------
nas iš kitos uiinois vaisty- Naudokite Virintą 
bės vietos.

Vandenį
Chicagos vandens gėrėjai 

reiškia nepasitenkinimą dėl 
to. kad vanduo atsiduoda 
chlorine. Dabar daugiau de
dama į vandenį chlorine, to
dėl jis ir atsiduoda. Chlorine 
daugiau dedama į vandenį, 
kad ežero pietų gale vanduo 
buvo suterštas.

Atidarytos maudynės
Chicago, UI. - 

"ketvirtadienį 11 
Park District maudynių
vo oficialiai atidaryta.

Pereitą 
Chicago 

bu-

Vienas

Naujas paskirimas
Springfield. — Dr. Joseph 

C. Ross, Chicago, buvęs 40th 
ward alderman, paskirtas 
Ulinois valstybės likerių 
kontroliavimo komisijoje.

Vokietijoje
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.

Lisbon.
griežtai yra racionuojamas 
šv. Mišių vynas.

Keista žuvis
žuvis vadinama gurnard 

plaukia jūroje, skrenda oru 
ir vaikšto jūros dugne su 
kojytėmis.

PIRKITE KARO BONUS!

trys F. Gubistos sūnūs, ma
ži būdami yra padėję savo 
tėvui išnešioti “Draugą” po 
plačiąją Brighton Park ko
loniją. Jonas Gubista yra 
jau vedęs.
r-

X Jonas Genis, sūnus žy
mių Roselando gyventoji}, 
214 W. 107 Place, vakar iš
vyko į U. S. karo tarnybą 
— marynus. Jis tris metus 
studijavo Dlinois universi
tete ir buvo kapitonu uni
versiteto futbolo tymo. Kai
po žymus futbolininkas, jis 
dažnai buvo kviečiamas į 
rinktinius namus pobūviams, 
kur, mokėdamas skambinti 
pianu, padainuodavo lietu
viškai. Svetimtaučiai tų dai
nų klausydavo dideliu ma
lonumu. Dabar jis siunčia
mas į PurdT|e universitetą 
reikalingiems kvotimams į 
oficierius.
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